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 nr. 248 854 van 9 februari 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DE VOS 

Ruddervoordestraat 1 

8820 TORHOUT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 17 september 2020 

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 24 augustus 2020 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 ongegrond wordt verklaard. 

 

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 4 november 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 november 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat B. DE VOS verschijnt 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoeker, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, dient op 5 juni 2005 een aanvraag in voor 

een visum kort verblijf om zijn zoon te bezoeken die in België woont. Dit visum wordt toegekend en op 

25 augustus 2005 komt de verzoeker België binnen. Zijn verblijf wordt toegestaan tot 23 oktober 2005. 

 

Op 13 juni 2008 komt de verzoeker opnieuw België binnen in het bezit van een visum kort verblijf. Zijn 

verblijf wordt toegestaan tot 11 september 2008. 
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Op 16 mei 2009 komt de verzoeker nog eens België binnen in het bezit van een visum kort verblijf. Zijn 

verblijf wordt toegestaan tot 11 juni 2009. 

 

Op 25 september 2010 komt de verzoeker opnieuw België binnen in het bezit van een visum kort 

verblijf. Zijn verblijf wordt toegestaan tot 24 december 2010. 

 

Op 9 april 2011 komt de verzoeker nogmaals België binnen in het bezit van een visum kort verblijf. Zijn 

verblijf wordt toegestaan tot 22 april 2011. 

 

Op 18 maart 2012 komt de verzoeker opnieuw België binnen in het bezit van een visum kort verblijf. Zijn 

verblijf wordt toegestaan tot 17 juli 2012. 

 

Op 16 september 2013 komt de verzoeker andermaal België binnen in het bezit van een visum kort 

verblijf. Zijn verblijf wordt toegestaan tot 14 december 2013. 

 

Op 24 april 2015 komt de verzoeker België opnieuw binnen in het bezit van een visum kort verblijf. Zijn 

verblijf wordt toegestaan tot 22 juni 2015. 

 

Op 29 juli 2016 komt de verzoeker België nogmaals binnen in het bezit van een visum kort verblijf. Zijn 

verblijf wordt toegestaan tot 2 oktober 2016. 

 

Op 3 juli 2017 komt de verzoeker België opnieuw binnen in het bezit van een visum kort verblijf. Zijn 

verblijf wordt toegestaan tot 30 september 2017. 

 

Op 9 februari 2018 komt de verzoeker nog eens België binnen in het bezit van een visum kort verblijf. 

Zijn verblijf wordt toegestaan tot 9 mei 2018. 

 

In mei 2018 vraagt de verzoeker de verlenging van de duur van zijn visum om medische redenen. Op 25 

juni 2018 wordt dit verzoek ingewilligd en verzoekers verblijf wordt toegestaan tot 9 augustus 2018.  

 

Op 9 augustus 2018 vertrekt de verzoeker naar Iran. 

 

Op 24 september 2018 dient verzoeker bij de Belgische Ambassade te Teheran opnieuw een aanvraag 

in voor een visum kort verblijf. 

 

In september 2018 blijkt dat nog een visumaanvraag lang verblijf van de verzoeker open staat, 

ingediend op 21 december 2017. 

 

Op 17 oktober 2018 wordt de aanvraag voor een humanitair visum (lang verblijf) geweigerd. 

 

Op 2 december 2018 wordt de aanvraag voor een visum kort verblijf van 24 september 2018 geweigerd. 

Deze beslissing wordt door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vernietigd (RvV 

19 maart 2019, nr. 218 513). 

 

Op 11 mei 2019 komt de verzoeker opnieuw België binnen in het bezit van een visum kort verblijf.  

 

Op 22 augustus 2019 vertrekt de verzoeker naar Iran. 

 

Op 30 januari 2020 komt de verzoeker nogmaals België binnen met een visum kort verblijf. Op 5 mei 

2020 krijgt de verzoeker de toestemming om zijn kort verblijf in België te verlengen tot 12 juli 2020. Op 

13 juli 2020 wordt verzoekers kort verblijf nogmaals verlengd tot 31 augustus 2020. 

 

Op 28 juli 2020 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Op 24 augustus 2020 wordt de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond bevonden. Dit is de bestreden 

beslissing, die op 8 september 2020 aan de verzoeker ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing is als 

volgt gemotiveerd:  

 

“(…) 
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Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 28.07.2020 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

S., V. (…) (R.R.: xxx) 

Geboren te B. (…) op (…).1944 

Nationaliteit: Iran 

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 S. V. (…), die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts-adviseur d.d. 21.08.2020 in gesloten omslag). 

 

Derhalve 

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

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

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

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

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

 

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

medische toestand van betrokkene (verzoeker haalt aan dat hij geen enkele overlast vormt voor de 

maatschappij). 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. 

 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan S., V. (…) te willen overhandigen. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker wordt het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de(materiële) motiveringsplicht.  

