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 nr. 252 019 van 31 maart 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. KEUSTERS 

Bampslaan 28 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 8 januari 2021 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 29 oktober 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 ontvankelijk, doch ongegrond verklaard wordt en van de beslissing van diezelfde 

gemachtigde van 29 oktober 2020 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 13 januari 2021 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 februari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 maart 2021. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HINNEKENS, die loco advocaat B. KEUSTERS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 5 oktober 2020 dient de verzoekster, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, 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).  
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Op 29 oktober 2020 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) 

dat deze medische verblijfsaanvraag ontvankelijk, doch ongegrond is. Het betreft de eerste bestreden 

beslissing, die op 11 december 2020 aan de verzoekster ter kennis wordt gebracht en die als volgt is 

gemotiveerd:   

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 05.10.2020 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :  

 

R., S. (…) (R.R.: xxx)  

Geboren te Rabat op (…).1975 Nationaliteit: Marokko  

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

(zie verslag arts-adviseur d.d. 29.10.2020 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 (verzoekster zou sinds 2009 in België verblijven). 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 R. S. (…) te willen overhandigen. 

(…)” 

 

Op 29 oktober 2020 beslist de gemachtigde tevens tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing, die eveneens op 11 december 2020 aan de 

verzoekster ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing bevat de volgende motieven: 

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN  

 

De mevrouw,  

die verklaart te heten:  

Naam + voornaam: R., S. (…)  
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Geboortedatum: (…).1975  

Geboorteplaats: R. (…)  

Nationaliteit: Marokko  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen , tenzij 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 zij 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. In een eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, voert de verzoekster de 

schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, 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 wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de 

artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), “van de algemene beginselen van goed bestuur, 

waaronder de verplichting beslissingen afdoende te motiveren en de verplichting rekening te houden 

met alle elementen van het dossier”, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.  

 

Het eerste middel wordt als volgt onderbouwd:  

 

“De aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele en materiële motivering vast die op 

de verwerende partij rust, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan machtsoverschrijding;  

 

1.  

De bestreden beslissing betreffende de verblijfsaanvraag om medische redenen acht de stelling “dat het 

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

bekomen in toepassing van artikel 9 ter 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.” voldoende.  

 

De bestreden beslissing baseert zich op artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en verwijst naar 

het advies opgesteld door de arts-adviseur van 29.10.2020, waaruit zou blijken dat de aandoeningen 

geen reëel risico zouden inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien de 

behandeling beschikbaar en toegankelijk zou zijn in het land van herkomst, Marokko.  

 

2. Het advies van de arts-adviseur stelt het volgende:  

 

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

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 05.10.2020.  

 

Uit de aangeleverde documenten besluiten we dat betrokkene, een dame van 45 jaar afkomstig uit 

Marokko, lijdt aan een neuropsychiatrische aandoening niet gespecifieerd die behandeld wordt met 

Tegretol=Carmapazine en Zyprexa=Olanzapine  

 

De nood aan psychologische behandeling wordt niet aangetoond door recente rapporten.  

 

Reizen is geen probleem, er is geen medische tegenindicatie….  

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de pathologie bij de betrokkene, hoewel dit 

kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor haar 
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leven of fysieke integriteit indien die 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 Marokko.  

 

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

herkomstland, (Marokko).”  

 

3. De bevoegdheid van de arts adviseur  

 

De arts-adviseur heeft krachtens artikel 9 ter §1, vijfde lid de bevoegdheid om te onderzoeken, te 

beoordelen wat het reëel risico is voor het leven of de fysieke integriteit of wat het risico is op 

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

herkomst of het land waar hij verblijft, alsook de mogelijkheden zijn van en de toegankelijkheid tot 

behandeling in het land van herkomst of het land waar de betrokkene verblijft en om de vermelde ziekte 

in het medisch getuigschrift te beoordelen, evenals de graad van ernst en de noodzakelijk geachte 

behandeling.  

 

De arts-adviseur en bijgevolg ook verwerende partij zijn onterecht tot de conclusie gekomen dat de 

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland van eisende partij 

en de aandoening derhalve geen ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit.  

