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 nr. 234 437 van 25 maart 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. HASOYAN 

Luikersteenweg 289 / gelijkvloers 

3500 HASSELT 

  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 Armeense nationaliteit te zijn, op 27 december 2019 

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

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

Migratie van 8 november 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 onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissing van de 

gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 8 

november 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

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 10 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 februari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. HASOYAN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 28 oktober 2019 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd 

op 8 november 2019 onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, die als volgt 

gemotiveerd is: 
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“(…) 

A., N. (RR: …) 

Geboren te Armenië op 07.05.1990 + minderjarige kinderen: 

M., K., 17.12.2010 M., A., 17.02.2015  

Nationaliteit: Armenië  

Adres: (…) 

 

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

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

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

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

 

Reden(en): 

 

Artikel 9ter §3 - 3° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); het standaard medisch getuigschrift beantwoordt niet aan de voorwaarden voorzien in § 1, 

vierde lid. 

 

Uit artikel 9ter §1, 4e lid en artikel 9ter §3, 3° volgt de verplichting, op straffe van onontvankelijkheid de 

drie medische gegevens, m.n. de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

in de aanvraag mee te delen, onder vorm van een standaard medisch getuigschrift zoals gepubliceerd in 

bijlage bij het KB van 24.01.2011 tot wijziging van het KB van 17.05.2007. Het standaard medisch 

getuigschrift dd. 13.09.2019 toont geen enkele uitspraak omtrent de noodzakelijk geachte behandeling. 

Bovendien werd in de initiële aanvraag dd. 28.10.2019 geen enkel ander medisch getuigschrift 

voorgelegd dat werd opgesteld conform het model van het standaard medisch getuigschrift. Alle 

ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening van de initiële 

aanvraag (Arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011). Bij gebrek aan één van de in art. 9ter §1, 4e lid vereiste 

medische elementen, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden 

 

Gelieve betrokkene ervan op de hoogte te brengen dat deze beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 2, 

van de wet van 15 december 1980 vatbaar is voor een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, dat ingediend moet worden, bij verzoekschrift, binnen de dertig dagen na 

de kennisgeving van deze beslissing. 

 

Een vordering tot schorsing kan ingediend worden overeenkomstig artikel 39/82 van de wet van 15 

december 1980. Behoudens in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in een en 

dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld. 

 

Onverminderd andere wettelijke en reglementaire modaliteiten, worden het hierboven bedoelde beroep 

en de hierboven bedoelde vordering ingediend door middel van een verzoekschrift, dat moet voldoen 

aan de in artikel 39/78 van de wet van 15 december 1980 en in artikel 32 van het Procedurereglement 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermelde vereisten. Zij worden ingediend bij de Raad bij ter post 

aangetekend schrijven, onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien bij artikel 3, § 1, tweede en 

vierde lid, van het PR RvV, aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

Gaucheretstraat 92-94, te 1030 Brussel. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 39/79 van de 

wet van 15 december 1980, schorst het indienen van een beroep tot nietigverklaring en van een 

vordering tot schorsing de tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel niet. 

 

Er dient een afschrift van deze brief te worden overhandigd nadat er voor kennisname werd getekend. 

Een afschrift dient aan mijn diensten te worden teruggestuurd. 

Gelieve onze diensten onmiddellijk schriftelijk te verwittigen indien kennisname niet mogelijk is. 

(…)” 

 

1.2. Op dezelfde datum wordt aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven 

(bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“(…) 

Mevrouw, 

Naam + voornaam: A., N. 
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geboortedatum: 07.05.1990 

geboorteplaats: Armenia 

nationaliteit: Armenië 

+ minderjarige kinderen: 

M., K., ° 17.12.2010 

M., A., ° 17.02.2015 

 

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

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

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

 Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat zij uiteenzet als volgt: 

 

“Verzoekster meent de volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing : 

 

- Schending van art. 9ter van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen juncto de schending van de materiële 

motiveringsplicht.  

- Schending van artikel 2 en 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome dd. 04.11.1950, goedgekeurd bij Wet 

van 13.05.1955; van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (Wet 

29 juli 1991).  

- Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur : Zorgvuldigheidsplicht. 

 

Nieuw artikel 9ter van de vreemdelingenwet (voorts: vw.) luidt als volgt: 

 

“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 Q£ een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

een 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 dat niet ouder is dan drie maanden 

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

noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 
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gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

“§ 2. Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van 

een identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

 

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. 

 

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens 

asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep 

heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is 

uitgesproken. De vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag.” 

 

“§3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

 

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat: 

 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat: 

 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid: 

 

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: 

 

5°in de gevallen bepaald in artikel 9bis, §2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. ” 

 

Zoals hier voren al reeds vermeld, activeerde verzoekster op 28/10/2019 een aanvraag ex art. 9ter vrw. 

op basis van medische elementen. 

 

In deze aanvraag werden de navolgende stukken opgenomen nl.: 

 

- Kopij internationale passpoorten verzoekster en kinderen (BA0520150; AS0598961 : AT0218860) 

 Omstandig medisch attest dd. 13-09-19 Dr. R. J. 

- www.state, gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eur/l 36018. htm 

 

Het volstaat dat het medisch getuigschrift het ziektebeeld beschrijft en de beoordeling ten gronde van de 

medische elementen komt alleen toe aan de DVZ-arts. De DVZ kan niet verklaren dat de beschrijving 

van de ziekte geen duidelijke ‘diagnose’ inhoudt. Het ontbreken van informatie omtrent de medische 

diagnose kan geen aanleiding geven tot het onontvankelijk verklaren van de aanvraag (RvS 16 

november 2010, nr. 208.944). 
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Uit het standaard medisch getuigschrift dd. 13-09-19 Dr. R. J. blijkt dat in vraagstelling B het ziektebeeld 

van verzoekster wordt beschreven en dat er expliciet gesteld wordt dat verzoekster nog onderzoeken 

dient te ondergaan. 

 

De DVZ mag zonder tussenkomst van een DVZ-arts geen onontvankelijkheidsbeslissing omdat in het 

medische getuigschrift geen specifieke diagnose gesteld wordt. Een beschrijving van de ziekte houdt 

geen duidelijke ‘diagnose’ in. DVZ beperkt zijn onderzoek niet tot de ontvankelijkheid van de aanvraag, 

maar nam’ zonder toedoen van een DVZ-arts’ een standpunt in over de gegrondheid van de aanvraag. 

Een beoordeling ten gronde moet door een DVZ-arts gebeuren (RvS 16 november 2010, nr. 208.944). 

 

De artsadviseur van verwerende partij werd op generlei wijze betrokken bij onderhavige aanvraag. 

 

De gezondheidstoestand van verzoekster is voldoende ernstig om een onderzoek door de ambtenaar- 

geneesheer te rechtvaardigen. 

 

Het volstaat dat de graad van ernst uit het standaard medisch getuigschrift blijkt of kan worden afgeleid, 

ook al is er op het attest niet uitdrukkelijk een stadium of gradatie vermeld (RvS 11 januari 2013, nr. 

220.013, RvS 18 december 2012, nr. 221.805, RvS 21 november 2012, 221.438, RvV23 juni 2015, nr. 

148.413). 

 

Uit het standaard medisch getuigschrift dd. 13-09-19 Dr. R. J. blijkt dat in vraagstelling B de graad van 

ernst kan worden afgeleid aangezien verzoekster door de arts verder wordt verwezen voor een 

neurologisch onderzoek. Uit deze omschrijving al kan de graad van ernst wel worden afgeleid. 

 

De motivering van verwerende partij is op geen enkele wijze afdoende, nauwkeurig en volledig, gelet op 

de door verzoekers naar voren gebrachte medische stukken in hoofde van verzoekster. 