 

Het enig middel wordt als volgt onderbouwd: 

 

“Door ten onrechte te stellen dat mantelzorg in Iran zou mogelijk zijn 

 

1. 
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De aanvraag werd zeer uitgebreid gestaafd. Verzoeker legde alle medische verslagen voor, alsook de 

bewijzen van de aanwezigheid van zijn familie in België en Duitsland, en de afwezigheid van dit 

opvangnet in eigen land. Verzoeker legde de bewijzen voor dat al zijn familie die voor hem instaat, in 

Europa verblijft. 

 

Verzoeker legde daarnaast het standaard medisch getuigschrift voor, waarin de behandelende arts een 

gedetailleerde uiteenzetting gaf van de medische problematiek alsook van de noodzaak tot mantelzorg. 

 

Uit het verslag blijkt een ernstige depressieve stoornis, met toename van hopeloosheid en mogelijks 

suïcidaliteit. De depressieve stoornis is ontstaan na het overlijden van verzoeker, en is het rechtstreekse 

gevolg van de eenzaamheid. 

 

De behandelende arts geeft in het medisch verslag expliciet aan dat mantelzorg vereist is: 

 

“F/ Indien van toepassing: zijn er specifieke noden in verband met de medische opvolging? Is 

mantelzorg medisch vereist? 

Ja, nood aan mantelzorg ter ondersteuning mentaal, toezicht, structureren, maaltijden, beveiliging: In 

Iran geen familiale omkadering” 

 

Het is duidelijk dat de nabijheid van de familie noodzakelijk is in het kader van deze ernstige 

depressieve stoornis. 

 

Dit is echter niet alles. 

 

In de verdere voorgelegde verslagen blijkt ook de noodzaak aan de zorg van de kinderen in België. 

 

Zo schrijft psychiater S.C. (…) in het verslag van 02.06.2020 expliciet dat ernst van de depressieve 

stoornis rechtstreeks verband houdt met de eenzaamheid in Iran en de aanwezigheid van de kinderen in 

België. 

 

Uit dit verslag blijkt dat het na aankomst in België de eerste maanden merkelijk beter ging met 

verzoeker, tot de dag waarop verzoeker terug zou moeten vertrekken dichterbij kwam. Het vooruitzicht 

om terug alleen te zijn zorgde opnieuw voor een verergering van de depressiviteit. 

 

2. 

De verwerende partij motiveert hieromtrent enkel: 

“De nood aan mantelzorg is niet bewezen vermits hij in Iran voor zichzelf zorgde en alleen leefde. De 

persoonlijke verwaarlozing is deel van de symptomatologie van de aandoening. Hij heeft duidelijk geen 

hulp nodig omwille van fysieke beperkingen. Het missen van de nabijheid van familie is nog geen 

concreet bewijs voor nood aan mantelzorg.” 

 

En verder: 

“Mantelzorg omwille van een medische aandoening en beperking van zijn functionaliteit is niet 

bewezen.” 

 

Deze motivering is niet afdoende. 

 

2.1. 

Vooreerst schrijft de arts-adviseur: 

““De nood aan mantelzorg is niet bewezen vermits hij in Iran voor zichzelf zorgde en alleen leefde” 

 

Verzoeker kan met de beste wil hier de logica niet van inzien. 

 

Verzoeker woonde inderdaad alleen in Iran, en zorgde voor zichzelf. Maar het ontgaat verzoeker op 

welke manier dit zou aantonen dat er geen mantelzorg zou nodig zijn. Wel integendeel is het net het feit 

dat verzoeker alleen woonde en volledig op zichzelf was aangewezen, dat de depressieve stoornis heeft 

veroorzaakt. 

 

Het is precies dit alleen wonen dat de oorzaak is van de depressieve stoornis, en waarom de nabijheid  

bij zijn familie net noodzakelijk is. 
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Waar de arts-adviseur stelt dat verzoeker in Iran alleen leefde, en waar blijkt dat verzoeker daardoor 

depressief is geworden en het beter gaat bij zijn familie, is de nood aan de mantelzorg net wel bewezen. 

 

2.2. 

Vervolgens schrijft de arts-adviseur: 

“De persoonlijke verwaarlozing is deel van de symptomatologie van de aandoening.” 

 

Het is correct dat er sprake is van persoonlijke verwaarlozing, en het is correct dat dit een rechtstreeks 

gevolg is van de depressie. 

 

Waar de arts-adviseur erkent dat verzoeker zichzelf persoonlijk verwaarloost, en dat dit het gevolg is 

van de depressieve stoornis, erkent zij de problematiek, doch daarmee motiveert de arts-adviseur op 

geen enkele manier waarom de mantelzorg niet nodig zou zijn. 

 

Wel integendeel helpt de mantelzorg de persoonlijke verwaarlozing tegengaan. 

 

2.3. 

Vervolgens schrijft de arts-adviseur: 

“Hij heeft duidelijk geen hulp nodig omwille van fysieke beperkingen.” 