 

Eisende partij zal bij een terugkeer naar haar herkomstland niet de noodzakelijke behandeling kunnen 

genieten, wat een ernstig risico inhoudt en een indirecte directe bedreiging is voor haar leven of fysieke 

integriteit.  

 

De bestreden beslissing moet dan ook worden geschorst en vernietigd, gezien de kennelijke inadequate 

motivering, in strijd met de artikelen 9ter en 62 van de wet van 15 december 1980 en de schending van 

het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, namelijk het algemeen rechtsbeginsel van de 

zorgvuldigheid en redelijkheid.  

 

Er is sprake is van een schending van het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, namelijk het 

algemeen rechtsbeginsel van de zorgvuldigheid nu de verwerende partij niet alle nuttige elementen in 

aanmerking heeft genomen bij het nemen van de bestreden beslissing en dat de beslissing niet 

afdoende is gemotiveerd.  

 

Noch de bestreden beslissing, noch het advies van de arts-adviseur hebben onvoldoende rekening 

gehouden met de medische tegenindicatie om te reizen, namelijk het verhoogd risico in geval van 

terugkeer naar haar herkomstland, gelet op de onderbreking van de noodzakelijke medische zorgen, 

opvolging en behandeling in dat geval.  

 

De bestreden beslissing is daarom absoluut niet op adequate wijze gemotiveerd en vertoont een 

formeel gebrek aan motivering, in strijd met de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, in 

combinatie met de artikelen 9ter en 62 van de wet van 15 december 1980, gezien dit risico voor het 

leven/fysieke integriteit van de eisende partij niet werd betrokken in de beoordeling door de arts-

adviseur en ook niet in de beoordeling door de bestreden beslissing.  

 

De definitie in artikel 9ter §1,1° van de wet van 15 december 1980 vereist evenwel niet dat men zou 

aantonen dat de ziekte waaraan wordt geleden een directe bedreiging zou inhouden voor het leven of 

de fysieke integriteit van de betrokkene of dat er een ernstig actueel gevaar moet zijn voor de 

gezondheid om een mensonterende en vernederende behandeling uit te sluiten, gezien er in het artikel 

9ter §1,1° ook wordt bepaalt dat ook een ziekte die een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit en 

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 men verblijft, in aanmerking komt om 

aanleiding te geven tot een machtiging tot verblijf.  

 

De arts-adviseur beperkt zich tot het verengen van de definitie van het artikel 9ter §1,1° van de wet van 

15 december 1980 door te eisen dat er sprake zou zijn van een ziekte die een actueel risico inhoudt 

voor het leven of de fysieke integriteit van de eisende partij en dat het zou gaan om een aandoening die 

in niet in een bepaalde periode verholpen kon zijn geweest (zonder te weten of dit ook effectief het geval 

is), en dit in duidelijke tegenspraak met de uitdrukkelijke bepalingen van het artikel 9ter §1,1° van de wet 

van 15 december 1980, die niet enkel bepaalt dat het kan gaan over een ziekte die een reëel risico 
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inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van de betrokkene, maar ook om ziektes die een reëel 

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

behandeling is in het land van herkomst of het land waar men verblijft.  

 

Zoals hierboven reeds aangegeven heeft eisende partij in de aanvraag in toepassing van het artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980 en het toegevoegd medisch attest duidelijk uiteengezet waarom zij 

meent dat de nodige behandeling niet beschikbaar en op zijn minst niet toegankelijk zal zijn in haar land 

van herkomst en dat zodoende een terugkeer een stopzetting van de behandeling zal tot gevolg hebben 

met als resultaat een ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van eisende partij .  

 

De stopzetting van de behandeling zal aan de orde zijn in geval van terugkeer met als gevolg de 

catastrofale gevolgen voor het leven en de fysieke integriteit van eisende partij.” 

 

2.1.1. Wat betreft artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 blijkt dat deze bepaling enkel stelt: “Voor de 

toepassing van deze wet moeten worden verstaan onder: - Bestuurshandeling: De eenzijdige 

rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te 

hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur; - Bestuur: De administratieve 

overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; - Bestuurde: 

Elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur.” Deze bepaling definieert dus 

enkel een bestuurshandeling, bestuur en bestuurde. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 

de Raad) ziet niet in hoe de eerste bestreden beslissing deze begrippen zou schenden. 

