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 nr. 227 259 van 9 oktober 2019 

in de zaak RvV X VIII 

 

 

 In zake: 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 WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 20 juni 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 30 april 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 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 29 juli 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. RAHOU, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaten C. DECORDIER & T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Angolese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 20 februari 

1969.  

 

Op 4 december 2013 dient de verzoekende partij een verzoek in om internationale bescherming. Op 5 

februari 2015 weigert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekende partij. Zij tekent beroep 
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aan tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest van 

24 februari 2015 met nummer 139 299 weigert ook de Raad de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus.  

 

Op 29 november 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), alsook de beslissing tot het opleggen 

van een inreisverbod (bijlage 13sexies). De verzoekende partij tekent beroep aan tegen deze 

beslissingen. Bij arrest van 27 april 2017 met nummer 186 029 verwerpt de Raad de vordering tot 

nietigverklaring.  

 

Op 18 mei 2017 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot 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).  

 

Op 18 augustus 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de beslissing waarbij de aanvraag van 18 mei 2017 onontvankelijk 

wordt verklaard. Hij neemt op dezelfde dag ook de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). De verzoekende partij tekent beroep aan tegen deze beslissingen. 

Bij arresten van 21 februari 2018 met nummers 200 028 en 200 029 vernietigt de Raad de twee 

beslissingen.  

 

Op 5 april 2018 neemt de gemachtigde van de  staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een nieuwe beslissing waarbij de aanvraag van 18 mei 2017 

onontvankelijk wordt verklaard. Hij neemt op dezelfde dag ook de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). De verzoekende partij tekent beroep aan tegen deze 

beslissingen. Bij arresten van 29 maart 2019 met nummers 219 272 en 219 273 vernietigt de Raad deze 

twee beslissingen. 

 

Op 30 april 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie de beslissing waarbij de aanvraag van 18 mei 2017 ontvankelijk, doch ongegrond 

verklaard wordt. Dit is de bestreden beslissing die op 21 mei 2019 aan de verzoekende partij ter kennis 

wordt gebracht en waarvan de motieven als volgt luiden:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 18.05.2017 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

[M.,J.] (R.R.: […]) 

Geboren te [L.-C.] op 20.02.1969 

Nationaliteit: Angola 

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, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Reden: 

 

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

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

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

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

 

Er werden medische elementen aangehaald voor [M.J.], die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts-adviseur d.d. 30.04.2019 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 
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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). 

 

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis werden 

gebracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt immers aan betrokkene toe om alle nuttige en 

recente inlichtingen in zijn aanvraag of als aanvulling op deze aanvraag aan onze diensten over te 

maken.  

  

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

medische toestand van betrokkene (verzoeker verklaart dat hij sinds december 2013 in België verblijft 

en de vervolgingen in Angola ontvlucht is). 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 betrokkene reeds van ambtswege werd afgevoerd, dient er contact opgenomen te worden 

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

realiseren.”  

 

Op dezelfde dag neemt de gemachtigde van de minister eveneens de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Het beroep tegen deze beslissing staat bij de Raad 

bekend onder het rolnummer 234 003.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de 

materiële en de formele motiveringsplicht, van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van 

het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en 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).  

 

In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 41 van het Handvest van 

de Grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 (hierna: het Handvest), van de artikelen 

9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële en de formele motiveringsplicht, 

van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 3 van het EVRM, van artikel 3 van het Handvest en van de 

artikelen 119, 123, 124 en 126 van de Code Geneeskundige Plichtenleer.  

 

Gelet op de nauwe samenhang worden beide middelen samen behandeld.  

 

2.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar middelen als volgt:  

 

“Eerste onderdeel, 

De bestreden beslissing verklaart het verzoek ontvankelijk doch ongegrond, omdat het aangehaalde 

medisch probleem niet kan weerhouden worden als grond om een verblijfsvergunning te bekomen in 

toepassing van artikel 9ter vreemdelingenwet, omdat, volgens de beslissing de arts-adviseur gesteld 

had dat verzoeker niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit, of, dat niet kan afgeleid worden dat verzoeker 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 betrokkene gewoonlijk verblijft. 
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Artikel 9ter § 3 vreemdelingenwet bepaalt: 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

4° indien de in §1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt 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 en met het in de beslissing gegeven motief kon de aanvraag niet ongegrond worden verklaard, 

maar had zij conform artikel 9ter §3,4° vreemdelingenwet onontvankelijk moeten verklaard worden. 

 

De beslissing dient bijgevolg vernietigd te worden. 

 

Tweede onderdeel, 

Ondergeschikt, 

De beslissing motiveert in het onderdeel 'derhalve' over twee gronden van artikel 9ter §1 

vreemdelingenwet, met verwijzing naar het verslag van arts-adviseur Dr. [B.]. 

 

Deze stelt in zijn 'conclusie': 

"Vanuit medisch standpunt kunne 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 zijn 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 Angola." 

 

Ten eerste, 

De bestreden beslissing stelt met verwijzing naar het advies van de arts-adviseur dat niet kan worden 

afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit. 

 

Het advies zegt precies het omgekeerde, met name dat verzoeker wel een dergelijke pathologie 

vertoont. 

 

De motivering die in strijd is met het advies van de arts-adviseur, schendt de motiveringsverplichting die 

inhoudt dat de motieven feitelijk juist moeten zijn. 

 

Ten tweede, 

De arts adviseur haspelt de twee criteria van artikel 9ter, §1 vreemdelingenwet door mekaar. 

 

Een motivering die hier (en dan nog foutief, zie ten eerste) op steunt, steunt dan ook op een miskenning 

van de wettelijke bepalingen. 

 

Het advies is niet conform artikel 9ter vreemdelingenwet. 

 

Het advies zet de zaken op haar kop en hanteert een criterium dat niet in de wet voorkomt. 

 

Het is duidelijk dat de arts geen jurist is en dat hij blijkbaar de inhoud van artikel 9ter vreemdelingenwet 

niet beheerst. 

 

Artikel 9ter vereist een dubbel onderzoek naar de twee verschillende criteria ('of) van artikel 9ter en niet 

een onderzoek dat de twee criteria door elkaar vermengt. 

 

Er is een inhoudelijk advies van de arts-adviseur dat de ziekte op zich dient beschouwd te worden als 

een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. Dit criterium is niet 

gekoppeld of niet te koppelen aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorgen in het land van 

herkomst, maar staat op zich. De arts adviseur vermengt het eerste criterium met het tweede criterium, 

terwijl het over zelfstandige criteria gaat. 

 

Artikel 9ter maakt een duidelijk onderscheid tussen twee situaties: 

Ten eerste, als een betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit, moet hem de machtiging tot verblijf toegekend worden. 
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Ten tweede, als betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit en dit kan leiden tot een onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst 

bij gebreke aan adequate behandeling, ook dan moet betrokkene erkend worden. 

 

Het gaat om twee onderscheiden criteria, terwijl het advies beide criteria door mekaar mengt. Het 

tweede criteria gaat niet over reëel risico voor leven of fysieke integriteit, maar wel over reëel risico voor 

vernederende of onmenselijke behandeling. Dit zijn twee onderscheiden begrippen; dit onderscheid 

wordt door de arts-adviseur genegeerd. 

 

Het tweede criterium heeft niets te maken met het feit of de betrokkene al of niet lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit inhoudt. Ook wanneer dit niet het geval is maar 

wanneer het gaat om een (zelfs banale) ziekte die bij gebrek aan adequate behandeling in het land van 

herkomst het risico inhoudt op onmenselijke of vernederende behandeling, dient criterium twee te 

worden toegepast. 

 

De arts-adviseur had zich bijgevolg moeten uitspreken, afzonderlijk, over de twee criteria; hij doet di 

niet, maar vermengt de twee criteria, in tegenstelling tot het duidelijk onderscheid dat de wet maakt. 

 

De beslissing die zich steunt op een dergelijk advies dat de criteria van artikel 9ter vreemdelingenwet 

miskent, dient vernietigd te worden. 

 

Derde onderdeel, 

 

Het arrest RvV nr. 219 272 van 29 maart 2019 wordt de beslissing van 5 april 2018 vernietigd met als 

motivering, punt 2.4., vierde alinea: 

'Het motief van het vernietigingsarrest nr. 200 028 van 21 februari 2018 luidt: "Nu in het SMG wel werd 

gemotiveerd over de evolutie en de prognose van verzoeker zijn aandoeningen en dat deze 

medicamenteus behandeld dienen te worden en de arts- adviseur in zijn medisch advies niet afdoende 

motiveert waarom hij een andere mening is toegedaan, dient de bestreden beslissing van 18 augustus 

2017, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard, te worden vernietigd. " 

 

Verwerende partij heeft tegen dit arrest geen cassatieberoep ingediend bij de Raad van State. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met het motief 

van het vernietigingsarrest nr. 200 028 van 21 februari 2018.' 

 

Op basis van die motivering heeft het arrest van 29 maart 2019 de beslissing van 5 april 2018 

vernietigd. 

 

Ook in de huidige beslissing is opnieuw geen rekening gehouden met het vermelde motief van het 

vernietigingsarrest van 21 februari 2018. 

 

De beslissing dient bijgevolg opnieuw vernietigd te worden. 

 

Vierde onderdeel, 

 

De beslissing stelt dat geen rekening wordt gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan het 

beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis 

werden gebracht van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt immers aan betrokkene toe om alle 

nuttige en recente inlichtingen in zijn aanvraag of aanvulling op deze aanvraag aan onze diensten over 

te maken. 

 

In het verzoekschrift van oktober 2017 heeft verzoeker medische stukken gevoegd. Het verzoekschrift is 

gericht tegen verwerende partij, en bijgevolg zijn deze stukken via het verzoekschrift ter kennis gebracht 

van de Dienst Vreemdelingenzaken. Zij zijn via die procedure aanwezig in het administratief dossier, en 

specifiek in het administratief dossier dat betrekking heeft op de aanvraag machtiging om medische 

redenen. 
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Zij dienden dus wel mee in overweging te worden genomen; daar dit niet is gebeurd heeft de 

verwerende partij artikel 9ter vreemdelingenwet, de motiveringsverplichting en de 

zorgvuldigheidsverplichting geschonden. 

 

Vijfde onderdeel, 

De bestreden beslissing verwijst uitsluitend naar het advies van de arts-adviseur, zonder te motiveren 

over de argumenten die verzoeker in de aanvraag ontwikkelde. 

 

In de aanvraag had verzoeker gesteld dat de arts-adviseur contact diende op te nemen met de 

behandelende arts. 

 

De beslissing motiveert niet waarom dit niet gebeurde of niet moest gebeuren. 

 

Verzoeker had ook gesteld dat hij een noodzakelijke medische behandeling diende te volgen, dat hij 

werd opgevolgd door Médicin du Monde, dat hij nood had aan gespecialiseerde en medicamenteuze 

behandeling die hij niet kan krijgen in Angola zowel om redenen van gebrek aan medische infrastructuur 

als om financiële redenen. 

 

De arts-adviseur antwoordt hier niet op; de bestreden beslissing zelf geeft op geen enkel van de 

hierboven aangehaalde elementen enig motief. 

 

Minstens is de motiveringsplicht geschonden. 