 

Waar de arts-adviseur toegeeft dat de persoonlijke verwaarlozing het gevolg is van de depressieve 

stoornis, en waar uit de verslagen blijkt dat de bijstand van de kinderen op dat vlak een grote steun is, 

blijkt reeds dat de nood aan mantelzorg is bewezen. 

 

De behandelende arts schrijft hierover correct: 

“Ja, nood aan mantelzorg ter ondersteuning mentaal, toezicht, structureren, maaltijden, beveiliging: In 

Iran geen familiale omkadering” 

 

De arts-adviseur stelt evenwel niet waarom dit niet het geval zou zijn. 

Bovendien lijkt de arts-adviseur de mantelzorg op een nauwe manier te benaderen, als ware het een 

puur lichamelijke bijstand. Een mantelzorger betreft een persoon die een affectieve band heeft met de 

betrokkene, en die zorg biedt aan die persoon die omwille van de ziekte, handicap, ouderdom, een 

psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek ondersteuning nodig heeft. 

 

Mantelzorg heeft niet enkel betrekking op fysieke beperkingen, maar ook psychische beperkingen. 

 

In casu gaat het inderdaad om een ernstige depressieve stoornis, en is de mantelzorg voornamelijk 

psychisch van aard. Dit maakt de mantelzorg niet minder belangrijk. Wel integendeel zou een louter 

psychische beperking mogelijks kunnen worden behandeld door hulp van derden, doch deze 

psychische problematiek kan niet verholpen worden door de nabijheid van derden waar verzoeker geen 

affectieve band mee heeft. 

 

Er is een rechtstreeks verband tussen het psychisch welbevinden van verzoeker en de nabijheid van 

zijn familie. De ondersteuning van de familie op psychisch vlak is noodzakelijk. 

 

Waar de arts-adviseur louter schrijft dat er geen hulp zou nodig zijn omwille van fysieke beperkingen, 

gaat de arts-adviseur volledig voorbij aan de nood aan mantelzorg omwille van de psychische 

problematiek in casu. 

 

2.4. 

Tot slot stelt de arts-adviseur: 

“Het missen van de nabijheid van familie is nog geen concreet bewijs voor nood aan mantelzorg” 

 

In casu gaat het niet om het “missen van de familie”. In casu betreft het een ernstige depressieve 

stoornis, veroorzaakt door het overlijden van zijn echtgenote met daardoor het ontstaan van de 

eenzaamheid en de noodzaak van de nabijheid van zijn familie. 

 

Het betreft een ernstige depressieve stoornis met mogelijks kans op suïcide, rechtstreeks veroorzaakt 

door de eenzaamheid en de afstand met de familie. 
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Dit afdoen als zou verzoeker louter zijn familie wat missen, is weinig ernstig. De medische aandoening 

is duidelijk is en meer dan louter het gemis van familie. De afwezigheid van de familie is de 

rechtstreekse oorzaak van een ernstig probleem. 

 

3. 

In casu werd door de verwerende partij op geen enkele manier gemotiveerd waarom de attestering van 

de behandelende arts omtrent mantelzorg niet correct zou zijn, en waarom geen mantelzorg zou nodig 

zijn. 

 

Uit de motivering blijkt daarentegen net het omgekeerde. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van 

die handeling in aanmerking kunnen worden genomen. 

 

In casu schendt de bestreden beslissing de voormelde bepalingen.” 

 

3.2.1. De formele motiveringsplicht, zoals voorzien in artikel 62, § 2, van de Vreemdelingenwet en in de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, verplicht de administratieve overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en 

dit op afdoende wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijke motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan, of de overheid is uitgegaan van 

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de 

perken van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken 

zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 

30 oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, namelijk 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Ook de feitelijke overwegingen worden weergegeven. Zo wordt er 

in de bestreden beslissing gemotiveerd dat het aangehaalde medische probleem niet kan worden 

aanvaard als grond om een verblijfsvergunning te verkrijgen in toepassing van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, omdat uit het voorgelegde medische dossier niet blijkt dat de verzoeker lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 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 hij gewoonlijk verblijft. De gemachtigde baseert 

zich hiertoe op het advies van de arts-adviseur van 21 augustus 2020, waarnaar in de bestreden 

beslissing uitdrukkelijk wordt verwezen en dat ook tezamen met deze beslissing aan de verzoeker werd 

ter kennis gebracht. Bijgevolg worden de motieven van dit advies geacht integraal deel uit te maken van 

de motieven van de bestreden beslissing. Verder wordt in de bestreden akte nog gesteld dat de 

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

aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan worden gegeven.  

 

De verzoeker maakt niet duidelijk op welke wijze de motieven van de bestreden beslissing, met inbegrip 

van het advies van de arts-adviseur van 21 augustus 2020, hem niet in staat stellen te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens deze 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 artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

De Raad wijst erop dat uit de uiteenzettingen van de verzoeker, ofschoon hij de schending aanvoert van 

de formele of de uitdrukkelijke motiveringsplicht, genoegzaam blijkt dat de verzoeker de feitelijke en 

juridische overwegingen kent die aan de grondslag van de bestreden beslissing liggen, doch dat hij in 

wezen de deugdelijkheid en de correctheid van deze motieven betwist. Dergelijke kritiek betreft niet de 
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uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, maar de materiële motiveringsplicht als algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur.  