 

2.1.2. 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 uitdrukkelijk 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 eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, 

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

wordt in de eerste 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 verzoekster 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 zij gewoonlijk verblijft. De gemachtigde baseert 

zich hiertoe op het advies van de arts-adviseur van 29 oktober 2020, waarnaar in de eerste bestreden 

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

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

maken van de motieven van de eerste 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 verzoekster maakt niet duidelijk op welke wijze de motieven van de eerste bestreden beslissing, met 

inbegrip van het integrale advies van de arts-adviseur van 29 oktober 2020, haar 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 formele motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of 

van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 
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2.1.3. De Raad wijst erop dat uit de uiteenzettingen van de verzoekster, ofschoon zij de schending 

aanvoert van de formele of de uitdrukkelijke motiveringsplicht, genoegzaam blijkt dat zij de feitelijke en 

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

zij in wezen de deugdelijkheid en de correctheid van deze motieven betwist. Dergelijke kritiek betreft niet 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, maar de materiële motiveringsplicht als 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.  

 

Uit het betoog ter ondersteuning van het eerste middel blijkt dus dat de verzoekster in wezen doelt op 

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

oogpunt onderzocht.  

 

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. (…) 
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§ 2 (…) 

§ 3 (…) 

§ 4 (…) 

§ 5 (…) 

§ 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 eerste bestreden 

beslissing zelve, in verwijzing naar het advies van de ambtenaar-geneesheer van 29 oktober 2020, op 

duidelijke wijze heeft geconcludeerd dat:  

 

1. uit het voorgelegde medische dossier niet kan worden afgeleid dat de verzoekster 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 verzoekster 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 van de Vreemdelingenwet 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. 

 

Het advies van de arts-adviseur van 29 oktober 2020 is als volgt gemotiveerd:  

 

“(…) 

NAAM: R. S. (…) (R.R.: xxx) Vrouwelijk  

Nationaliteit: Marokko  

Geboren te R. (…) op (…).1975  

Adres: (…)  

 

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

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 5-10-2020.  

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:  

- Standaard medisch getuigschrift d.d. 21-9-2020 van Dr. T. (…), huisarts, met de volgende 

informatie:  

o Neuropsychiatrische aandoening onder therapie met Tegretol en Zyprexa  

o Psychologische opvolging noodzakelijk  

- EEG d.d. 9-4-2019: normaal  

Attest van Dr. T. (…) d.d. 24-11-2019 dat betrokkene een chronische aandoening heeft en dagelijkse 

behandeling nodig heeft en regelmatig dient opgevolgd te worden  

 

Uit de aangeleverde documenten besluiten we dat betrokkene , een dame van heden 45 jaar afkomstig 

uit Marokko, lijdt aan een neuropsychiatrische aandoening niet gespecifieerd die behandeld wordt met 

Tegretol=Carbamapazine en Zyprexa = Olanzapine  

De nood aan psychologische behandeling wordt niet aangetoond door recente rapporten.  

 

Reizen is geen probleem, er is geen medische tegenindicatie.  
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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):  

 

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

 

- Aanvraag Medcoi van 27-10-2020 met het unieke referentienummer 14145  

- Aanvraag Medcoi van 8-4-2020 met het unieke referentienummer 13505 

 

Availability of medical treatment  

Source    BMA 14145  

Information Provider  International SOS  

Priority   Normal (14 days)  

Request Sent  19/10/2020  

Response Received  27/10/2020   

 

Gender   Male  

Age   56  

Country of Origin  Morocco   

 

Beschikbaarheid van huisarts 

 

Required treatment according to case description  outpatient treatment and follow up first line doctor; eg 

family doctor, general practitioner 

Availability   Available 

 

Beschikbaarheid van eventueel psychiater ambulant 

 

Required treatment according to case description outpatient treatment and follow up by a psychiatrist  

Availability   Available 

 

Beschikbaarheid van Olanzapine 

 

Medication   olanzapine 

Medication Group  Psychiatry: antipsychotics; modern atypical  

 

Beschikbaarheid van Carbamapazine 

 