 

[…] 

  

In dit middel stelt verzoeker dat het hoorrecht op zich is geschonden; deze schending is verder specifiek 

in combinatie met het negeren van het horen van de behandelende arts, daar de Code Geneeskundige 

Plichtenleer en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek in haar advies nr. 65 van 9 mei 2016, die 

beiden de verplichte raadpleging ('horen') van de artsen vooropstellen, genegeerd worden. 

 

Dat verzoekers het voorwerp uitmaken van een beslissing onontvankelijkheid van een aanvraag artikel 

9ter Vreemdelingenwet. 

 

Dat het Grondwettelijk Hof (arrest 43/2013) oordeelde dat art. 9ter Vw. een vorm van subsidiaire 

bescherming is en art. 9ter de facto een omzetting is van art. 15 van RL 2004/83. 

Dat derhalve het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van toepassing is. 

 

Dat art. 41 van het Handvest als volgt luidt: 

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

. het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen, 

. het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 

het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim,, de plicht 

van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Gemeenschap van de schade die door haar instellingen 

of haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en 

moet ook in die taal antwoord krijgen. 

 

Dat art. 41 van het Handvest van toepassing is op alle handelingen die worden gesteld in uitvoering van 

de Europese regelgeving waaronder zeker begrepen zijn de handelingen die voortvloeien uit de 

toepassing van richtlijnen. 

Dat het feit dat gedaagde niet beschouwd kan worden als een Europese instelling geen afbreuk doet 

aan de toepassing van het Handvest. 

  

In het arrest M.G en R.N tegen Nederland van het Europees Hof van Justitie dd. 10.09.2013 wordt 

gesteld dat de nationale recht een eventuele schending van het hoorrecht als volgt dient te onderzoeken 

(overweging 38): 



  

 

 

X Pagina 7 

Met betrekking tot de door de verwijzende rechter gestelde vragen moet worden opgemerkt dat 

schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar 

Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit 

leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben 

(zie in die zin met name arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87, Jurispr. blz. 1-

307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C-288/96, Jurispr. blz. 1-8237, punt 101; 1 oktober 

2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. 1-9147, punt 

94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80). 

 

Dat verzoeker verwijst naar arrest 110832 van de RW dd. 27.09.2013. In het verzoekschrift had de 

verzoekster het volgende middel opgeworpen: 

"Tweede Middel. Schending van de hoorplicht als algemeen beginsel behoorlijk bestuur. Schending van 

art 41 EU Handvest grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01). Verzoekende partij is van 

mening dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat thans werd afgegeven, zowel in strijd is met 

de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, als met artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie luidt als volgt: (...). Het bevel kan gegeven worden door de minister of door zijn gemachtigde. 

Traditioneel werd gesteld dat de vreemdeling niet op voorhand gehoord dient te worden, noch kennis 

genomen te hebben van het dossier, nu de hoorplicht, als algemeen beginsel van het behoorlijk bestuur, 

geen toepassing zou vinden in het Vreemdelingenrecht. Deze stelling moet echter worden herzien t.g.v. 

de inwerkingtreding op 1 december 2009 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

waarvan artikel 41 "Recht op behoorlijk bestuur ", lid 2, a) bepaalt dat dit recht inhoudt "het recht van 

eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt 

genomen Volgens artikel 41, lid 1 is dit artikel strikt genomen alleen gericht tot de instellingen van de 

Europese Unie en verplicht het dus niet de lidstaten. Krachtens de toelichting bij artikel 41 is het recht 

op behoorlijk bestuur evenwel door de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van 

eerste aanleg erkend als een algemeen rechtsbeginsel, zodat het als dusdanig kan worden ingeroepen. 

De vreemdeling kan vragen dat de belangrijkste elementen van de verwijderingsbeslissing, met inbegrip 

van de informatie m.b.t. de rechtsmiddelen, schriftelijk of mondeling worden vertaald in een taal die hij 

begrijpt of waarvan men redelijkerwijze kan veronderstellen dat hij die taal begrijpt; dit wordt uitdrukkelijk 

vermeld in de beslissing (art. 74/18 Vw). Verzoekende partij is dan ook van mening dat het bevel om het 

grondgebied te verlaten, dat haar thans automatisch betekend werd, diende te worden voorafgegaan 

door een gehoor. In casu werden artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie en de hoorplicht manifest geschonden." 

 

Dat in casu de Raad als volgt motiveerde op het middel: 

2.2.2. Verzoekster betoogt dat een verhoor het bevel om het grondgebied te verlaten had moeten 

voorafgaan. Uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat verzoekster wordt bevolen om het 

Schengengrondgebied te verlaten, omdat hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 

vereiste documenten. Dit inhoudelijke motief dat aan de basis ligt van de beslissing wordt door 

verzoekster niet betwist. 

Verzoekster zet in zijn verzoekschrift niet uiteen welke argumenten hij wenst aan te brengen in het 

kader van zijn "hoorrecht" dat van enige invloed kan zijn op de wettigheid van de bestreden beslissing. 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

Dat verzoeker nog verwijst naar arrest nr. 126 158 van 24 juni 2014 in de zaak RvV 154 674/11, 

Valderrama Correa t. Belgische Staat, waar de toepassing van het hoorrecht grondig in uiteengezet 

wordt. 

 

Dat de Raad derhalve de toepassing van art. 41 van het Handvest per definitie niet uitsluit en uit de 

bewoordingen van de motivering kan zelfs afgeleid worden dat de Raad wilde ingaan op de toepassing 

van art. 41 van het Handvest doch verzoeker verzuimd had enige concrete elementen aan te voeren die 

hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 

 

Dat verzoeker bij het inroepen van een schending van art. 41 van het Handvest dient over te gaan tot de 

vermelding van de elementen die hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 

 

Verzoeker verwijst naar de gevoegde stukken uitgaande van dokter Fr. [T.] 

 

De arts-adviseur heeft volledig nagelaten om de behandelende arts te contacteren. 
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Wat meer is, in strijd met het SMG stelt de arts-adviseur dat de medicatie niet gespecifieerd zou zijn. 

 

Er wordt eveneens in strijd met het SMG gesteld 'dat er geen informatie wordt gegeven dat de 

aandoening onstabiel of zwaar evolutief zou zijn. 

 

Zelfs wanneer dit het geval zou geweest zijn dat die informaties niet werden gegeven, quod non, dan 

had de arts-adviseur, vooraleer zich erover uit te spreken in contact moeten stellen met de 

behandelende arts. 

 

Hij deed dit niet. De deontologische plichtenleer is geschonden. 

Een beslissing die op dergelijke schending steunt is zelf nietig. 

  

Als verzoeker en zijn behandelende geneesheer gehoord waren hadden zij de arts-adviseur er op 

kunnen wijzen dat diverse behandelingen nodig waren, dat diverse medicaties nodig waren, dat 

opvolging en mantelzorg nodig waren. 

 

Zij hadden de arts-adviseur hierop kunnen wijzen en dit had tot een andere beslissing kunnen leiden, 

daar deze gegevens de totaal oppervlakkige stelling van de arts-adviseur fundamenteel tegenspreken. 

 

Wanneer het hoorrecht zou gerespecteerd geweest zijn zou het standpunt van de behandelende arts en 

de actualiteit ervan voorgelegd zijn en dit zou voorzeker tot een andere beslissing aanleiding hebben 

kunnen geven. 

 

Doordat verzoekers deze juridische en feitelijke argumentatie, welke ook een deel kan uitmaken van zijn 

"administratieve verdediging" , niet hebben kunnen overmaken en doordat deze argumentering had 

kunnen leiden tot een andere beslissing heeft gedaagde het hoorrecht zoals vastgelegd in art. 41 van 

het Handvest geschonden. 

 

De noodzaak van het hoorrecht is nog des te meer vereist daar door de twee vermelde arresten den 

aanvraag al tot twee maal toe werd vernietigd, en een belangrijk onderdeel voor die vernietiging de 

noodzaak op medicamenteuze tussenkomst was. 

 

Minstens hierover had verzoeker moeten gehoord worden. 

 

Dat de beslissing om deze reden dient te worden vernietigd. Dat de beslissing om deze reden dient te 

worden vernietigd.” 

 

2.1.2. De verwerende partij repliceert in haar nota met opmerkingen als volgt op de twee middelen van 

de verzoekende partij:  

 

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

62 Vreemdelingenwet, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van 

verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt 

de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te 

hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 
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correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan 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. 

 

Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan 

werd besloten tot de ongegrondheid van de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken 

formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 

 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels. 

 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het eerste middel 

van verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

 

In een eerste onderdeel van het eerste middel voert de verzoekende partij verder aan dat de 

gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie de aanvraag op 

grond van de huidige motieven onontvankelijk had moeten verklaren in plaats van ongegrond. 

 

De kritiek van de verzoekende partij mist manifest grondslag. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat hierin wordt verwezen naar het advies 

van de arts-adviseur, dat door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, 

Asiel en Migratie wordt bijgetreden. Verweerder benadrukt dat voormeld advies aldus geacht moet 

worden integraal deel uit te maken van de motieven van de bestreden beslissing. 

 

Zie ook: 

“In het advies van de ambtenaar-geneesheer waarnaar in deze beslissing expliciet wordt verwezen en 

dat samen met deze beslissing aan verzoeker werd ter kennis gebracht en waarvan de inhoud derhalve 

dient geacht te worden deel uit te maken van de bestreden beslissing, wordt verder toegelicht dat de 

medische problemen die verzoeker aanvoerde behandeld en genezen zijn of actueel geen behandeling 

vereisen en dat verzoeker arbeidsgeschikt is en een normaal leven kan leiden.” (R.v.V. nr. 96.555 d.d. 

04.02.2013) 

 

“aangezien het advies van de ambtenaar-geneesheer aan de bestreden beslissing werd gevoegd en 

mede ter kennis is gebracht aan verzoekers, maakt dit integraal deel uit van de motivering van de 

bestreden beslissing en dient bijgevolg vastgesteld te worden dat de bestreden beslissing, gelet op het 

advies van de ambtenaar-geneesheer, afdoende gemotiveerd is.” (R.v.V. nr. 109.933 dd. 17.09.2013) 

 

Zelfs indien zou worden aangenomen dat uit de eigen overwegingen van de gemachtigde van de 

Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie niet duidelijk blijkt op grond waarvan tot 

de ongegrondheid van de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet zou zijn besloten (quod non), dan nog staat vast dat het advies van de arts-adviseur 

hieromtrent aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. 

 

Bijgevolg kan niet anders dan worden vastgesteld dat uit de motieven van de bestreden beslissing heel 

duidelijk blijkt om welke redenen tot de ongegrondheid van de aanvraag tot verblijfsmachtiging werd 

besloten. 

 

De kritiek van de verzoekende partij mist grondslag, dit nog los van de vraag welk belang de 

verzoekende partij redelijkerwijs kan laten gelden bij de (onterechte) kritiek dat eigenlijk een 
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ononontvankelijkheidsbeslissing in toepassing van artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet had 

moeten worden genomen in plaats van een ongegrondheidsbeslissing. 

 

Verweerder benadrukt dat dergelijke kritiek de verzoekende partij op geen enkele wijze enig voordeel 

kan verschaffen. 