 

Uit het betoog ter ondersteuning van het enig middel blijkt dus dat de verzoeker in wezen doelt op een 

schending van de materiële motiveringsplicht. Het middel wordt dan ook voornamelijk vanuit dit oogpunt 

onderzocht.  

 

3.2.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen 

op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die 

in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 

2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669).  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De overheid is onder meer verplicht om 

zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en de feitelijke en juridische aspecten 

van het dossier deugdelijk te onderzoeken, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen. 

 

Zowel bij de beoordeling van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke gegevens correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is 

gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Ook het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 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). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel worden 

onderzocht in het licht van de tevens aangevoerde schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 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 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 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. 

§ 1/1. (…) 

§ 2 (…) 

§ 3 (…) 

§ 4 (…) 

§ 5 (…) 
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§ 6 (…) 

§ 7 (…) 

§ 8 (…)” 

 

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

machtiging tot verblijf om medische redenen betrekking heeft op twee onderscheiden 

toepassingsgevallen, met name:  

 

(1) een ziekte die een reëel risico is voor het leven of de fysieke integriteit van de patiënt, of; 

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

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst.  

 

Overeenkomstig artikel 9ter, § 1, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet komt de beoordeling van de in 

artikel 9ter, § 1, vermelde risico’s toe aan de ambtenaar-geneesheer die door de minister c.q. 

staatssecretaris is aangesteld. De Raad wijst er dan ook op dat de gemachtigde in de bestreden 

beslissing zelve, in verwijzing naar het advies van de ambtenaar-geneesheer van 21 augustus 2020, op 

duidelijke wijze heeft geconcludeerd dat:  

 

1. uit het voorgelegde medische dossier niet kan worden afgeleid dat de verzoeker lijdt aan een ziekte 

die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit;  

2. uit het voorgelegde medische dossier evenmin kan worden afgeleid dat de 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 van gewoonlijk verblijf. 

 

De gemachtigde voegt hieraan nog toe dat de ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische 

context van artikel 9ter vallen en dat derhalve in dit verzoek aan de niet-medische argumenten geen 

verder gevolg kan worden gegeven. De gemachtigde wijst ook op artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

dat een regeling behelst voor de in België verblijvende personen, die menen te beschikken over 

buitengewone omstandigheden, en die om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te 

verkrijgen. 

 

3.2.3. Het advies van de arts-adviseur van 21 augustus 2020 is als volgt gemotiveerd:  

 

“(…) 

NAAM: S., V. (…) (R.R.: xxx) 

Mannelijk 

Nationaliteit: Iran 

Geboren te B. (…) op (…).1944 Adres: (…) 

 

Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 28-7-2020. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

- Standaard medisch getuigschrift dd. 9-6-2020 van dr. C. (…), psychiater, met de volgende informatie:  

o Voorgeschiedenis van verschillende depressieve periodes in 2009 naar aanleiding van overlijden 

echtgenote, herval in 2017 met opvolging in thuisland, sinds 2018 opvolging in België  

o Sinds eind 2019 nieuwe depressieve periode met opstarten van Sertraline  

o Opstarten van intensieve opvolging ambulant  

o Mantelzorg ter ondersteuning, mentaal toezicht en structuur  

- Verslag psychiatrie 9-6-2020: depressieve stoornis recidiverend met opstart van Sertraline. 

- Verslag psychiatrie 2-6-2020: geen nieuwe elementen. 

- Attest van thuisland werd vertaald: betrokkene heeft nood aan omgeving van zijn kinderen in kader van 

depressie. 

 

Uit de aangeleverde documenten besluiten we het volgende : 

 

Het betreft een alleenstaande man van heden 76 jaar afkomstig uit Iran 

Hij lijdt aan een majeure depressie, vooral redactioneel op enkel life-events en vooral door het feit dat hij 

alleen in het thuisland verblijft. Hij mist zijn familie Heden volgt hij psychotherapie en neemt hij Sertraline 

De nood aan mantelzorg is niet bewezen vermits hij in Iran voor zich zelf zorgde en alleen leefde. De 

persoonlijke verwaarlozing is deel van de symptomatologie van de aandoening. Hij heeft duidelijk geen 
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hulp nodig omwille van fysieke beperkingen. Het missen van de nabijheid van familie is nog geen 

concreet bewijs voor nood aan mantelzorg. 

 

Een tegenindicatie tot reizen is niet vermeld. 

 

Indien nodig: Mogelijkheid tot reizen 

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de 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 6-4-2020 met het unieke referentienummer 13518  

Aanvraag Medcoi van 11-6-2020 met het unieke referentienummer 13710 

 

In detail: beschikbaarheid van psychiater en psycholoog: 

 

(…) 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de medische zorg door een psychiater en 

psycholoog beschikbaar is in het thuisland, evenals de medicatie sertraline. 