Availability of medical treatment  

 

Source    BMA 13505  

Information Provider  International SOS  

Priority   Semi-urgent (7 days)  

Request Sent  01/04/2020  

Response Received  08/04/2020   

 

Gender   Male  

Age   23  

Country of Origin  Morocco   

 

Medication   Carbamazepine  

Medication Group  Psychiatry: antiepileptic as off-label use for PTSD  

Type   Alternative Medication  

Availability   Available 

  

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de opvolging van betrokkene door een huisarts en 

eventueel een psychiater verzekerd is, evenals de medicatie Carbamapazine en Olanzapine vermits 

alles beschikbaar is in Marokko.  
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Vanuit het standpunt van beschikbaarheid van zorg is er geen tegenindicatie voor terugkeer naar het 

thuisland Marokko voor deze dame van 45 jaar.  

 

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 haar land van herkomst of het land waar zij 

verblijft toegankelijk is voor de aanvrager.  

 

Er bestaan twee gezondheidssystemen in Marokko:  

- The Medical Assistance System (Régime d’Assistance Médicale of RAMED) voorziet in de 

medische basisbehoeften. 

 - The Compulsory Medical Insurance (Assurance Maladie Obligatoire of AMO) dekt werknemers en 

gepensioneerden uit de private en publieke sector.   

 

Economisch zwakkere mensen kunnen een beroep doen op het RAMED-systeem.  

 

Personen die onder het AMO-systeem vallen, krijgen behandelingen en medicijnen terugbetaald door de 

verzekering. Het percentage van terugbetaling varieert tussen de 70 en 100 %.  

 

Aanvraag Medcoi van 27-10-2020 met het unieke referentienummer 14145  

Aanvraag Medcoi van 8-4-2020 met het unieke referentienummer 13505  

 

Availability of medical treatment 

Source    BMA 14145  

Information Provider  International SOS  

Priority    Normal (14 days) 

Request Sent   19/10/2020 

Response Received  27/10/2020 

Gender   Male  

Age   56  

Country of Origin  Morocco   

Beschikbaarheid van huisarts  

Required treatment according to case description  outpatient treatment and follow up first  

line doctor; eg family doctor, general practitioner  

Availability      Available   

Beschikbaarheid van eventueel psychiater ambulant  

Required treatment according to case description outpatient treatment and follow up by a  

psychiatrist  

Availability      Available    

Beschikbaarheid van Olanzapine  

Medication      olanzapine  

Medication Group     Psychiatry: antipsychotics; modern  

atypical   

Beschikbaarheid van Carbamapazine 

Er zijn twee categorieën mensen die kunnen genieten van de voordelen van RAMED :  

personen die als 'kwetsbaar’ beschouwd worden: zij betalen een bijdrage van MAD 120 (+/-10 euro) per 

persoon  

personen die als 'arm' beschouwd worden: zij kunnen gratis beroep doen op het systeem  
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Volwassenen zonder familie, alsook personen zonder verblijfplaats kunnen gratis genieten van het 

RAMED- systeem.  

 

Begunstigden van RAMED krijgen gratis eerste-, tweede- en derdelijnszorg in publieke ziekenhuizen, op 

voorwaarde dat ze eerst langsgaan in hun gezondheidscentrum. Om aanspraak te kunnen maken op 

het RAMED-systeem moet men bewijzen dat men geen begunstigde is van AMO en dat men 

onvoldoende inkomsten heeft om de medische uitgaven te dekken.  

 

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

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

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

eventuele kosten die alsnog gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.  

 

Overigens lijkt het onwaarschijnlijk dat zij in Marokko geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

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

aldaar of voor (tijdelijke) financiële hulp.  

 

Niets verhindert verzoekster derhalve om terug te keren. Het staat haar 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 reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen 

bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende 

bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding 

te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage.  

 

Conclusie:  

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de pathologie bij de betrokkene, hoewel dit 

kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor haar 

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

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

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

bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland, (Marokko). 