 

In een tweede onderdeel van het eerste middel voert de verzoekende partij -ondergeschikt- aan dat de 

motivering van de bestreden beslissing in strijd zou zijn met het advies van de arts-adviseur. Tevens 

meent de verzoekende partij dat de arts-adviseur de “twee criteria van artikel 9ter, §1 vreemdelingenwet 

door mekaar haalt”. 

 

De kritiek van de verzoekende partij mist grondslag. 

 

Door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie wordt in 

de bestreden beslissing duidelijk overwogen dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, omdat hetzij 1) de verzoekende partij 

niet lijdt aan een ziekte zoals bedoeld in artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet, dan wel omdat 2) de 

verzoekende partij niet lijdt aan een ziekte dewelke een reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling impliceert, omdat er in het land van herkomst een adequate behandeling 

beschikbaar en toegankelijk is. 

 

Terwijl één en ander verder wordt verduidelijkt door een uitdrukkelijke verwijzing naar het advies van de 

arts-adviseur dd. 30.04.2019 waarin wordt geconcludeerd dat er vanuit medisch standpunt geen 

bezwaar bestaat tegen een terugkeer naar het land van herkomst, om de reden dat aldaar een gepaste 

behandeling beschikbaar en toegankelijk is. 

 

Er valt niet dienstig in te zien op welke wijze de motivering van de bestreden beslissing strijdig zou zijn 

met de bevindingen van de arts-adviseur, dewelke integraal geacht moeten worden deel uit te maken 

van de motieven van de bestreden beslissing. 

 

In de mate de verzoekende partij nog voorhoudt dat de arts-adviseur “twee criteria van artikel 9ter, §1 

vreemdelingenwet door mekaar haalt” benadrukt verweerder nog dat de kritiek van de verzoekende 

partij -opnieuw- niet kan worden aangenomen. 

 

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.” 

 

Geheel ten onrechte meent de verzoekende partij dat een ziekte, dewelke potentieel een reëel risico 

kan inhouden voor het leven of de fysieke integriteit, in elke hypothese aanleiding zou moeten geven tot 

de toekenning van een verblijfsrecht op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, dit ongeacht 

het feit of dit risico reëel zal zijn in het land van herkomst. 

 

Daar waar door de arts-adviseur werd overwogen dat de aandoening van de verzoekende partij “kan 

beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of 

fysieke integriteit, indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt”, wordt vervolgens evenwel 

uitdrukkelijk vastgesteld dat er wel degelijk een adequate opvolging beschikbaar en toegankelijk is. 

 

Bijgevolg blijkt duidelijk dat de arts-adviseur een noodzakelijke voorwaarde formuleerde opdat de 

aandoening van de verzoekende partij een reëel risico zou kunnen inhouden voor haar leven of fysieke 

integriteit, met name enkel indien de aandoening niet adequaat zou behandeld worden. 

 

Terwijl vervolgens wordt vastgesteld dat in het land van herkomst dit reëel risico voor het leven of de 

fysieke integriteit niet aan de orde zal zijn, nu de adequate behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk is. 
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De verzoekende partij kan eenvoudigweg niet ernstig voorhouden dat in de gegeven omstandigheden 

op kennelijk onredelijke wijze, laat staan in strijd met artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, zou zijn 

besloten tot de ongegrondheid van de aanvraag tot verblijfsmachtiging. 

 

Verweerder besluit dat er geen enkele reden is om de verzoekende partij in toepassing van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet te machtigen tot verblijf, nadat is vastgesteld dat er vanuit medisch standpunt 

geen bezwaar kan worden weerhouden voor een terugkeer naar het land van herkomst. 

 

De verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. 

 

In een derde onderdeel van het eerste middel voert de verzoekende partij dat geen rekening zou zijn 

gehouden met het motief van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uit het vernietigingsarrest nr. 

200.028 van 21.02.2018. 

 

Verweerder stelt vast dat het betreffende vernietigingsarrest nr. 200.028 van 21.02.2018 werd gewezen 

naar aanleiding van een onontvankelijkheidsbeslissing op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Terwijl de in casu bestreden beslissing een beslissing tot ongegrondheid van de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet betreft, om de reden dat er 

een adequate behandeling in het land van herkomst beschikbaar én toegankelijk is. 

 

In de gegeven omstandigheden mist de kritiek van de verzoekende partij uiteraard alle ernst, daar waar 

zij aanvoert dat bij het nemen van de bestreden beslissing geen rekening zou zijn gehouden met het feit 

dat uit het standaard medisch getuigschrift blijkt dat de aandoening van de verzoekende partij 

medicamenteus behandeld dient te worden. 

 

In het medisch advies dd. 30.04.2019 maakt de arts-adviseur uitdrukkelijk melding van de volgende 

elementen: 

- de verzoekende partij lijdt aan diabetes mellitus type II 

- moet medicamenteus behandeld worden 

- RX en orthopedische opvolging is noodzakelijk 

- oesofagitis dient medicamenteus behandeld te worden 

- als medicatie wordt meformine, diabetesmedicatie, omprazole, NSAID, ontstekingsremmers en 

pijnstillers weerhouden ; 

- … 

Vervolgens wordt door de arts-adviseur op gedegen wijze vastgesteld dat voormelde behandeling en 

opvolging beschikbaar én toegankelijk zijn in het land van herkomst. 

 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt aldus duidelijk dat de gezondheidsproblemen die werden 

aangehaald door verzoekende partij geen actuele aandoeningen uitmaken die een reëel risico inhouden 

voor haar leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling en dit gelet op het gegeven dat er in Angola behandeling en 

opvolging beschikbaar en toegankelijk is, terwijl verzoekende partij ook kan reizen naar dit land. 

 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt duidelijk dat daarbij rekening werd gehouden met de medische 

verslagen die verzoekende partij heeft voorgelegd, terwijl de arts-adviseur ook verwijst naar de 

verschillende door hem geraadpleegde bronnen, die ofwel online consulteerbaar zijn, ofwel kunnen 

worden nagegaan in het administratief dossier. 

 

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

terugkeer naar Angola, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de Minister van Sociale 

Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie om het advies van de arts-adviseur te volgen. 

 

Terwijl het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als annulatierechter, niet toekomt zich in de plaats 

te stellen van de ambtenaar-geneesheer noch van de gemachtigde van de Staatssecretaris bij het 

nemen van diens advies/beslissing, doch enkel kan nagaan of de beslissing niet kennelijk onredelijk is. 

“In eerste instantie moet in het algemeen worden opgemerkt dat, waar verzoeker betoogt dat de 

verwerende partij slechts naar één bron verwijst om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 

benodigde zorgen aan te tonen, en dat deze informatiebronnen niet aantonen dat het voorgestelde 

zorgregime daadwerkelijk aanwezig en toegankelijk is, het hem vrijstaat de concrete informatie die de 
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verwerende partij gebruikt in een ander daglicht te stellen. Een loutere bewering volstaat daartoe 

uiteraard niet. Verzoeker moet met concrete argumenten aannemelijk maken dat de verwerende partij 

niet is uitgegaan van de juiste informatie of daaruit niet de juiste gevolgtrekkingen heeft gemaakt. De 

loutere vaststelling dat slechts één bron zou zijn gebruikt volstaat evenmin (…)” (RvV nr. 176.683 dd. 

20.10.2016) 

 

In een vierde onderdeel van het eerste middel meent de verzoekende partij dat de bestreden beslissing 

ten onrechte stelt dat de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 

Migratie geen rekening kan houden met eventuele stukken dewelke gevoegd werden aan het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Verweerder repliceert dat de verzoekende partij zich in dit kader tot een loutere vage kritiek op de 

overwegingen van de bestreden beslissing beperkt, zonder zelfs maar aannemelijk te maken met welke 

stukken geen rekening zou zijn gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Het enkele feit dat de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en 

Migratie in de bestreden beslissing aanhaalt dat geen rekening kan worden gehouden met eventuele 

stukken dewelke voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werden aangewend in het kader van 

een beroep tot nietigverklaring, volstaat allerminst om te besluiten dat in casu het advies van de arts-

adviseur op onvolledige informatie zou gestoeld zijn. 

 

De verzoekende partij slaagt er in dit kader zelfs niet in aan te duiden met welke verslagen concreet 

geen rekening zou zijn gehouden. 

 

Ondergeschikt merkt verweerder nog op dat de verzoekende partij hoe dan ook dwaalt waar zij er 

schijnbaar van uit gaat dat het aan de gemachtigde van de Minister zou toekomen om met stukken 

rekening te houden, dewelke niet aan de Dienst Vreemdelingenzaken werden overgemaakt. 

 

Verweerder laat gelden dat uit de stukken van het administratief dossier onmiskenbaar blijkt dat de 

stukken, waarnaar wordt verwezen in de inventaris bij het verzoekschrift van oktober 2017, niet aan de 

Dienst Vreemdelingenzaken werden overgemaakt. Deze stukken bevinden zich niet in het administratief 

dossier. Deze stukken werden door verzoeker enkel overgemaakt aan de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Dit volgt ook uit artikel 39/71 van de Vreemdelingenwet, dat bepaalt dat enkel het verzoekschrift zelf 

door de Raad wordt overgemaakt aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en niet de stukken 

gevoegd bij het verzoekschrift. 

 

Verweerder laat voorts gelden dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet stipuleert dat het aan de 

verwerende partij toekomt bij zijn aanvraag om alle nuttige inlichtingen over te maken aan de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie met betrekking tot de ziekte: 

“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 aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift [2 dat niet ouder is dan drie 

maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag]2 vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en 

de noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. (…)” 
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Wanneer een vreemdeling een aanvraag indient, rust op hem de verplichting zich in deze procedure te 

bekwamen en alle nuttige stukken over te maken en, indien hij de aanvraag wenst te actualiseren, 

moeten de bijkomende stukken overgemaakt worden aan de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie: "Het komt in de eerste plaats de verzoekende partij toe om erover te waken zich te 

bekwamen in elke procedure die zij heeft ingesteld, en, indien nodig, deze procedures te vervolledigen 

en te actualiseren." (R.v.V. nr. 26.814 van 30 april 2010) 

 

Zie dienaangaande ook: 

“Enerzijds betekent het indienen van een nieuwe aanvraag op basis van hetzelfde wetsartikel bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken dat de vreemdeling wordt geacht afstand te doen van de eerder ingediende 

hangende aanvragen. Indien een dossier reeds werd afgerond blijft de bestaande regeling (artikel 9bis, 

§ 2, 3° en artikel 9ter, § 3, 5°) in verband met het indienen van nieuwe elementen onverkort gelden. 

Deze maatregel doet evenmin afbreuk aan de mogelijkheid om, te allen tijde tot op het ogenblik van het 

nemen van de beslissing, een hangende aanvraag te actualiseren met nieuwe elementen.” (Parl. Hand. 

Kamer, 2014-2015, DOC 54 1310/001, p. 6) (eigen markering) 

 

Verzoekende partij gaat er met zijn kritiek kennelijk aan voorbij dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

ontegensprekelijk impliceert dat de aanvrager, indien deze in de loop van de procedure over bijkomende 

stukken zou beschikken, deze stukken dient over te maken aan de Dienst Vreemdelingenzaken wat 

verzoeker heeft nagelaten te doen. 