 

Vanuit medisch oogpunt is er geen tegenindicatie voor terugkeer naar het thuisland Iran voor 

betrokkene een man van 76 vermits zijn zorg beschikbaar is. 

 

Mantelzorg omwille van een medische aandoening en beperking van zijn functionaliteit is niet bewezen. 

 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 

 

Allereerst dient opgemerkt te worden dat een verblijfstitel niet enkel afgegeven kan worden op basis van 

het feit dat de toegankelijkheid van de behandeling in het land van onthaal en het land van herkomst 

sterk uiteen kan lopen. Naast de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van 

herkomst of het land waar de aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag 

uitgevoerde evaluatie ook plaats op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze 

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

gezondheidssystemen zeer uiteenlopend. Het kan om een privésysteem 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.  

 

Het EHRM heeft bovendien geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een 

instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30 

oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het 

beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in 

een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turkije, § 73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, §68). 

 

De gezondheidszorg in Iran is georganiseerd op de drie gebruikelijke niveaus (primaire, secundaire en 

tertiaire zorg). De primaire gezondheidszorg wordt volledig gefinancierd door de overheid en de toegang 

voor de bevolking bedraagt zo'n 90%. De publieke sector voorziet eveneens in een groot deel van de 

secundaire en tertiaire gezondheidszorg in de provincie. 
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"The Ministry of Health and Medical Education" (MOHME) heeft als missie te voorzien in voldoende 

veilige, effectieve en kwaliteitsvolle medicatie, die betaalbaar is voor de ganse populatie.  

 

Er bestaan verschillende systemen van ziektekostenverzekering in Iran. Zo is er bijvoorbeeld de ‘Social 

Security Insurance Organisation' (SSO), die ongeveer 43% van de bevolking dekt. Personen die hierbij 

aangesloten zijn, kunnen gratis terecht bij de gezondheidscentra en ziekenhuizen die bij de 

verzekeringsorganisatie horen. Naast gezondheidszorg, voorziet de SSO ook in pensioens-, invaliditeits- 

en werkloosheidsuitkeringen. 

Er bestaat eveneens een type verzekering die de meest kwetsbare burgers insluit. Om hierop 

aanspraak te kunnen maken, volstaat het om een kopie te bezorgen van je Iraanse geboorteakte en één 

foto.  

 

Volgens de WHO waren er in 2011, 1074 ambulante voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg in 

Iran. 

Als actuele medicatie weerhouden we Sertraline. Voor een tablet van 100 mg betaal je 2000 Iraanse 

Rials (+/- 0,0402 euro).  

 

De echtgenote van verzoeker is reeds in 2009 overleden. Betrokkene heeft gedurende al die tijd in zijn 

eigen levensonderhoud kunnen voorzien en is veelvuldig naar België kunnen reizen. 

Gezien de vele jaren die hij heeft doorgebracht in Iran, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij er geen familie, 

vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie hij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het 

bekomen van de nodige zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële hulp. 

Betrokkene heeft bovendien twee meerderjarige kinderen die legaal in België verblijven. Zij verklaren 

bereid te zijn om hun vader op financieel vlak volledig te ondersteunen en verleenden verzoeker in het 

verleden reeds financiële steun vanuit België. Betrokkene toont niet aan waarom zij in de 

onmogelijkheid zouden zijn dit te blijven doen, moest dit nodig zijn. 

Niets laat derhalve toe te concluderen dat verzoeker niet zou kunnen instaan voor de kosten die 

gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

 

Niets verhindert betrokkene 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. 

De IOM wil de zelfstandigheid en integratie van mensen die terugkeren naar hun herkomstland 

verbeteren, door ze te assisteren bij hun terugkeer en hun reïntegratie. Zo kunnen ze beschikken over 

microkredieten om hen te ondersteunen bij de opbouw van een nieuw leven. 

 

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 Iran. 

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

herkomstland, Iran. 

(…)” 

 

3.2.4. In essentie betwist de verzoeker dat hij geen nood zou hebben aan mantelzorg.  

 

In het advies van de arts-adviseur van 21 augustus 2020 wordt hieromtrent onder meer het volgende 

uiteengezet:  

 

“Uit de aangeleverde documenten besluiten we het volgende : 

 

- Het betreft een alleenstaande man van heden 76 jaar afkomstig uit Iran 

- Hij lijdt aan een majeure depressie, vooral redactioneel op enkel life-events en vooral door het feit dat 

hij alleen in het thuisland verblijft. Hij mist zijn familie  

- Heden volgt hij psychotherapie en neemt hij Sertraline 

- De nood aan mantelzorg is niet bewezen vermits hij in Iran voor zich zelf zorgde en alleen leefde. De 

persoonlijke verwaarlozing is deel van de symptomatologie van de aandoening. Hij heeft duidelijk geen 

hulp nodig omwille van fysieke beperkingen. Het missen van de nabijheid van familie is nog geen 

concreet bewijs voor nood aan mantelzorg.” 
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En:  

 

“Mantelzorg omwille van een medische aandoening en beperking van zijn functionaliteit is niet 

bewezen.” 