 

Er is dan geen enkele afdoende motivering in de bestreden beslissing te vinden waarom verwerende 

partij de aanvraag van verzoekster niet ten gronde zou moeten beoordelen, dan wel zelf enig onderzoek 

zou uitvoeren aangaande de mogelijkheden van behandeling en opvolging in haar land van herkomst en 

de toegankelijkheid ertoe, temeer daar deze behandeling en opvolging in Armenië niet op adequate 

wijze aanwezig en toegankelijk is, zoals afdoende in de initiële verzoekschrift ex art. 9ter vw. 

aangetoond met een schending van art. 9ter van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen juncto het 

zorgvuldigheidsplicht tot gevolg. 

 

Bovendien moet volgens de jurisprudentie van de Raad van State, de administratie wanneer er 

medische elementen worden ingeroepen in het kader van een aanvraag tot machtiging tot verblijf een 

grondig onderzoek van de medische situatie van de vreemdeling door “de noodzakelijke onderzoeken” 

te verrichten, ten einde volledig op de hoogte te zijn van de situatie van de persoon, waarvan de 

gezondheidsstaat voorgesteld wordt als zijnde deficiënt en om in staat te zijn om zich uit te spreken “in 

perfecte kennis van zaken’ (Raad van State, arrest n° 91.709 van 19 december 2000, vrije vertaling). 

 

Door het ontbreken van het overgaan tot de nodige onderzoekingen en het niet in aanmerking nemen 

van het geheel van de door verzoekster opgeworpen medische elementen, weerlegt verwerende partij 

niet op een ernstige wijze het risico dat een verwijdering van het Rijk, een onmenselijke en 

vernederende behandeling kan teweegbrengen in hoofde van verzoekers in de zin van art. 3 van het 

EVRM (Raad van State, arrest n° 93.594 van 27februari 2001). 

 

Dit gegeven werd niet nader onderzocht in de bestreden beslissing en volstaat aldus om de bestreden 

beslissing te vernietigen. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

 

3. Aangaande de gegrondheid van het beroep inzake de bevelen om het grondgebied te verlaten: 

 

Wat betreft de tweede beslissing, het bevel om het grondgebied te verlaten geldt dat niettegenstaande 

het feit dat art. 7 van de vreemdelingenwet, eerste lid vrw. een gebonden bevoegdheid betreft, 

verwerende partij het zelf nuttig en nodig heeft geacht om deze bevoegdheid slechts uit te putten nadat 

werd beschikt over de door verzoekster ingestelde aanvraag tot verblijf ex art. 9ter vrw. . 
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Door een dergelijke handelswijze erkent zij dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend kan zijn voor 

het al dan niet afleveren van de bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

Bijgevolg dienen dit bevel om het grondgebied te verlaten tevens mede uit het rechtsverkeer genomen 

wegens afdoende samenhang. 

 

Verzoekster zal bij de opvolging van de bestreden beslissing geraakt worden in haar opgebouwde 

ontplooiing; sociale verankering in België; medische opvolgingen en behandelingen en zal onstuitbaar 

geconfronteerd worden met de nadelige consequenties van de bestreden beslissing en vordert derhalve 

tevens de nietigverklaring van dit bevel om het grondgebied te verlaten op basis van de hier voren 

uiteengezette redenen. 

 

Het nadeel is derhalve ernstig en moeilijk te herstellen. Bijgevolg dienen de bestreden beslissingen te 

worden vernietigd.” 

 

2.2.1. Wat de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen betreft, dient te worden vastgesteld dat de 

motieven van de bestreden beslissingen op eenvoudige wijze in die beslissingen kunnen gelezen 

worden zodat de verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het 

zin heeft de bestreden beslissingen aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte 

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

februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). Bij lezing van de bestreden beslissingen 

blijkt duidelijk dat de inhoud daarvan de verzoekende partij het genoemde inzicht verschaft en aldus 

volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. 