 

De stukken waarnaar verzoekende partij verwijst, werden uitsluitend gevoegd bij het verzoekschrift, dat 

door verzoekende partij in oktober 2017 aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd bezorgd. 

Deze stukken werden nooit aan de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt, met als gevolg dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris geen rekening kon houden met deze stukken bij het nemen van 

de bestreden beslissing. 

 

Zie in die zin: 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelt in het bestreden arrest dat het de aanvrager van 

een medische verblijfsregularisatie toekomt om alle inlichtingen aangaande zijn ziekte over te maken en 

dat hieruit dient te worden afgeleid dat het de aanvrager van een verblijfsmachtiging om medische reden 

ook toekomt om de verwerende partij op de hoogte te houden van de stand van zaken inzake zijn ziekte 

of pathologie en bijbehorende behandelingen. Er wordt geoordeeld dat van de verwerende partij niet 

kan worden verwacht dat deze voor het nemen van een eindbeslissing telkens contact laat opnemen 

met de aanvrager of diens raadsman of dokter om na te gaan of diens medische toestand ondertussen 

is geëvolueerd. Op grond daarvan motiveert het bestreden arrest dat de verzoeker zorgvuldig en 

voorzichtig dient te zijn en de verwerende partij documenten moet voorleggen indien zijn medische 

situatie niet onder controle is en nog medische behandeling vergt. Een dergelijk oordeel blijkt niet in 

strijd te zijn met artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Het enige middel is 

ongegrond.” (R.v.S. nr. 8945 van 24 augustus 2012). 

 

“Verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf werd op 19 augustus 2010 ontvankelijk verklaard. 

Verzoeker beschikte over de mogelijkheid om bijkomende stukken in te dienen tot op het ogenblik dat 

de bestreden beslissing is genomen, hetgeen hij blijkens het administratief dossier ook heeft gedaan 

door zijn aanvraag op 23 augustus 2011 en 4 november 2011 per fax aan te vullen. Het feit dat 

verzoeker verder geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, nu zijn laatste aanvulling van de 

aanvraag dateert van november 2011, kan alleen hem aangerekend worden. Er is de Raad geen enkele 

bepaling bekend die verweerder in dergelijke omstandigheden de verplichting oplegt om verzoeker te 

horen vooraleer een beslissing wordt genomen. 

[…] Daarentegen kan het bestuur niet verweten worden dat het geen rekening heeft gehouden met 

feiten of bezwaren van verzoeker die, niettegenstaande hij daartoe de mogelijkheid had, niet kenbaar 

werden gemaakt. In dit opzicht geldt de zorgvuldigheidsplicht immers niet alleen voor de overheid, maar 

ook voor verzoeker (cf. RvS 28 april 2008, nr. 182.450).” (R.v.V. nr. 104 706 van 10 juni 2013) 

 

“Met de documenten die de verzoekende partij overmaakte, werd, zoals duidelijk blijkt uit de bestreden 

beslissing, terdege rekening gehouden. Indien de verzoekende partij andere stukken had willen 

beoordeeld zien was het aan haar om deze ook over te maken. De verzoekende partij toont niet aan dat 

de gemachtigde van de staatssecretaris kennelijk onredelijk te werk ging door op basis van de door haar 

gekende informatie te besluiten dat zij dat zij geen beeld heeft op het uiteindelijke netto inkomen van de 
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referentiepersoon zodat niet kan geoordeeld worden of de Belgische onderdaan over stabiele, 

toereikende en voldoende bestaansmiddelen beschikt.” (R.v.V. nr. 172.200 van 20 juli 2016) 

 

Daarbij herhaalt verweerder nog dat, op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, de aanvrager 

zelf het medisch getuigschrift diende over te maken aan het bestuur. Het zorgvuldigheidsbeginsel kan 

als beginsel van behoorlijk bestuur het bestuur niet contra legem worden toegepast (P. POPELIER, 

‘Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de normen’, in I. OPDEBEEK 

en M. VAN DAMME (ed.), Beginselen van behoorlijk bestuur, 2006, Die Keure, Brugge, 33). Er anders 

over oordelen zou in strijd zijn met het legaliteitsbeginsel. 

 

In een vijfde en laatste onderdeel doordat de bestreden beslissing uitsluitend verwijst naar het advies 

van de arts-adviseur, zonder te repliceren op de argumentatie uit de aanvraag tot verblijfsmachtiging. In 

het bijzonder meent de verzoekende partij dat diende te worden gemotiveerd waarom de arts-adviseur 

het onnodig achtte om contact op te nemen met de behandelende arts van de verzoekende partij. 

 

De beschouwingen van de verzoekende partij missen grondslag. 

 

In de voorbereidende werken (Wetsontwerp tot wijziging van de wet dd. 15.12.1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie 

van Toelichting, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2478/1, p. 34-36) wordt betreffende de beoordeling door 

de arts-adviseur het volgende gesteld: 

“De appreciatie van de bovenvermelde elementen wordt overgelaten aan een ambtenaar-geneesheer 

die een advies verschaft aan de ambtenaar die de beslissingsbevoegdheid heeft over de 

verblijfsaanvraag. Deze ambtenaar-geneesheer behoort administratief wel tot de Dienst 

Vreemdelingenzaken, maar wordt volledig vrijgelaten in zijn appreciatie van medische elementen, 

waarbij de eed van Hippocrates geldt. De ambtenaar-geneesheer kan ook, indien hij dat noodzakelijk 

acht, bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

Indien de medische toestand van betrokkene op een duidelijke wijze vastgesteld kan worden op basis 

van het dossier van betrokkene - bijv. de betrokken medische attesten wijzen op een kankerpatiënt in 

terminale fase - zou het mensonterend zijn om betrokkene nog te gaan onderwerpen aan bijkomende 

onderzoeken. In dit geval is het ook overbodig om het bijkomend advies van deskundigen te gaan 

inwinnen. Het is evenmin nodig om betrokkene te gaan onderzoeken of het advies van deskundigen te 

gaan inwinnen indien niet duidelijk is wat de medische situatie is van betrokkene, maar vaststaat dat de 

situatie niet ernstig is (bijv. het medisch attest vermeldt dat betrokkene twee dagen het bed moet 

houden). 

In het tegenovergesteld geval, namelijk indien het attest vermeldt dat betrokkene gedurende lange tijd 

bedlegerig is, maar het niet duidelijk is wat zijn precieze medische toestand is, is onderzoek van 

betrokkene wel aangewezen.” (onderlijning en vetschrift toegevoegd). 

 

Uit de wettekst van art. 9ter §1 van de Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980 en uit de toelichting in de 

voorbereidende werken, blijkt onbetwistbaar 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 van de Minister (hetgeen ook blijkt uit het gebruik van het begrip ‘kan bijkomend advies 

inwinnen’, ‘indien hij dat noodzakelijk acht’). 

 

Het standpunt van de verzoekende partij, waar zij laat uitschijnen dat de arts-adviseur verplicht zou zijn 

om contact op te nemen met de behandelende arts, is dan ook onverzoenbaar met het feit dat de 

wetgever de arts-adviseur volledig vrij laat in diens beoordeling. 

 

Dienaangaande dient te worden benadrukt dat het loutere gegeven dat de verweerder bij de aanvraag 

om machtiging tot verblijf een medisch attest heeft gevoegd, vanzelfsprekend niet maakt dat de 

aanvraag zomaar ontvankelijk en gegrond zou moeten worden verklaard. Zulks zou een negatie zijn van 

de vereiste dat door de arts-adviseur een advies moet worden verstrekt, hetgeen in casu ook gebeurd 

is. 

Inzonderheid gelet op de specifieke opdracht waarmee de arts-adviseur bekleed is (zie ook verder) staat 

het de arts-adviseur in dit kader ook vrij om niet akkoord te gaan met het standpunt dat door de 

behandelende arts werd ingenomen, zonder dat het de arts-adviseur ten kwade kan worden geduid dat 

hij zich niet met de behandelende geneesheer in contact heeft gesteld voor nader overleg. Het is de 
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arts-adviseur ontegensprekelijk toegestaan om zich uitsluitend te baseren op de door de verzoekende 

partij daadwerkelijk overgemaakte medische stukken. 

 

Zie ook: 

“2.7. Het staat de ambtenaar-geneesheer die de verweerder adviseerde evenwel uiteraard vrij om niet 

akkoord te gaan met het standpunt dat werd ingenomen door de behandelend geneesheer. Artikel 9ter, 

§ 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet voorziet wel in de mogelijkheid voor de ambtenaar-geneesheer 

om, indien hij dit nodig acht, de vreemdeling te onderzoeken of een bijkomend advies in te winnen van 

deskundigen. Het betreft hier evenwel een mogelijkheid – en geen verplichting – voor de ambtenaar-

geneesheer (cf. ook Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 35). Het is de ambtenaar-geneesheer 

aldus toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de door de aanvrager neergelegde 

medische attesten zonder een eigen medisch onderzoek te voeren of zonder een bijkomend advies van 

een deskundige te vragen indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder dergelijk advies een 

onderbouwd advies kan geven. Er zijn evenmin wettelijke bepalingen die voorschrijven dat de ambte-

naar-geneesheer dezelfde specialisatie dient te hebben als de artsen die de voorgelegde medische 

attesten hebben ondertekend. Kortom: de ambtenaar-geneesheer kan zich in zijn advies beperken tot 

het verwijzen naar de medische getuigschriften die door de aanvrager zijn neergelegd en het is op zich 

niet onzorgvuldig om zijn beoordeling van de ziekte enkel op de voorgelegde attesten te steunen.” 

(R.v.V. nr. 120 673 van 14 maart 2014; zie ook R.v.V. nr. 124.312 van 21 mei 2014) 

 

En ook: 

“3.11. Het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdelingen aangebrachte medische 

gegevens behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer en het komt de Raad 

niet toe de beoordeling van de ambtenaar-geneesheer te betwisten (RvS 15 januari 2014, nr. 10.218 

(c)). De arts-adviseur is als controlearts voorts niet gebonden door de zienswijze van de artsen die 

verzoekster zelf consulteerde omtrent een eventuele verderzetting van haar verblijf in België. Het 

gegeven dat latere operatieve behandelingen niet uitgesloten zijn, is eerder hypothetisch en kan 

bezwaarlijk als voldoende concreet worden beschouwd om te beoordelen in het licht van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet.” (RvV nr. 200 058 van 22 februari 2018) 

 

En ook: 

“Het loutere feit dat de verzoekende partij (en haar behandelende arts) een andere mening zijn 

toegedaan dan de arts-adviseur, is niet van aard afbreuk te doen aan de wettigheid van de bestreden 

beslissing. 

 

Uit de overwegingen van de arts-adviseur blijkt ontegensprekelijk duidelijk om welke reden naar zijn 

oordeel geen bezwaar kan worden weerhouden tegen een terugkeer naar het land van herkomst, met 

name omdat de noodzakelijke behandeling en opvolging in het land van herkomst beschikbaar en 

toegankelijk is. Terwijl het onderzoek naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid ook op omstandige 

wijze wordt toegelicht in het advies, zodat niet ernstig kan worden voorgehouden dat niet zou zijn 

ingegaan op de bewering dat de noodzakelijke zorg in het land van herkomst niet zou kunnen verkregen 

worden. 