(…)” 

 

2.1.4. Uit het advies van de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer van 29 oktober 2020 

blijkt dat deze arts de beide situaties die aanleiding kunnen geven tot de toekenning van een 

verblijfsmachtiging om medische reden in aanmerking heeft genomen. Hij heeft immers expliciet 

aangegeven dat hij van oordeel is dat de verzoekster kan reizen, hiervoor is geen medische 

tegenindicatie, en dat de behandeling (opvolging door een huisarts en eventueel een psychiater en de 

medicatie Carbamapazine en Olanzapine) voor de verzoekster beschikbaar en toegankelijk is in haar 

land van herkomst, Marokko. 

 

De uiteenzetting van de verzoekster dat de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer het 

toepassingsgebied van artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet heeft verengd “door te 

eisen dat er sprake zou zijn van een ziekte die een actueel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit van de eisende partij en dat het zou gaan om een aandoening die niet in een bepaalde 

periode verholpen kon zijn geweest”, mist feitelijke grondslag en, gelet op voormelde vaststellingen, kan 

de verzoekster ook niet worden gevolgd in haar betoog dat deze arts-adviseur is voorbijgegaan aan het 

feit dat ook het gebrek aan een adequate behandeling voor een aandoening een reden kan vormen om 

een verblijfsmachtiging om medische redenen toe te staan.  

 

De verzoekster verwijst naar wat wordt bepaald in artikel 9ter, § 1, van de Vreemdelingenwet en betoogt 

dat de arts-adviseur en bijgevolg ook de gemachtigde van de staatssecretaris onterecht tot de conclusie 

is gekomen dat de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland 

en de aandoening derhalve geen ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. De 

verzoekster zet verder uiteen dat bij een terugkeer naar haar herkomstland zij niet de noodzakelijke 

behandeling zal kunnen genieten, wat een ernstig risico inhoudt en een indirecte bedreiging is voor haar 

leven of fysieke integriteit. Naar de mening van de verzoekster zouden niet alle elementen in 

aanmerking zijn genomen bij het nemen van de eerste bestreden beslissing en wordt deze beslissing 
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niet afdoende gemotiveerd. De verzoekster houdt met andere woorden tot dusver een algemeen betoog 

en gaat niet in op de in de bestreden beslissing en in het bijbehorende medisch advies vervatte 

motieven. De Raad herhaalt dat hij niet optreedt als feitenrechter en dat hij dus de voorliggende 

medische verblijfsaanvraag niet opnieuw kan beoordelen.  

 

Wat de concrete elementen in deze zaak betreft, spitst de verzoekster haar betoog toe op de 

mogelijkheid tot reizen. Zij meent dat “noch de bestreden beslissing, noch het advies van de arts-

adviseur“ “onvoldoende” rekening hebben gehouden met de medische tegenindicatie om te reizen, 

namelijk het verhoogd risico in geval van terugkeer naar haar herkomstland, gelet op de onderbreking 

van de noodzakelijke medische zorgen, opvolging en behandeling in dat geval.  

 

De Raad stelt echter vast dat de arts-adviseur in haar advies van 29 oktober 2020 wat de mogelijkheid 

tot reizen betreft, vaststelt: “Reizen is geen probleem, er is geen medische tegenindicatie.”  

 

Nergens in de medische stukken die zij in het kader van haar machtigingsaanvraag van 5 oktober 2020 

heeft voorgelegd, kan worden gelezen dat de arts die de verzoekster consulteerde oordeelde dat een 

terugreis op zich naar Marokko niet kon zonder haar leven of fysieke integriteit in het gedrang te 

brengen. Minstens licht de verzoekster niet toe waaruit dit zou kunnen blijken.  

 

Waar de verzoekster nog wijst op het risico op een onderbreking van de noodzakelijke medische zorgen 

en de nodige opvolging en behandeling, blijkt uit de voorgelegde stukken evenwel dat verzoeksters 

behandeling bestaat uit de inname van medicatie en opvolging door een huisarts en eventueel een 

psychiater, zodat niet kan worden gesteld dat zij onafgebroken medisch moet worden bijgestaan of dat 

zij permanent een bepaalde medische infrastructuur nodig heeft en hierdoor niet in staat is om terug te 

reizen naar haar land van herkomst en de ambtenaar-geneesheer een dienstig gegeven uit het oog zou 

hebben verloren bij zijn medische analyse.  