 

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 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 

 

2.2.2. De eerste bestreden beslissing is in casu gesteund op artikel 9ter, §3, 3°, van de 

vreemdelingenwet en motiveert:  

 

“Artikel 9ter §3 – 3° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); het standaard medisch getuigschrift beantwoordt niet aan de voorwaarden voorzien in § 1, 

vierde lid. Uit artikel 9ter §1, 4e lid en artikel 9ter §3, 3° volgt de verplichting, op straffe van 

onontvankelijkheid de drie medische gegevens, m.n. de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk 

geachte behandeling, in de aanvraag mee te delen, onder vorm van een standaard medisch 

getuigschrift zoals gepubliceerd in bijlage bij het KB van 24.01.2011 tot wijziging van het KB van 

17.05.2007. Het standaard medisch getuigschrift dd. 13.09.2019 toont geen enkele uitspraak omtrent de 

noodzakelijk geachte behandeling. Bovendien werd in de initiële aanvraag dd. 28.10.2019 geen enkel 

ander medisch getuigschrift voorgelegd dat werd opgesteld conform het model van het standaard 

medisch getuigschrift. Alle ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de 

indiening van de initiële aanvraag (Arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011). Bij gebrek aan één van de in 

art. 9ter §1, 4e lid vereiste medische elementen, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden” 

 

Verzoekster betwist deze beoordeling en voert aan dat in het standaard medisch getuigschrift van 13 

september 2019 wel degelijk het ziektebeeld van verzoekster werd beschreven en dat er expliciet wordt 

gesteld dat verzoekster nog onderzoeken dient te ondergaan. Verzoekster is van oordeel dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken niet zonder tussenkomst van een arts de beslissing tot onontvankelijkheid kan 

verklaren omwille van het feit dat het medisch getuigschrift geen specifieke diagnose vermeld heeft. 

Verzoekster houdt voor dat dit in wezen standpunt inhoudt over de gegrondheid van de aanvraag, dat 

door een arts moet gebeuren. 

 

2.2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt op dat uit het standaard 

medisch getuigschrift van 13 september 2019, dat zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat er 

geen sprake is van een werkelijke medische voorgeschiedenis; verzoekster werd in Armenië 

onderworpen aan een CT-hersenscan, maar dit leidde tot een negatief, geruststellend resultaat. Onder 

punt [B. Diagnose] wordt vermeld: "duizeligheid, parameters en klinisch neurologisch onderzoek oke." 

Onder [C. Actuele behandeling] wordt uitdrukkelijk vermeld dat verzoekster actueel niet wordt behandeld 

en dat enkel op verzoeksters aandringen vitamine B werd voorgeschreven. Onder [D.], met betrekking 
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tot de gevolgen en complicaties indien de behandeling wordt stopgezet, wordt vermeld: "voorlopig 

geen". Ook met betrekking tot [E. evolutie en prognose] wordt vermeld: "voorlopig onduidelijk". 

 

De Raad acht het in deze omstandigheden geenszins onredelijk dat de verwerende partij op basis van 

deze vermeldingen heeft geoordeeld dat het standaard medisch getuigschrift geen enkele uitspraak 

bevat over een noodzakelijk geachte medische behandeling. Deze vermeldingen zijn duidelijk en 

behoeven geen enkele interpretatie. Door dit vast te stellen is de Dienst Vreemdelingenzaken niet 

overgegaan tot enige medische beoordeling.  

 

De vaststelling in de eerste bestreden beslissing dat verzoekster actueel geen behandeling volgt, houdt 

geen medisch standpunt in, zodat de Dienst Vreemdelingenzaken wel degelijk op grond van artikel 9ter 

§3, 3°, van de vreemdelingenwet zonder tussenkomst van een arts kon vaststellen dat het standaard 

medisch getuigschrift niet de vereiste medische gegevens bevat en dat de aanvraag dienvolgens 

onontvankelijk was. 

 

Waar verzoekster zich vervolgens richt ten aanzien van het bevel om het grondgebied te verlaten, 

beperkt zij zich ertoe aan te voeren dat het bestreden bevel samen met de eerste bestreden beslissing 

moet worden vernietigd. Hoger is reeds gebleken dat hiertoe geen aanleiding is.  

 

Waar verzoekster tenslotte de schending aanvoert van de artikelen 2 en 3 van het EVRM, wordt in de 

uiteenzetting van het middel geen enkele concrete grief ontwikkeld. 

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig maart tweeduizend twintig door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