 

Het loutere feit dat verzoekende partij stukken heeft voorgelegd, waaruit zij zelf afleidt dat zij voldoet aan 

de voorwaarden van art. 9ter Vreemdelingenwet en op die grond moet worden gemachtigd tot verblijf, 

maakt uiteraard 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, hetgeen in 

casu ook gebeurd is. 

 

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

terugkeer naar het land van herkomst, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om het advies 

van de arts-adviseur te volgen. 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Minister geheel terecht, en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de ongegrondheid van de 

aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

De gemachtigde van de Minister handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die de 

concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 
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Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen. 

 

[…] 

 

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat 

bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven 

en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat een gebeurlijke niet-naleving van een 

disciplinaire Code niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing kan doen besluiten. 

 

Zie ook: 

“Waar de verzoekende partij zich hierbij nog beroept op de medische deontologische code dient 

opgemerkt te worden dat de code van de geneeskundige plichtenleer als doel heeft de geneesheren 

een gids of leidraad aan te reiken om hun beroep op een professionele, waardige en respectvolle 

manier in te vullen en uit te oefenen. Voor de patiënten en hun omgeving vormt de code der 

geneeskundige plichtenleer een waarborg dat gestreefd wordt naar een correcte en integere uitoefening 

van de geneeskunst. De code van de geneeskundige plichtenleer werd evenwel nooit als algemeen 

bindend verklaard, noch vermag de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren door middel van de 

adviezen bindende regels op te leggen. Er wordt voorts op gewezen dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen geen wettigheidscontrole kan uitoefenen inzake een medische 

deontologische code die een gids of leidraad betreft en disciplinaire gedragsregels omvat en geen 

wetgeving noch juridisch bindende norm uitmaakt. De in de medische deontologische code geopperde 

disciplinaire principes, voorschriften en gedragsregels maken nog geen afdwingbare wetgeving uit, 

zodat de verzoekende partij zich hierop niet kan beroepen om de onwettigheid van de bestreden 

beslissing aan te voeren. Een eventuele niet-naleving van een disciplinaire ‘code’ vervat in de 

geneeskundige plichtenleer kan niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing leiden. 

Ten overvloede dient vermeld dat de verzoekende partij indien zij van mening is als patiënt het 

slachtoffer te zijn van een door een geneesheer begaan misdrijf, dan wel van een door een arts begane 

fout of andere moeilijkheden met een arts, zich respectievelijk kan richten tot de repressieve macht of de 

burgerlijke rechtbanken teneinde aldaar de geëigende (straf)procedure in te stellen.” (R.v.V. nr. 75.199 

van 15 februari 2012) 

 

De kritiek van de verzoekende partij is aldus niet van aard afbreuk te doen aan de bestreden beslissing. 

Verweerder verduidelijkt in dit kader volledigheidshalve dat de arts-adviseur belast is met een specifieke 

wettelijke opdracht in het kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Immers heeft de arts-

adviseur in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een specifieke controletaak, die uiteraard 

volledig losstaat van de genezende taak van de behandelende arts van de betrokken vreemdeling. 

 

Zie ook: 

“De opdracht waarmee de ambtenaar-geneesheer op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet is 

belast, heeft aldus principieel geen uitstaans met het diagnosticeren, voorschrijven, toedienen noch 

opvolgen van de medische behandeling van een consulterende patiënt zodat de ambtenaar-geneesheer 

in casu niet kan worden geacht over te gaan tot het verstrekken van gezondheidszorg in de zin van de 

wet betreffende de rechten van de patiënt en de verzoekende partij zich in relatie tot de ambtenaar-

geneesheer niet de hoedanigheid van patiënt in de zin van voormelde wet kan aanmeten. De 

verzoekende partij kan dienvolgens evenmin worden bijgetreden waar zij stelt dat het advies van de 

ambtenaar-geneesheer een ongeoorloofde inmenging zou vormen in haar lopende behandeling zoals 

vooropgesteld door haar behandelende artsen.” (R.v.V. nr. 120.673 dd. 14.03.2014) 
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En ook: 

“Verzoekster verliest ook uit het oog dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet verweerder niet de 

verplichting oplegt om in alle gevallen na te gaan of bepaalde medische zorgen in het land van herkomst 

van een vreemdeling die verzoekt om op medische gronden tot een verblijf te worden gemachtigd 

beschikbaar en toegankelijk zijn. Deze controle dient slechts te gebeuren indien het ontbreken van deze 

medische zorgen aanleiding kan geven tot de vaststelling dat de betrokken vreemdeling in een 

onmenselijke of vernederende behandeling kan terechtkomen ingevolge het ontbreken van een 

adequate behandeling.” (R.v.V. nr. 117.074 dd. 17.01.2014) 

 

In zoverre de verzoekende partij nog een schending van artikel 41 van het Handvest betreffende de 

grondrechten van de Europese Unie aanvoert, laat verweerder gelden dat het Hof van Justitie van de 

Europese Unie reeds meermaals heeft gesteld dat artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie niet is gericht tot de lidstaten maar uitsluitend tot de instellingen, organen en 

instanties van de Unie. De aanvrager van een verblijfstitel kan er bijgevolg geen recht aan ontlenen om 

in elke procedure betreffende zijn aanvraag te worden gehoord (HvJ 11 december 2014, Boudjlida, C-

249/13; HvJ 5 november 2014, Mukaburega, C-166/13; HvJ 17 juli 2014, Ys e.a., C-141/12 en C-

372/12). 

 

Dit standpunt werd uitdrukkelijk bevestigd door de Raad van State in haar arrest nr. 233.719 dd. 

03.02.2016. 

 

Zelfs indien zou worden aangenomen dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet geen zuiver nationaal 

recht betreft en derhalve een Unierechtelijke uitlegging zou kunnen krijgen (quod non), dan nog staat 

vast dat de schending van artikel 41 van het Handvest betreffende de grondrechten van de Europese 

Unie niet dienstig kan worden aangevoerd. 

 

Verweerder verwijst in dit kader nog naar volgende rechtspraak van de Raad van State, waarin 

uitdrukkelijk -onder verwijzing naar rechtspraak van het Hof van Justitie- wordt gesteld dat artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet uitsluitend als een regel van nationaal recht dient te worden beschouwd: 

“Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ 18 december 2014, nr. C-542/13, M'Bodj/België) volgt 

dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet uitsluitend als een regel van nationaal recht moet worden 

beschouwd. Overigens heeft ook het Grondwettelijk Hof inmiddels gesteld dat de werkingssfeer van 

richtlijn 2004/83 zich niet uitstrekt tot personen die om gezondheidsredenen zijn gemachtigd tot verblijf 

op het Belgische grondgebied, tenzij het gaat om het opzettelijk weigeren van medische zorg in het land 

van herkomst of van gewoonlijk verblijf. (GwH 21 mei 2015, nr. 59/2015) » (RvS nr. 232141 dd. 

09.09.2015) 

 

Verder wijst verweerder op dat zowel de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur als het 

hoorrecht dat deel uitmaakt van de rechten van verdediging, dat een algemeen beginsel van Unierecht 

is, niet onverkort gelden. 

 

Het vervullen van de hoorplicht heeft slechts zin heeft voor zover het horen van de betrokkene de 

overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die haar 

appreciatie van de feiten kan beïnvloeden (RvS 21 juni1999, nr. 81.126). Met andere woorden kan het 

niet voldoen aan de hoorplicht slechts dan tot de vernietiging van de aan de verzoeker opgelegde 

nadelige beslissing leiden indien de verzoeker bij het vervullen van zijn hoorrecht informatie kan 

aanreiken op grond waarvan de gemachtigde van de Staatssecretaris zou kunnen overwegen om deze 

nadelige beslissing niet te nemen dan wel een voor de betrokkene minder nadelig beslissing te nemen 

(R.v.V. nr. 126.857 d.d. 09.07.2014). 

 

Luidens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie leidt een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring 

van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit, wanneer deze procedure zonder 

deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, 

M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, 

Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. 1 8237, punt 

101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. 

I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80). Hieruit volgt dat niet elke 

onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een administratieve procedure een 

schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen 
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zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit leidt. (HvJ 10 september 

2013, C383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39). 

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient aan de hand van de specifieke feitelijke en 

juridische omstandigheden van het geval te worden nagegaan of er sprake is van een onregelmatigheid 

die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een andere afloop had 

kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40). 

 

In casu kan verweerder enkel vaststellen dat verzoekende partij zich beperkt tot een theoretisch betoog 

en nergens aangeeft welke informatie zij of haar behandelende arts aan de gemachtigde van de 

Minister of de arts-adviseur hadden kunnen verschaffen die ertoe zou hebben geleid dat de 

besluitvorming inzake de bestreden beslissing een andere afloop had kunnen hebben. 

 

De verzoekende partij beweert weliswaar dat zij er op had kunnen wijzen dat diverse behandelingen 

nodig waren, alsook dat mantelzorg nodig is, doch zij blijft in gebreke zulks te ondersteunen met 

objectieve elementen. Terwijl hoe dan ook niet kan worden voorbij gegaan aan het feit dat de 

verzoekende partij in het kader van de aanvraag tot verblijfsmachtiging de redelijke mogelijkheid heeft 

gehad om alle relevante elementen op nuttige wijze aan de arts-adviseur en de gemachtigde van de 

Minister ter kennis te brengen. 

 

Het is aan de verzoekende partij om aan te duiden dat zij de gemachtigde informatie had kunnen 

verschaffen die van invloed kan zijn op de bestreden beslissing. In de gegeven omstandigheden en bij 

gebrek aan nadere duiding vanwege de verzoekende partij kan de aangevoerde schending van het 

hoorrecht zoals vervat in de rechten van verdediging als algemeen beginsel van het Unierecht of van de 

hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dan ook niet tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing leiden. 

 

Zie in die zin: 

“Teneinde een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, staat het immers aan de nationale rechter 

om aan de hand van de specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of, 

wanneer hij van oordeel is dat sprake is van een onregelmatigheid die het recht om te worden gehoord 

aantast, de administratieve procedure in kwestie een andere afloop had kunnen hebben, omdat de 

betrokkene elementen ter rechtvaardiging van zijn standpunt had kunnen aanvoeren. (HvJ 10 

september 2013, M.G. en N.R., C-383/13 en aldaar aangehaalde rechtspraak) […] Op die wijze heeft de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aan de hand van de specifieke feitelijke en juridische 

omstandigheden van de zaak onderzocht of er sprake is van een onregelmatigheid die het hoorrecht op 

zodanige wijze aantast dat de besluitvorming te dezen een andere afloop had kunnen hebben. In het 

licht van de aangehaalde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de Raad van 

Vreemdelingenbetwistingen daarmee geen voorwaarde toegevoegd aan het recht om te worden 

gehoord.” (R.v.St. nr. 233.719 van 3 februari 2016) 

 

Terwijl tevens moet worden benadrukt dat de bewijslast in het kader van een aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet rust op de verzoekende 

vreemdeling. 