 

De verzoekster stelt ook dat de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer onterecht tot de 

conclusie is gekomen dat de medische zorgen die zij nodig heeft beschikbaar en toegankelijk zijn in 

haar land van herkomst en licht toe dat zij bij haar medische verblijfsaanvraag heeft uiteengezet waarom 

zij meent dat de behandeling die zij nodig heeft er niet beschikbaar of toegankelijk is. Door enkel 

opnieuw te verwijzen naar de onderliggende aanvraag, toont de verzoekster echter niet de 

ondeugdelijkheid aan van de met overtuigingsstukken gestaafde vaststelling van de ambtenaar-

geneesheer dat de medicatie die zij nodig heeft (Carbamapazine en Olanzapine), in Marokko wel 

degelijk beschikbaar is evenals de opvolging door een huisarts en psychiater. Zij toont met haar betoog 

ook niet aan dat deze arts verkeerdelijk oordeelde dat zij geen bewijs van arbeidsongeschiktheid heeft 

voorgelegd en er geen bewijzen in het dossier zijn die erop wijzen dat zij geen toegang zou hebben tot 

de arbeidsmarkt in het land van oorsprong zodat zij in staat moet worden geacht om te kunnen instaan 

voor de kosten die zijn verbonden aan de noodzakelijke hulp en zij een beroep kan doen op de 

gezondheidssystemen in Marokko (RAMED of AMO).  

 

De Raad merkt voorts op dat het de ambtenaar-geneesheer toekomt om te oordelen of is voldaan aan 

de in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet gestelde vereisten. Er dient hierbij te worden 

benadrukt dat de ambtenaar-geneesheer bij het opstellen van een medisch advies, in het kader van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, over een vrije beoordelingsbevoegdheid beschikt en de Raad 

zich wat deze beoordeling betreft niet in diens plaats kan stellen.  

 

De verzoekster slaagt er met haar bijzonder vage en algemene betoog niet in aan te tonen dat op grond 

van een onzorgvuldige feitenvinding werd vastgesteld dat geen bewijzen werden voorgelegd die 

aantonen dat zij niet in staat is om te reizen enerzijds en dat de nodige opvolging en behandeling niet 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Marokko anderzijds. Aangezien de medicatie en opvolging door een 

huisarts en eventueel door een psychiater beschikbaar is in België en Marokko en een andere 

tegenindicatie tot reizen evenmin wordt gestaafd, maakt de verzoekster de beweerde onmogelijkheid tot 

reizen, de stopzetting van de behandeling of de onderbreking van de noodzakelijke medische zorgen in 

geval van terugkeer, waarnaar de verzoekster verwijst, niet hard. De Raad stelt dan ook vast dat 

verzoekster zich in wezen beperkt tot het aangeven het niet eens te zijn met het oordeel van de 

ambtenaar-geneesheer, hetgeen niet volstaat om de motieven aan het wankelen te brengen.  

De Raad stelt vast dat de arts-adviseur in deze zaak alle pertinente gegevens heeft onderzocht die zij 

noodzakelijk acht om haar advies te kunnen uitbrengen. De in de medische verblijfsaanvraag 

aangehaalde elementen werden onderzocht, doch niet weerhouden in het licht van de 

toepassingsgevallen van artikel 9ter, §1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet. Voor het overige toont de 



  

 

 

X - Pagina 12 

verzoekster niet in concreto aan met welke elementen ten onrechte geen rekening zou zijn gehouden. 

Met haar vage kritiek en haar blote beweringen maakt de verzoekster geenszins aannemelijk dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de eerste bestreden beslissing is 

gekomen, noch wordt aangetoond dat niet het volledige onderzoek, voorzien in artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, werd gevoerd, noch dat de definitie van artikel 9ter, § 1, 1°, van de 

Vreemdelingenwet wordt verengd.  

 

De bestreden beslissing steunt op dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven, die steun 

vinden in het administratief dossier.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel of van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden aangenomen.  