 

De vaststelling dat de verzoeker leidt aan “een majeure depressie, vooral redactioneel op enkel life-

events en vooral door het feit dat hij alleen in het thuisland verblijft”, vindt steun in de voorliggende 

medische attesten en wordt op zich door de verzoeker ook niet betwist. 

 

De verzoeker verwijst naar het standaard medisch getuigschrift van Dr. S.C. van 9 juni 2020, dat hij in 

het kader van zijn aanvraag heeft voorgelegd. Daarin antwoordt zijn behandelende arts als volgt op de 

vraag “Is mantelzorg medisch vereist?”: “ja, nood aan mantelzorg ter ondersteuning (mentaal, toezicht, 

structureren, maaltijden, beveiliging). In Iran geen familiale omkadering.” 

 

De verzoeker stelt dat het niet opgaat om te oordelen dat de nood aan mantelzorg voor hem niet zou 

zijn aangetoond omdat hij in Iran alleen leefde en voor zichzelf zorgde. De verzoeker meent dat het 

gegeven dat hij in Iran alleen woonde en volledig op zichzelf aangewezen was de oorzaak is van zijn 

depressieve stoornis en hij betoogt dat net daarom de nabijheid van zijn familie voor hem noodzakelijk 

is. De verzoeker stipt aan dat hij in Iran alleen leefde, dat hij daardoor depressief is geworden en dat het 

beter gaat bij zijn familie, waardoor de nood aan mantelzorg net bewezen is.  

 

Dienaangaande dient vooreerst te worden benadrukt dat de arts-adviseur, bij het beoordelen van de in 

artikel 9ter, §1, van de Vreemdelingenwet genoemde risico’s, over een vrije en ruime 

beoordelingsbevoegdheid beschikt. De arts-adviseur is, in zijn beoordeling inzake de noodzaak aan 

deze of gene behandeling en de graad van ernst van de ziekte, niet gebonden door de mening van de 

behandelende artsen. Wanneer een verblijfsaanvraag op basis van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, zal dit overigens veelal precies zijn omwille van het feit 

dat de arts-adviseur in zijn advies tot een andere conclusie komt dan hetgeen de aanvrager trachtte te 

staven aan de hand van de neergelegde medische attesten. De loutere vaststelling dat de arts-adviseur 

tot een andere conclusie komt dan de arts die de voorgelegde medische attesten heeft opgesteld, maakt 

op zich dan ook geen schending van de motiveringsplicht aannemelijk.  

 

Het komt de ambtenaar-geneesheer wel toe om alle elementen van het voorgelegde standaard medisch 

getuigschrift (en zijn eventuele bijlagen) in zijn advies mee te nemen. Het komt de Raad evenwel niet 

toe om zich in de plaats van de behandelende arts-adviseur te stellen en de verslagen opnieuw te gaan 

beoordelen. De Raad kan wel nagaan of de arts-adviseur in zijn advies rekening heeft gehouden met 

het geheel van de elementen, vermeld in de voorgelegde medische attesten en deze ook betrokken 

heeft in zijn of haar advies. Wanneer de arts-adviseur alle elementen van de voorgelegde medisch 

getuigschriften in zijn advies heeft meegenomen, kan het loutere verschil van mening van beide artsen 

echter geen grond kan zijn voor vernietiging omdat dit anders in een onbepaald aantal gevallen het 

geval zou kunnen zijn (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.947). Om de vernietiging van de bestreden 

beslissing te bekomen moet de verzoeker dus ofwel aantonen dat de arts-adviseur geen rekening heeft 

gehouden met alle elementen van de voorgelegde medisch getuigschriften, ofwel met andere elementen 

dan de voorgelegde medische attesten, aantonen dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is. 

 

Er kan van de arts-adviseur bij het opstellen van zijn medisch advies bovendien niet worden vereist dat 

hij verwijst naar stavingsstukken, noch dat hij zich moet steunen op feitelijke elementen of bijkomende 

vaststellingen. Evenmin kan de arts-attaché ertoe verplicht worden de beweegredenen voor de 

vaststellingen in zijn medisch advies te zoeken buiten zijn eigen beoordelingsbevoegdheid (RvS 20 april 

2017, nr. 237.959).  

 

In het advies van de arts-adviseur van 21 augustus 2020 wordt een weergave gegeven van de door de 

verzoeker voorgelegde documenten:  

“Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

- Standaard medisch getuigschrift dd. 9-6-2020 van dr. C. (…), psychiater, met de volgende informatie:  

o Voorgeschiedenis van verschillende depressieve periodes in 2009 naar aanleiding van overlijden 

echtgenote, herval in 2017 met opvolging in thuisland, sinds 2018 opvolging in België  

o Sinds eind 2019 nieuwe depressieve periode met opstarten van Sertraline  

o Opstarten van intensieve opvolging ambulant  

o Mantelzorg ter ondersteuning, mentaal toezicht en structuur  

- Verslag psychiatrie 9-6-2020: depressieve stoornis recidiverend met opstart van Sertraline. 
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- Verslag psychiatrie 2-6-2020: geen nieuwe elementen. 