 

Zie ook: 

“De bewijslast voor het bestaan van de ziekte rust derhalve op de schouders van de vreemdeling; 

verzoeker kan zijn eigen nalatigheid niet verschuiven naar de verwerende partij. De Raad merkt tevens 

op dat het aan verzoeker toekomt om, indien hij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet indient, zijn actuele medische problematiek aan te tonen met 

actuele medische attesten. Dit houdt ook in dat verzoeker, indien hij in de loop van de procedure over 

recentere medische attesten beschikt, deze dient over te maken aan de verwerende partij zodat deze er 

bij het nemen van de bestreden beslissing rekening mee kan houden.” (R.v.V. nr. 72 455 van 22 

december 2011, www.rvv-cce.be) 

 

Concreet komt het aldus aan de verzoekende vreemdeling toe om de nodige medische attesten voor te 

leggen, op basis waarvan de arts-adviseur in staat moet worden gesteld om de aangevoerde medische 

problematiek te beoordelen in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Geheel ten onrechte laat de verzoekende partij uitschijnen dat de arts-adviseur of de gemachtigde van 

de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie op eigen initiatief bijkomende 

http://www.rvv-cce.be/


  

 

 

X Pagina 19 

elementen ter ondersteuning van de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet hadden moeten vergaren. 

 

Verweerder herhaalt in dit kader dat de verzoekende partij niet ernstig kan voorhouden dat het hoorrecht 

niet zou zijn gerespecteerd, nu vaststaat dat zij in het kader van haar aanvraag tot verblijfsmachtiging de 

mogelijkheid heeft gehad om alle relevante medische elementen op nuttige wijze naar voor te brengen. 

 

Een gebeurlijk gebrek aan zorgvuldigheid bij het indienen van de aanvraag tot verblijfsmachtiging 

overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, kan enkel aan de verzoekende partij zelf worden 

verweten, en kan niet worden aanzien als een schending van de hoorplicht in hoofde van de 

gemachtigde van de Minister, die redelijkerwijs kon vaststellen dat verzoekende partij haar medische 

situatie reeds had kenbaar gemaakt middels voornoemde aanvraag. 

 

Zie in gelijkaardige zin: 

“Dit zijn echter elementen die verzoekers niet naar voren hebben gebracht in het kader van de aanvraag 

om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, die pas dateert van 

12 juni 2014. Verzoekers hadden alle mogelijkheden om hun standpunt hieromtrent kenbaar te maken, 

alvorens de onontvankelijkheidsbeslissing en de bestreden bevelen werden genomen op 8 augustus 

2014. Zij hebben dit evenwel nagelaten zodat de gemachtigde er dan ook geen rekening mee kon 

houden in het kader van de humanitaire verblijfsaanvraag noch in het kader van de bestreden bevelen 

die daarmee nauw verbonden zijn.” (R.v.V. nr. 135.116 van 16 december 2014) 

 

Verzoekende partij heeft derhalve de mogelijkheid gehad om naar behoren en daadwerkelijk haar 

standpunt kenbaar te maken. Zij kan niet dienstig voorhouden dat zij nog vooraf door de arts-adviseur of 

de gemachtigde van de Minister had moeten worden gehoord. 

 

Ondergeschikt, in de mate de verzoekende partij de mening lijkt toegedaan dat zij persoonlijk diende te 

worden onderzocht door de arts-adviseur, merkt verweerder op dat het bij de discretionaire bevoegdheid 

van de arts-adviseur berust om te beslissen om de zieke vreemdeling al dan niet nog aan een 

bijkomend medisch onderzoek te onderwerpen, doch in casu heeft deze dit kennelijk niet nodig geacht 

om tot een deugdelijke beslissing te komen. 

 

Verzoekende partij beperkt zich desbetreffend ook tot loutere beweringen en toont op geen enkele wijze 

aan waarom een medisch onderzoek een ander licht had kunnen werpen op de zaak. 

 

“De bestreden beslissing steunt zich voor deze conclusie op het medisch advies van de ambtenaar-

geneesheer, die zoals blijkt uit het administratief dossier zich heeft gesteund op het door verzoeker 

bijgebracht verslag van de specialist. Artikel 9ter, §1, tweede alinea voorziet dat er een advies wordt 

verschaft door een ambtenaar-geneesheer die zonodig de vreemdeling kan onderzoeken en bijkomend 

advies kan inwinnen van deskundigen. Het is aan de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich 

voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten zonder de vreemdeling zelf te 

onderzoeken indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder een eigen onderzoek een 

onderbouwd advies kan geven” (R.v.V. nr. 41 432 van 7 april 2010) 

 

De beschouwingen van verzoekende partij missen elke feitelijke en juridische grondslag. 

 

Tot slot stelt de verweerder vast dat de verzoekende partij in de toelichting van het enig middel in 

gebreke blijft in te gaan op verschillende van de nochtans door haar opgeworpen schendingen, met 

name artikel 3 EVRM en artikel 3 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door de 

verzoekende partij vermelde rechtsregels zouden zijn geschonden, kan de verweerder partij zich 

desbetreffend niet met kennis van zaken verdedigen. 

 

Ook indien in de toelichting van het enig middel door verzoekende partij slechts op een zeer algemene 

wijze wordt ingegaan op bepaalde rechtsregels, is het de verweerder op basis daarvan niet duidelijk hoe 

deze volgens verzoekende partij door het nemen van de bestreden beslissing concreet zijn geschonden, 

zodat het middel in dit opzicht hoe dan ook niet ontvankelijk is (cf. R.v.St. nr. 46.649, 25.3.1994, 

R.A.C.E. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 
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Uit het voorgaande volgt dat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen schendingen dewelke 

niet – naar behoren – worden toegelicht, naar het oordeel van de verweerder om die reden als 

onontvankelijk dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

 

“Het enig middel is niet ontvankelijk voor zover verzoekers daarin de schending aanvoeren van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. Verzoekers blijven immers volstrekt in gebreke om te verhelderen op 

welke wijze de bestreden beslissing deze wetsbepaling zou schenden." (R.v.V. nr. 138.416 dd. 

12.02.2015) 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Minister geheel terecht, en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de ongegrondheid van de 

aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

De gemachtigde van de Minister handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die de 

concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

2.1.3. De in artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een 

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 

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

waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de 

overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde 

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

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd 

genomen. In de motivering van de bestreden beslissing worden de feitelijke overwegingen 

weergegeven. Er wordt ook uitdrukkelijk verwezen naar de juridische grondslag, namelijk artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet. Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet “zoals vervangen door Artikel 187 van de 

wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen”, luidt als volgt:  

 

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

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

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

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

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

[…] 

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.”  

 

In de bestreden beslissing wordt ook gewezen op het verslag van de ambtenaar-geneesheer. De 

gemachtigde van de staatssecretaris stelt dat uit dit verslag blijkt dat de verzoekende partij niet lijdt aan 

een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van de verzoekende 

partij, 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. Dit 

verslag maakt integraal deel uit van de bestreden beslissing. De motivering in het verslag moet dus 

eveneens voldoen aan de motiveringsplicht, die op de bestuurshandelingen rust.  

 

De ambtenaar-geneesheer bracht op 30 april 2019 volgend advies uit met betrekking tot de 

verzoekende partij:  
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“Ik kom terug op uw aanvraag voor evaluatie van het medische dossier voorgelegd door genoemde 

persoon in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 18-5-

2017 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

 

- Standaard Medisch Getuigschrift (SMG) d.d. 4-5-2017, afgeleverd door Dr. [T.], huisarts bij Dokters 

van de Wereld, met als belangrijkste informatie: 

° Diabetes type II behandeld met Metformin 850mg 2/daags 

° In de voorgeschiedenis wordt een ongeval met letsels aan het linker been vermeld, heden behandeld 

met pijnstilling type NSAID (niet-steroïdale ontstekingsremmers en pijnstillers). Welke medicatie wordt 

niet gepreciseerd evenmin de dosis. Verdere informatie over het letsel, het functionele impact en de 

eventuele concrete behandeling met prognose worden niet meegedeeld.   

° Bijkomend wordt oesofagitis vermeld, behandeld met Omeprazole (maagprotectie) 

° Vermelding dat de verschillende aandoeningen “moeten” behandeld worden 

° Er is nood aan specialistische opvolging (endocrinoloog en orthopedist en RX) 

 

Uit deze gegevens kunnen we het volgende besluiten: 

- Het betreft her een man van 50 jaar, afkomstig uit Angola met diabetes mellitus type II, 

medicamenteus behandeld 

- Informatie over de noodzaak voor een speciale behandeling van de restletsels van het trauma aan het 

linker been ontbreken. RX en orthopedische opvolging is noodzakelijk 

- De oesofagitis, niet geobjectiveerd me technische onderzoeken, medicamenteus behandeld 

- Als medicatie weerhouden we: 

° Metformine, diabetesmedicatie 

° Omeprazole voor de slokdarmontsteking 

° NSAID, ontstekingsremmers en pijnstillers 

 

In het dossier is geen tegenindicatie vermeld tot reizen noch de nood aan mantelzorg.  

 

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

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

administratief dossier van de betrokkene):  

 

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

- Aanvraag Medcoi van 05-3-2019 met het unieke referentienummer 12066 

- Aanvraag Medcoi van 07-1-2019 met het unieke referentienummer 11866 

- Aanvraag Medcoi van 23-4-2018 met het unieke referentienummer 10998 

- Aanvraag Medcoi van 10-01-2019 met het unieke referentienummer 11928 

 

2. In bijlage 2 wordt de beschikbaarheid van de medicatie aangetoond: Metformine, Omeprazole zijn 

beschikbaar evenals Ibuprofen, Diclofenac en Naproxen als NSAID medicatie 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat betrokkene, een man van heden 50 jaar, zonder 

problemen kan behandeld worden in het thuisland vermits de opvolging door een endocrinoloog in het 

kader van de diabetes verzekerd is. De aanwezigheid van een orthopedist met mogelijkheid tot 

radiografie voor het opvolgen van de sequelen van het trauma zijn beschikbaar, evenals een gastro-

enteroloog voor de oesofagitis. 

De opvolging door een huisarts, zoals heden, kan eveneens verder gezet worden. 

De noodzakelijke medicatie Omeprazole, Metformine en Ibuprofen, Naproxen en Diclofenac zijn 

beschikbaar. 

 

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

het thuisland, Angola.  

 

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 behandelingen 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 
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behandelingen. Rekening houdend met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale 

gezondheidssystemen zeer uiteenlopend. Het kan om een privé-systeem of een openbaar systeem 

gaan, een staatsprogramma, internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een 

ziekenfonds, … Het gaat dus om een systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te 

bekomen. Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem 

vergelijkbaar is met het systeem dat in België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een 

verblijfsrecht zou worden toegekend aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening 

van minder goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met 

de belangrijkste doelstelling van de verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, 

namelijk zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

 

De gezondheidszorg in Angola is georganiseerd op vier niveaus: de gezondheidspost (Healt Post), het 

gezondheidscentrum (Health Center), het stedelijk of gemeentelijk ziekenhuis (Municipal Hospital) en 

het centraal ziekenhuis (Central Hospital). Er wordt verondersteld dat de patiënt zich naar de 

dichtstbijzijnde instelling begeeft en daarbij de hiërarchie tussen de medische voorzieningen 

respecteert. In de praktijk is dit echter niet altijd het geval. 