 

2.1.5. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “(n)iemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”. Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

In medische aangelegenheden heeft het EHRM voor het eerst in een arrest van 2 mei 1997 besloten tot 

een schending van artikel 3 van het EVRM wegens de uitzetting van een ernstig zieke vreemdeling. In 

dat arrest heeft het Hof vooreerst een hoge drempel gehanteerd om te besluiten tot die schending. Het 

EHRM oordeelde dat deze zaak gekenmerkt was door “zeer uitzonderlijke omstandigheden”, te wijten 

aan het feit dat de vreemdeling leed aan een ongeneeslijke ziekte en dat zijn levenseinde nabij was, dat 

er geen garantie was dat hij verpleging of medische zorg zou kunnen krijgen in zijn land van herkomst of 

dat hij daar familie had die voor hem zou willen en kunnen zorgen, of dat hij enige andere vorm van 

morele of sociale steun kreeg (EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96 inzake D. tegen het Verenigd 

Koninkrijk). 

 

In het arrest N. tegen het Verenigd Koninkrijk van 27 mei 2008 heeft het EHRM die hoge drempel 

uitdrukkelijk bevestigd. Het Hof heeft in dat arrest na een overzicht van zijn eigen rechtspraak 

overwogen dat, alhoewel de meeste gevallen betrekking hebben op de uitwijzing van seropositieve 

personen, dezelfde principes van toepassing moeten worden verklaard op de uitwijzing van personen 

die lijden aan een ernstige fysieke of mentale ziekte van nature ontstaan, van aard om ernstige pijnen 

en inkorting van de levensverwachting te veroorzaken en die een gespecialiseerde behandeling 

vereisen die mogelijks niet beschikbaar is in het land van herkomst of enkel tegen een aanzienlijke kost. 

Het Hof geeft toe dat de levenskwaliteit en de levensverwachting van de betrokkene in die zaak 

achteruit zouden gaan bij een uitwijzing naar Oeganda, doch het stelt vast dat de betrokkene zich niet in 

een kritieke fase bevindt. Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt in die zaak niet aanvaard. 

 

Toch specifieerde het EHRM in deze zaak dat naast de situaties uit de zaak D. tegen het Verenigd 

Koninkrijk, waarin een overlijden imminent is, er ook nog “andere uitzonderlijke gevallen” mogelijk zijn 

waar dwingende humanitaire redenen zich tegen een uitwijzing verzetten (EHRM 27 mei 2008, nr. 

26565/05 inzake N. tegen het Verenigd Koninkrijk). 

 

Recent heeft het EHRM de principes die in de laatstgenoemde zaak worden gehanteerd bevestigd en 

verfijnd dat onder “andere uitzonderlijke gevallen” wordt begrepen de situaties, zonder dat er sprake is 

van onmiddellijk en nakend levensgevaar, waarbij er ernstige aanwijzingen zijn dat er een reëel risico 

bestaat op blootstelling aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de 

gezondheidstoestand met intens lijden tot gevolg of aanzienlijke verkorting van de levensverwachting 

door het gebrek aan of toegang tot een adequate behandeling van de ziekte in het ontvangstland. 

Slechts in dergelijk geval weerhield de Grote Kamer van het Hof een schending van artikel 3 van het 

EVRM en werd aldus de hoge drempel van artikel 3 van het EVRM in het geval van ernstig zieke 

vreemdelingen bevestigd (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10 inzake Paposhvili tegen België). 

 

De Raad kan dienaangaande enkel vaststellen dat de verzoekster zich beperkt tot blote beweringen, 

waarmee zij hoegenaamd niet concreet aannemelijk maakt dat haar situatie onder “andere zeer 

uitzonderlijke gevallen” valt. Loutere beweringen omtrent een gevaar voor het leven en de fysieke 

integriteit of omtrent een risico op een onmenselijke of vernederende behandeling, volstaan uiteraard 

niet om aan te tonen dat er ernstige aanwijzingen zijn dat er een reëel risico bestaat op blootstelling aan 

een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand met intens lijden tot 
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gevolg of aanzienlijke verkorting van de levensverwachting door het gebrek aan of toegang tot een 

adequate behandeling van de ziekte in het ontvangstland.  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

2.1.6. Waar de verzoekster verwijst naar de algemene beginselen van ‘goed’ bestuur, dient er tot slot op 

te worden gewezen dat een middelonderdeel slechts ontvankelijk is in de mate dat verzoekster de 

schending aanvoert van een concreet beginsel van behoorlijk bestuur.  