- Attest van thuisland werd vertaald: betrokkene heeft nood aan omgeving van zijn kinderen in kader van 

depressie.” 

 

In het standaard medisch getuigschrift van Dr. S.C. van 9 juni 2020, dat de verzoeker in het kader van 

zijn aanvraag heeft voorgelegd, wordt onder “Medische voorgeschiedenis” het volgende uiteengezet:  

 

“2009: depressieve episode na overlijden van echtgenote 

2017: depressieve episode, ernstig, waarvoor psychiatrische opvolging in Iran. 

2018: depressieve episode, ernstig, waarvoor psychiatrische opvolging met medicatie bij dokter H. D. 

(…) 

Einde 2019: huidige depressieve episode.” 

 

Uit het door de verzoeker voorgelegd standaard medisch getuigschrift van Dr. S.C. van 9 juni 2020 blijkt 

dat de verzoeker in zijn land van herkomst in het verleden reeds een aantal depressieve episodes 

kende, met name in 2009, 2017 en 2018. De verzoeker betwist dit ook niet. De verzoeker maakt ook 

niet aannemelijk dat de graad van ernst van zijn huidige depressieve episode groter is dan de 

depressieve episodes die hij in 2009, 2017 en 2018 doormaakte. In het licht van deze omstandigheden 

komt het de Raad niet kennelijk onredelijk voor dat de arts-adviseur in zijn advies van 21 augustus 2020 

vaststelt dat “(d)e nood aan mantelzorg (…) niet bewezen (is) vermits hij in Iran voor zichzelf zorgde en 

alleen leefde”.  

 

De verzoeker kan in dit kader ook niet dienstig verwijzen naar het verslag van Dr. S.C. van 2 juni 2020. 

Dit verslag bevat een luik “anamnese” en een luik “besluit”. De verzoeker lijkt de vermeldingen onder de 

hoofding “anamnese” te beschouwen als een diagnose. Dit klopt evenwel niet. De anamnese betreft 

immers enkel de medische voorgeschiedenis die wordt verkregen op grond van een gesprek met de 

patiënt. Op grond van de anamnese en op grond van de eigen medische vaststellingen na een 

persoonlijk onderzoek van de patiënt, kan de arts dan een diagnose stellen. De eigen vaststellingen en 

de diagnose van de arts kunnen in casu worden weergevonden onder de hoofding “besluit”, waarin 

enkel het volgende wordt vermeld: “Betreft 76-jarige man gezien op raadpleging psychiatrie in 

aanwezigheid van zoon, die tolkt. We weerhouden een depressieve stoornis, recidiverend, ernstig 

zonder psychotische kenmerken met op heden een majeur depressief toestandsbeeld met apathie, 

anergie, intermittente emotionaliteit, piekeren, aandacht/concentratieverstoring, verlies van structuur, 

verstoord slaappatroon en verminderde eetlust. Duidelijke hopeloosheid aanwezig, geen acute 

suïcidaliteit op heden. Vervolgconsult wordt voorzien.” In tegenstelling tot hetgeen de verzoeker 

voorhoudt, heeft Dr. S.C. in zijn verslag van 2 juni 2020 aldus geenszins expliciet gesteld dat de ernst 

van de depressieve stoornis rechtstreeks verband houdt met en zijn oorzaak vindt in de eenzaamheid in 

Iran. Dat de verzoeker of zijn zoon in hun verhaal (onder de hoofding “anamnese”) wel een oorzakelijk 

verband aanhalen, houdt geenszins in dat de behandelende arts-psychiater dit ook als diagnose zou 

hebben weerhouden.  

 

De verzoeker gaat tevens in op volgend motief uit het advies van de arts-adviseur: “De persoonlijke 

verwaarlozing is deel van de symptomatologie van de aandoening”. De verzoeker wijst er in dit verband 

op dat de arts-adviseur erkent dat er sprake is van persoonlijke verwaarlozing maar is van mening dat 

deze arts daarmee op geen enkele manier motiveert waarom de mantelzorg niet nodig zou zijn. De 

verzoeker geeft mee dat mantelzorg net helpt om persoonlijke verwaarlozing tegen te gaan.  

 

Hoger werd echter al vastgesteld dat de verzoeker reeds eerder depressieve episodes in zijn land van 

herkomst doormaakte waarbij hij voor zichzelf zorgde en alleen leefde. De arts-adviseur stelde in het 

advies van 21 augustus 2020 vast dat opvolging door een psychiater en een psycholoog in Iran 

beschikbaar is evenals de medicatie sertraline. De verzoeker betwist dit niet. De verzoeker maakt met 

zijn betoog waarin hij benadrukt dat persoonlijke verwaarlozing deel uitmaakt van zijn ziektebeeld niet 

aannemelijk dat de arts-adviseur in zijn advies van 21 augustus 2020 op kennelijk onredelijke wijze 

concludeerde dat: “(m)antelzorg omwille van een medische aandoening en beperking van zijn 

functionaliteit (…) niet bewezen (is).” 