De toegang tot de publieke gezondheidszorg, met inbegrip van medicatie en bijkomende onderzoeken, 

is gratis.  

 

Naast de publieke sector is er ook een privésector, waar de toegang tot de zorg misschien wel sneller, 

maar ook tegen betaling en dus duurder is. Daartegenover staat dat er in de publieke sector een groter 

gespecialiseerd aanbod is, waardoor men vaak van de private naar de publieke sector wordt 

doorverwezen. 

 

Er bestaat een nationale lijst van essentiële medicijnen die volledig gratis zijn. Betrokkene heeft enkel 

een officieel voorschrift nodig om deze te bekomen. 

 

Wat betreft de ziekteverzekering in Angola zijn er twee grote verzekeringsmaatschappijen: ENSA 

Seguros de Angola en AAA Seguros SARl. Zij bieden ziekte- en levensverzekeringen aan, zowel aan 

individuen als aan groepen. 

 

Betrokkene lijdt onder meer aan diabetes. De behandeling hiervoor is kosteloos, ook wie terugkeert uit 

het buitenland.  

 

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

elementen in het dossier die erop wijzen dat gij geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in zijn 

land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat hij niet zou kinnen instaan voor de 

eventuele kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

 

Tenslotte lijkt het onwaarschijnlijk dat verzoeker in Angola geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

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

aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. 

 

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

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

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

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

de 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 vab 

tewerkstellingsbueaus, 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 zijn 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 Angola 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland, Angola.” 
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De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel 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. 

 

De verzoekende partij betoogt dat zij niet begrijpt waarom haar aanvraag in casu ongegrond wordt 

verklaard, nu er wordt gesteld dat zij niet lijdt aan een ziekte 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 haar land van herkomst. Zij stelt dat de verwerende partij 

haar aanvraag aldus onontvankelijk had moeten verklaren, zoals bepaald in artikel 9ter, §3, 4° van de 

Vreemdelingenwet. Vooreerst wijst de Raad erop dat de verzoekende partij geen belang heeft bij haar 

betoog. Zij toont niet aan op welke wijze zij benadeeld wordt doordat haar aanvraag (mogelijk 

verkeerdelijk) wordt beschouwd als ongegrond, in plaats van onontvankelijk. Immers vereist een 

ongegronde beslissing dat voldaan is aan alle ontvankelijkheidsvereisten, waarna over werd gegaan op 

een gegrondheidsonderzoek. Daarenboven kan de verzoekende partij ook niet gevolgd worden in haar 

betoog. Het gegrondheidsonderzoek gaat, zoals reeds gesteld, verder dan het 

ontvankelijkheidsonderzoek. Waar er in artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet een gelijkaardig 

onderzoek wordt bepaald zoals in artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet, dient er wel op gewezen te 

worden dat in artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet wordt gesteld dat de aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard indien de ambtenaar-geneesheer vaststelt dat de ziekte van de 

vreemdeling “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” (eigen aanduiding).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt de gebruikte motivering haar niet in staat stelt 

om te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is 

genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht 

(RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet 

aangetoond. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.1.4. Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, voert zij de schending 

aan van de materiële motiveringsplicht. De Raad is bij het bespreken van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624). 

 

Onderzoek naar de schending van de materiële motiveringsplicht vergt in de huidige procedure ook 

onderzoek naar artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, daar de eerste bestreden beslissing op deze 

bepaling is gestoeld.  

 

2.1.4.1. Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een machtiging tot verblijf bij 

de minister of zijn gemachtigde kan worden aangevraagd door “De in België verblijvende vreemdeling 

die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze 

ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van 

herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister 

of zijn gemachtigde.”  

 

Deze laatste bepaling houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die onafhankelijk van elkaar 

moeten worden getoetst. De duidelijke bewoordingen van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, waarin de verschillende mogelijkheden naast elkaar zijn geplaatst, vergen geen 

nadere interpretatie en laten geenszins toe te besluiten dat indien er geen reëel risico is voor het leven 

of de fysieke integriteit van de betrokkene, er dan ook geen reëel risico is op een onmenselijke of 

vernederende behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in het land van herkomst (cf. 

RvS 19 juni 2013, nr. 223.961, RvS 28 november 2013, nr. 225.632 en nr. 225.633 en RvS 16 oktober 

2014, nr. 228.778). Het gaat om verschillende hypotheses waarvan de laatste los staat van en verder 

gaat dan de voorziene hypotheses inzake een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit die de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 van het EVRM (cf. RvS 28 

november 2013, nrs. 225.632 en 225.633 en RvS, nr. 226.651 van 29 januari 2014) omvatten en de 

zogenaamde hoge drempel bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
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Mens (hierna: het EHRM), die zich in se beperkt tot de gevallen waarin de aandoening een risico 

inhoudt voor het leven gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de 

ziekte. 

 

Concreet houdt artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in dat er enerzijds gevallen zijn 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 waarbij 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, nrs. 229.072 en 229.073 van 5 november 2014). 

 

Bij arrest met nummer 228.778 van 16 oktober 2014 heeft de Raad van State toegelicht waarom het 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet als een op zichzelf staand artikel moet worden opgevat, louter met 

verwijzing naar het intern recht en niet ten opzichte van een regel van afgeleid Europees recht, meer 

bepaald artikel 3 van het EVRM. Het arrest wijst op de klaarblijkelijke wens van de wetgever om die 

mogelijkheid om een machtiging tot verblijf te krijgen alleen voor ernstig zieke vreemdelingen te laten 

gelden. 

 

De Raad van State verduidelijkt dat in twee gevallen een dergelijke machtiging tot verblijf kan worden 

toegekend:  

- enerzijds wanneer een ziekte een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van de 

persoon - in welk geval zelfs niet overwogen wordt de vreemdeling te verwijderen - en;  

- anderzijds wanneer de ziekte weliswaar ernstig is maar niet a priori uitsluit dat de vreemdeling naar 

zijn land van herkomst wordt teruggeleid, terwijl er, doordat er in dat land geen adequate behandeling 

voorhanden is, een reëel gevaar bestaat dat de zieke een onmenselijke of vernederende behandeling 

moet ondergaan.  

 

Voorts volgt uit artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ook dat het advies van de ambtenaar-geneesheer, 

waarin deze vaststelt dat de ziekte niet beantwoordt aan een ziekte, zoals voorzien in artikel 9ter, § 1 

van de Vreemdelingenwet, beslissend is voor het ongegrond verklaren van de betreffende aanvraag om 

machtiging tot verblijf.  

 

Indien zou blijken dat aan het advies van de ambtenaar-geneesheer een motiveringsgebrek kleeft en de 

aanvraag ongegrond wordt verklaard op basis van dit advies, dan zal het motiveringsgebrek in dit advies 

bijgevolg noodzakelijkerwijze leiden tot de vernietiging van de beslissing tot ongegrondheid van de 

verblijfsaanvraag. De stelling van de verwerende partij in de nota met opmerkingen dat het niet kennelijk 

onredelijk is om het advies van de ambtenaar-geneesheer te volgen, kan de eventuele onwettigheid van 

de beslissing dan ook niet opheffen. Het is de verzoekende partij immers toegelaten om de 

onwettigheden, die aan dit advies kleven, aan te voeren tegen de uiteindelijk door de gemachtigde van 

de staatssecretaris genomen beslissing waarbij de verblijfsaanvraag als ongegrond wordt verklaard (cf. 

RvS 13 oktober 2006, nr. 163.590; RvS 5 juli 2007, nr. 173.201; RvS 28 juni 2011, nr. 214.213).  

 

2.1.4.2. De verzoekende partij stelt dat de ambtenaar-geneesheer de twee mogelijkheden onder artikel 

9ter, §1 van de Vreemdelingenwet door elkaar haalt, waardoor er een miskenning is van de wettelijke 

bepalingen. Zij gaat echter voorbij aan de eigenlijke motieven in het advies van de ambtenaar-

geneesheer.  

 

Uit de inhoud van het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat beide toepassingsgevallen in 

rekening werden genomen. Het advies van de ambtenaar-geneesheer valt immers uiteen in twee delen. 

In het advies wordt immers eerst opgesomd aan welke aandoeningen de verzoekende partij lijdt en 

welke behandelingen zij moet volgen, alsook de medicijnen die zij moet nemen, waarna de ambtenaar-

geneesheer het volgende vaststelt: “In het dossier is geen tegenindicatie vermeld tot reizen noch de 

nood aan mantelzorg”. Aldus wordt er eerst geantwoord op het eerste toepassingsgeval van artikel 9ter, 

§1 van de Vreemdelingenwet. Er is immers nagegaan of de verzoekende partij actueel lijdt aan een 

levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke integriteit, met 

name of het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit imminent is en 

de verzoekende partij daardoor niet in staat is om te reizen, quod non in casu.  
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Pas na deze vaststelling gaat de ambtenaar-geneesheer over tot een onderzoek naar de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de noodzakelijke zorgen in het land van herkomst, waarna 

wordt geconcludeerd dat: “[…] de pathologie bij de betrokkene, hoewel dit kan beschouwd worden als 

een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn 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 

Angola.” 

 

Bij een gehele lezing van het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat hij wel degelijk beide 

mogelijkheden van artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet heeft onderzocht en dat hij tot de conclusie 

is gekomen dat de verzoekende partij niet onder één van de twee toepassingsgevallen valt, enerzijds 

omdat zij kan reizen daar er actueel geen reëel risico is voor haar leven of fysieke integriteit, anderzijds 

omdat de noodzakelijke zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in Angola. Nu er over beide 

mogelijkheden concreet gemotiveerd werd in het advies, kan de kritiek van de verzoekende partij dan 

ook niet aanvaard worden.  

 

2.1.4.3. Nu uit het voorgaande blijkt dat de verwerende partij de aanvraag van de verzoekende partij 

ongegrond heeft verklaard omdat in het advies van de ambtenaar-geneesheer uitgebreid onderzocht is 

geweest of de verzoekende partij voldoet aan de voorwaarden van artikel 9ter, §1 van de 

Vreemdelingenwet, kan de verzoekende partij ook niet meer dienstig voorhouden dat door de bestreden 

beslissing het vernietigingsmotief van het arrest van de Raad van 21 februari 2018 met nummer 200 

028 wordt miskend, zoals werd geoordeeld in het arrest van de Raad van 29 maart 2019 met nummer 

219 272 aangaande de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 5 april 2018.  

 

Dit motief luidt immers als volgt: “Nu in het SMG wel werd gemotiveerd over de evolutie en de prognose 

van verzoeker zijn aandoeningen en dat deze medicamenteus behandeld dienen te worden en de arts-

adviseur in zijn medisch advies niet afdoende motiveert waarom hij een andere mening is toegedaan, 

dient de bestreden beslissing van 18 augustus 2017, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, te worden vernietigd”.  