 

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

 

2.2. De verzoekster voert een tweede en laatste middel aan dat gericht is tegen de tweede bestreden 

beslissing. Dit middel wordt als volgt onderbouwd:  

 

“Dat uiteraard het bevel om het grondgebied te verlaten een gevolg is van de negatieve beslissing  van 

hun aanvraag tot medische regularisatie.  

  

Dat indien de medische regularisatiebeslissing wordt vernietigd uiteraard het daaruitvolgende bevel 

dient vernietigd te worden.  

  

Dat de motieven opgesomd in dit bevel echter nergens vermeldt dat dit een gevolg is van de 

geweigerde medische regularisatieaanvraag, dat dit op zich reeds een schending is van de 

motiveringsverplichting van DVZ.  

  

Dat immers de weigering tot medische regularisatie en het bevel om het grondgebied te verlaten op een  

en dezelfde dag zijn gegeven.  

  

In arresten 77 128 en 77 130 van uw Raad van 13 maart 2012 oordeelde de algemene vergadering van 

uw Raad dat een beslissing die bestaat uit twee componenten –enerzijds “een beslissing tot beëindiging 

van het verblijfsrecht” en anderzijds een “bevel om het grondgebied te verlaten” een beslissing is die 

één en ondeelbaar is.   

  

Dit betekent dat bij vernietiging van de beslissing ook het bevel dient vernietigd te worden.   

  

Dat de medische regularisatie of tenminste de weigering ervan dan ook duidelijk aan de basis ligt van 

het afleveren van het bevel terwijl dit niet in de motivering  wordt vermeld.  

  

Dat de motivering van dit bevel dan ook strijdig is met de instructies om het af te leveren en zeker niet 

afdoende gemotiveerd is aangezien er nergens sprake is van de motivering van de weigering tot 

regularisatie.” 

 

De verzoekster betoogt dat het bestreden bevel een gevolg is van de negatieve beslissing van haar 

aanvraag tot medische regularisatie en dat, indien de medische regularisatiebeslissing wordt vernietigd, 

uiteraard het daaruit volgende bevel ook dient te worden vernietigd. De Raad wijst erop dat dit betoog 

niet dienstig is nu uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat de verzoekster geen gegrond middel 

heeft aangevoerd ten aanzien van de eerste bestreden beslissing zodat een vernietiging ervan niet aan 

de orde is.  

 

Waar de verzoekster meent dat een schending van de motiveringsplicht voorligt omdat nergens wordt 

vermeld dat het bevel een gevolg is van de geweigerde medische regularisatieaanvraag die op dezelfde 

dag werd genomen, wijst de Raad erop dat de tweede bestreden beslissing toepassing maakt van 

artikel 7, eerste lid, 1°, van de Vreemdelingenwet en dat wordt geduid dat de verzoekster niet in het 

bezit is van een geldig visum. De tweede bestreden beslissing vermeldt dan ook de juridische en 

feitelijke overwegingen die aan deze beslissing ten grondslag liggen. De verzoekster betwist niet dat zij 

niet in het bezit is van een geldig visum en toont ook niet aan op basis van welke rechtsgrond de 

gemachtigde ertoe zou gehouden zijn in het bevel te verwijzen naar de geweigerde medische 

regularisatieaanvraag en evenmin toont zij aan hoe de in de tweede bestreden beslissing opgenomen 

motivering strijdig zou zijn met de instructies om het bevel af te leveren.  

 

Waar de verzoekster nog verwijst naar een aantal arresten van de Raad, dient er volledigheidshalve op 

te worden gewezen dat deze arresten geen precedentenwerking hebben zodat met de loutere verwijzing 
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ervan geen onwettigheid wordt aangetoond. Bovendien toont de verzoekster niet in concreto aan dat de 

feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van de vernoemde arresten kunnen worden vergeleken 

met de feiten die onderhavige zaak kenmerken, nu in deze arresten wordt geoordeeld over een 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten wat in deze 

zaak niet het geval is. 

 

Het tweede middel is 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.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig maart 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 

 

  

 