 

Vervolgens betoogt de verzoeker dat de arts-adviseur een al te enge invulling geeft aan het begrip 

‘mantelzorg’ als ware het een pure lichamelijke bijstand. De verzoeker geeft aan dat mantelzorg niet 

enkel betrekking heeft op fysieke beperkingen maar ook op psychische beperkingen en dat hij nood 

heeft aan mantelzorg omwille van zijn psychische problematiek. De verzoeker benadrukt dat in zijn 

geval de mantelzorg voornamelijk psychisch van aard is. Hij geeft hierbij ook aan dat zijn psychische 
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problematiek niet kan verholpen worden door de nabijheid van derden waar hij geen affectieve band 

mee heeft. De verzoeker benadrukt dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen zijn psychisch 

welbevinden en de nabijheid van zijn familie.  

 

De verzoeker gaat echter uit van een verkeerde lezing van het advies van de arts-adviseur van 21 

augustus 2020. In dit advies kan immers niet worden gelezen dat de arts-adviseur de nood aan 

mantelzorg niet aanvaardt omdat de verzoeker lijdt aan een psychische problematiek. De arts-adviseur 

acht de nood aan mantelzorg evenwel niet bewezen omdat de verzoeker “in Iran voor zich zelf zorgde 

en alleen leefde”. Uit wat hoger werd uiteengezet, blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat 

deze beoordeling niet deugdelijk is. Uit de loutere vermelding dat mantelzorg omwille van een medische 

aandoening en beperking van zijn functionaliteit niet bewezen is, blijkt niet dat de arts-adviseur enkel 

mantelzorg omwille van fysieke beperkingen zou willen aanvaarden. In tegendeel blijkt uit het gebruik 

van het nevengeschikt voegwoord “en” in combinatie met de ontkenning “niet bewezen”, dat de arts-

adviseur uitdrukkelijk heeft gesteld dat mantelzorg niet bewezen is, noch omwille van een medische 

aandoening (in het algemeen en dus allesomvattend), noch omwille van een beperking van zijn 

functionaliteit.  

 

Ten slotte hekelt de verzoeker de vaststelling van de arts-adviseur in zijn advies van 21 augustus 2020 

dat “(h)et missen van de nabijheid van familie (…) nog geen concreet bewijs voor nood aan mantelzorg 

(is)”. De verzoeker benadrukt dat zijn medische aandoening meer inhoudt dan zijn familie missen. Hij 

benadrukt dat hij lijdt aan een ernstige depressieve stoornis met mogelijks kans op suïcide, veroorzaakt 

door het overlijden van zijn echtgenote, het ontstaan van eenzaamheid en hij benadrukt de noodzaak 

van de nabijheid van zijn familie.  

 

Uit het advies van de arts-adviseur van 21 augustus 2020 blijkt dat de arts-adviseur niet betwist dat de 

verzoeker lijdt aan een majeure depressie, waarbij de arts-adviseur concreet vaststelde dat een 

psycholoog en een psychiater beschikbaar zijn in Iran evenals de medicatie sertraline. De arts-adviseur 

acht de nood aan mantelzorg evenwel niet bewezen omdat de verzoeker “in Iran voor zich zelf zorgde 

en alleen leefde”. Uit wat hoger werd uiteengezet, blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat 

deze beoordeling niet deugdelijk is. Met zijn betoog toont de verzoeker overigens ook niet aan dat de 

loutere vaststelling dat het missen van de familie nog geen concreet bewijs is voor een nood aan 

mantelzorg incorrect of kennelijk onredelijk is.  

 

Door met verwijzing naar de medische stukken die bij de aanvraag werden voorgelegd en die door de 

arts-adviseur op gemotiveerde wijze in rekening werden genomen en door uit deze medische stukken 

een eigen en van de arts-adviseur verschillende beoordeling af te leiden, toont de verzoeker niet aan 

dat de arts-adviseur zijn beoordelingsvrijheid zou hebben overschreden of dat hij op grond van een 

verkeerde voorstelling van de feiten tot het besluit zou zijn gekomen dat er geen sprake is van een 

ziekte, zoals bedoeld in artikel 9ter, §1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet.  

 

3.2.5. Uit wat voorafgaat blijkt dat de verzoeker niet aantoont dat de motieven van de bestreden 

beslissing en van het bijbehorende medisch advies zouden wijzen op een onzorgvuldige feitenvinding of 

een onaanvaardbare motivering. Het betoog van de verzoeker laat niet toe te concluderen dat de 

bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde en de arts-adviseur in het 

kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet beschikken.  

 

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

redelijkheidsbeginsel of van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet is niet aangetoond. 

 

Het enig middel is, in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing 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.  
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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 negen februari tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