In de huidige bestreden beslissing wordt echter verwezen naar het advies van 30 april 2019 van de 

ambtenaar-geneesheer, waar hij de volgende aandoeningen, alsook de behandeling en de opvolging 

ervan aanvaard:  

“- Het betreft her een man van 50 jaar, afkomstig uit Angola met diabetes mellitus type II, 

medicamenteus behandeld 

- Informatie over de noodzaak voor een speciale behandeling van de restletsels van het trauma aan het 

linker been ontbreken. RX en orthopedische opvolging is noodzakelijk 

- De oesofagitis, niet geobjectiveerd me technische onderzoeken, medicamenteus behandeld 

- Als medicatie weerhouden we: 

° Metformine, diabetesmedicatie 

° Omeprazole voor de slokdarmontsteking 

° NSAID, ontstekingsremmers en pijnstillers”. 

 

Deze gegevens worden niet betwist door de verzoekende partij. Aldus wordt in het huidige advies wel 

gemotiveerd aangaande de aandoeningen van de verzoekende partij, alsook aangaande de 

noodzakelijke opvolging en behandeling. Er is in casu rekening gehouden met de voorgaande 

vernietigingsarresten van 21 februari 2018 en 29 maart 2019.  

 

2.1.4.4. In de mate dat de verzoekende partij verwijst naar “medische stukken” dat zij bij een eerder 

verzoekschrift voor de Raad heeft gevoegd, wijst de Raad erop dat de griffie van de Raad deze stukken 

niet overmaakt aan de verwerende partij. Indien de verzoekende partij wenst dat deze stukken ook 

daadwerkelijk worden toegevoegd aan haar administratief dossier, dient zij deze dan ook rechtstreeks 

over te maken aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt aan de verzoekende partij toe om haar 

eigen aanvraag te actualiseren.  

 

Bij het huidige verzoekschrift worden verschillende medische stukken toegevoegd. In de inventaris 

worden deze stukken beschreven als “medische stukken neergelegd met verzoekschrift van 10 oktober 

2017”. In het administratief dossier bevindt zich het verzoekschrift van 10 oktober 2017, doch zijn de 

stukken niet te vinden, daar deze stukken niet werden overgemaakt aan de verwerende partij. Uit het 

verzoekschrift van 10 oktober 2017 kan niet afgeleid worden om welke medische stukken het concreet 

gaat. Bijgevolg kan de Raad ook niet met zekerheid vaststellen dat de medische stukken die bij het 
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huidige verzoekschrift gevoegd worden dezelfde stukken zijn die werden gevoegd bij het verzoekschrift 

van 10 oktober 2017. Daarenboven specifieert de verzoekende partij niet met welke stukken geen 

rekening werd gehouden en op welke wijze deze de bestreden beslissing mogelijk hadden kunnen 

wijzigen, moest er wel rekening mee gehouden zijn. 

                           

2.1.4.5. De verzoekende partij betoogt dat de ambtenaar-geneesheer voor het nemen van zijn advies 

contact had moeten nemen met haar behandelende arts, zoals zij ook had gevraagd in haar aanvraag.  

 

De Raad wijst erop dat het inwinnen van een advies geenszins een verplichting is. Artikel 9ter, §1, vijfde 

lid van de Vreemdelingenwet voorziet dat de ambtenaar-geneesheer bijkomende inlichtingen kan 

vragen of een eigen onderzoek kan voeren, maar in de bewoordingen van dit artikel kan geen plicht tot 

het vragen van bijkomende inlichtingen of tot het persoonlijk onderzoeken van de aanvrager worden 

gelezen. Het onderzoek en de beoordeling van de medische attesten waarop de vreemdeling zich 

steunt, worden dus aan de ambtenaar-geneesheer overgelaten. Deze laatste wordt volledig vrij gelaten 

in zijn beoordeling van de medische attesten en een bijkomend onderzoek of bijkomende inlichtingen is 

niet vereist “indien de medische toestand van betrokkene op een duidelijke wijze vastgesteld kan 

worden op basis van het dossier van betrokkene” (cf. ook Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 345-

35). Het is de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de 

neergelegde medische attesten zonder bijkomende inlichtingen te vragen of zonder een eigen medisch 

onderzoek te voeren indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder dergelijk bijkomend 

onderzoek of inlichtingen een onderbouwd advies kan geven. Het loutere feit dat de verzoekende partij 

in haar aanvraag heeft gevraagd om de behandelende arts te contacteren, doet geen afbreuk aan de 

bepalingen in artikel 9ter, §1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet. Zij heeft immers de mogelijkheid 

gehad om alle nuttige informatie toe te voegen aan haar aanvraag.  

 

De verzoekende partij kan dan ook niet voorhouden dat artikel 41 van het Handvest geschonden wordt. 

Artikel 41 van het Handvest bepaalt uitdrukkelijk dat “Eenieder er recht op [heeft] dat zijn zaken 

onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen en organen van de Unie worden 

behandeld”. Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof van Justitie (hierna: het Hof) heeft 

steeds gewezen op het belang van het recht om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan 

in de rechtsorde van de Unie. Vaste rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van 

toepassing is in iedere procedure die tot een bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de 

belangen van de betrokken persoon ongunstig kan beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, 

M.M. v. Ierland, ro. 85 en de daar aangehaalde rechtspraak).  

 

Daargelaten de vraag of de bestreden beslissing kan worden beschouwd als een beslissing waarbij ten 

aanzien van de verzoekende partij een “nadelige individuele maatregel” wordt genomen, daar het hier 

slechts een bestuurshandeling betreft die een weigering inhoudt om een door verzoeker gevraagd 

voordeel te verlenen. Een schending van artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten wordt niet 

aangetoond (RVV 23 januari 2014, nr. 117.480), de hoorplicht als beginsel houdt niet in dat de 

betrokkene steeds uitgenodigd moeten worden voor een verhoor. Er is enkel vereist dat zij nuttig voor 

hun belangen kunnen opkomen. Dit blijkt ook uit het arrest M t. Ierland van 22 november 2012 (C-

277/11) van het Europees Hof van Justitie waarin wordt over de hoorplicht het volgende wordt gesteld: 

“dit wil zeggen dat hij in staat moet worden gesteld naar behoren zijn opmerkingen kenbaar te maken 

alvorens een beslissing wordt genomen”. De verzoekende partij had ruimschoots de mogelijkheid om 

alle medische en andere documenten over te maken bij het indienen van haar aanvraag en bij het 

neerleggen van bijkomende stukken en dit tot op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd 

genomen. In casu kan de Raad enkel vaststellen dat de verzoekende partij zich in haar betoog beperkt 

te stellen dat indien de behandelende arts gehoord zou zijn geweest, dat hij erop had kunnen wijzen dat 

diverse behandelingen nodig waren, alsook diverse medicatie, opvolging en mantelzorg. Zowel de 

verzoekende partij als de behandelende artsen hebben echter de kans gehad om toe te lichten aan 

welke aandoeningen de verzoekende partij lijdt en welke behandeling zij nodig heeft, zodat de 

verzoekende partij geenszins aannemelijk maakt dat zij nogmaals had dienen gehoord te worden.  

 

Bovendien stelt de verzoekende partij in haar verzoekschrift dat de ambtenaar-geneesheer zelf aangeeft 

dat de medicatie niet gespecifieerd wordt en dat er “geen informatie wordt gegeven dat de aandoening 

onstabiel of zwaar evolutief” zou zijn. Echter zijn deze motieven helemaal niet te lezen in het advies van 

de ambtenaar-geneesheer. De verzoekende partij kan niet dienstig kritiek geven op motieven die niet 

eens in de bestreden beslissing of het advies te lezen zijn.  
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 De ambtenaar-geneesheer geeft aldus met zijn advies aan dat hij in het bezit was van al de nodige 

informatie om tot zijn beoordeling te kunnen komen. Het louter gegeven dat de verzoekende partij een 

andere mening is toegedaan dan de ambtenaar-geneesheer kan niet leiden tot de vaststelling dat in 

casu het hoorrecht zou zijn geschonden.  

 

2.1.4.6. De verzoekende partij stelt dat zij opgevolgd wordt door de Médécin du Monde en dat zij nood 

heeft aan een gespecialiseerde en medicamenteuze behandeling die zij niet kan verkrijgen in Angola 

wegens gebrek aan medische infrastructuur en financiële redenen. Zij betoogt dat zij al deze elementen 

heeft benadrukt in haar aanvraag, maar dat hierop niet geantwoord werd in de bestreden beslissing, 

noch in het advies.  

 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt echter dat hij van oordeel is dat de verzoekende 

partij aan meerdere aandoeningen lijdt, waarvoor zij medicamenteus behandeld en tevens opgevolgd 

dient te worden. Bovendien gaat hij daarna na of deze opvolging, medicijnen en de noodzakelijke 

zorgen beschikbaar zijn in het land van herkomst en concludeert dat “[v]anuit het standpunt van 

beschikbaarheid van de zorg er geen tegenindicatie [is] voor de terugkeer naar het thuisland, Angola”. 

De ambtenaar-geneesheer heeft ook een onderzoek gevoerd naar de toegankelijkheid van de 

noodzakelijke zorgen in Angola. Hij is aldus nagegaan of de verzoekende partij wel degelijk toegang kan 

hebben tot alle nodige zorgen, die aldus beschikbaar zijn in Angola. Er wordt onder meer gesteld dat 

minstens een deel van de nodige zorgen gratis verkregen kunnen worden. Tevens wordt erop gewezen 

dat de verzoekende partij zou kunnen werken om de kosten van de zorgen te kunnen dragen of dat zij 

waarschijnlijk hulp kan vragen aan kennissen, vrienden en familie. De verzoekende partij gaat niet in op 

deze concrete motieven. Zij kan niet voorhouden dat op de in de aanvraag ingeroepen elementen niet 

werd geantwoord.  

 

2.1.4.7. Met haar betoog tegen de bestreden beslissing maakt de verzoekende partij niet aannemelijk 

dat deze beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling 

volstaat om de eerste bestreden beslissing te schragen. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht juncto artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. Er blijkt ook geen 

schending van artikel 41 van het Handvest. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.1.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting 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). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan 

dan deze die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

2.1.6. Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat 

de keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82 301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins 

aantoont dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.1.7. Waar de verzoekende partij de schending van artikel 3 van het EVRM, van artikel 3 van het 

Handvest en van de artikelen 119, 123, 124 en 126 van de Code Geneeskundige Plichtenleer de 

hoofding van haar middelen aanvoert, merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op dat de Raad 

van State heeft geoordeeld dat het louter verwijzen naar een aantal (grondwettelijke en 

internationaalrechtelijke) bepalingen of die enkel citeren, en zich bovendien beperken tot een aantal 

algemene beschouwingen zonder die op enigerlei wijze te betrekken op de bestreden beslissing, geen 

ontvankelijk middel uitmaakt (RvS 3 november 1997, 69.314). Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° 

van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de 

feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in 

de zin van deze bepaling moet worden begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de 
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overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden” (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, 

nr. 135.618). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze waarop een rechtsregel geschonden is. 

De verzoekende partij beperkt zich in het verzoekschrift tot het aanhalen van de schending van eerder 

genoemde bepalingen. Deze handelwijze voldoet niet aan de voornoemde vereiste dat, om van een 

middel te spreken, de wijze moet worden omschreven waarop de aangevoerde rechtsregel is 

geschonden door de bestreden beslissing. Dit onderdeel van het middel is dan ook onontvankelijk. 

 

2.1.8. De verzoekende partij heeft geen gegrond middel ontwikkeld.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

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

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS 

 


