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 nr. 259 160 van 9 augustus 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarig kind  

X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VANWELDE 

Eugène Smitsstraat 28-30 

1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 21 april 2021 in 

eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarig kind X, 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 10 november 2020 houdende het niet 

verlengen van de BIVR en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie van 10 november 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 18 mei 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juni 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. JANSSENS, die loco advocaat P. VANWELDE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. RAUX, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekende partij dient op 11 april 2017 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in voor haar minderjarige dochter. Dit verzoek werd door de 

verwerende partij op 7 september 2017 gegrond verklaard waarna de verzoekende partij en haar 

dochter in het bezit werden gesteld van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. Op 27 

november 2018 stelt de arts-adviseur een medisch advies op. Verzoekende partij dient op 12 november 
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2019 een aanvraag tot verlenging van de machtiging tot verblijf in. Op 23 april 2020 stelt de arts-

adviseur opnieuw een medisch advies op. Op dezelfde dag wordt de aanvraag tot verlenging van de 

machtiging tot voorlopig verblijf, eerder toegestaan in toepassing van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, geweigerd en wordt een bevel om het grondgebied te verlaten (Bijlage 13) gegeven. 

De Raad vernietigt deze beslissingen bij arrest nr. 243.113 van 27 oktober 2020. 

 

Op 10 november 2020 wordt een nieuwe beslissing genomen en wordt de aanvraag tot verlenging van 

de machtiging tot voorlopig verblijf toegestaan in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

geweigerd en wordt een bevel om het grondgebied te verlaten (Bijlage 13) gegeven. Het betreft de 

bestreden beslissingen: 

 

De eerste bestreden beslissing: 

 

“B. (…), M. (…) R.R.Nr: (…) 

Geboren te Izhebtsi op (…)/1992 

+ Kind : 

B. (…), V. (…) R.R.Nr : (…) 

Geboren te Izhebtsi op (…)2011 

 

Nationaliteit : Oekraïne 

Adres : (…) 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 12/11/2019 bij onze diensten werd ingediend tot 

verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf, voordien toegestaan 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, ingesteld door artikel 5 van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980, en in toepassing van artikel 13 van de wet van 15 

december 1980, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 2006, deel ik u mee dat, 

overeenkomstig artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) en art. 13 §3,2° 

van de wet van 15 december 1980, aan dit verzoek tot verblijfsverlenging geen gunstig gevolg kan 

worden gegeven.  

 

Overwegende dat een aanvraag tot verblijfsmachtiging bij onze diensten werd ingediend op basis van 

genoemd artikel 9ter op 11/04/2017. Dat dit verzoek door onze diensten op 07/09/2017 gegrond werd 

verklaard waarna men in het bezit werd gesteld van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister, dit BIVR mag niet langer verlengd worden.  

 

Reden voor B. (…), V.(…) :  

 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur (zie gesloten omslag, verslag dd. 23/04/2020), 

zij concludeerde dat de medische elementen die aangehaald werden door betrokkene niet weerhouden 

kunnen worden.  

 

Overwegende dat evenwel de omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd 

toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is 

(artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend 

en niet-voorbijgaand karakter heeft.  

 

Dat derhalve, gezien hoger gemaakte vaststellingen, het niet langer blijkt  

1) dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, 

of  

2) 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.  

 

Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister dat werd afgegeven aan betrokkene dient door 

uw diensten te worden ingehouden en betrokkene dient afgevoerd te worden uit het 

Vreemdelingenregister wegens verlies verblijfsrecht.” 

De tweede bestreden beslissing: 
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“De mevrouw, 

Naam + voornaam: B. (…), M. (…) 

geboortedatum: (…)1992  

geboorteplaats: Izhebtsi  

nationaliteit: Oekraïne 

 

+ Kind : 

B. (…), V. (…) R.R.Nr : (…) 

 

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 naartoe 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 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: 

 

Krachtens artikel 13, §3, 2° van de wet van 15 december 1980, betrokkene voldoet niet meer aan de 

aan zijn verblijf gestelde voorwaarden: de aanvraag die op datum van 12/11/2019 bij onze diensten 

werd ingediend tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in toepassing 

van artikel 9ter, werd geweigerd op 10/11/2020.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert volgende middelen aan: 

 

“PREMIER MOYEN 

 

La requérante prend un premier moyen pris de la violation : 

- des articles 9ter, 13 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

- de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 des modalités d’exécution de la loi du 15 décembre 2006 

modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers ; 

En ce que, 

La décision entreprise se réfère à l’avis médical du 23.04.2020 pour affirmer que les circonstances 

ayant justifiées l’autorisation de séjour n’existent plus ou ont changé de manière suffisamment radicales 

et non temporaires, de telle sorte qu’une autorisation de séjour n’est plus nécessaire ; 

Alors que, 

 

Première branche, 

 

Il n’y a pas de changement de circonstance radical et non temporaire depuis l’admission de la 

requérante et de sa fille au séjour ; 

La fille de la requérante a été traitée pour une leucémie (Common B-ALL), pour laquelle elle a suivi 

plusieurs séances de chimiothérapie ; 

Les derniers examens médicaux de l’enfant indiquent que cette dernière est à présent en rémission 

mais qu’il existe un risque de récidive de 30% dans les 5 prochaines années ; 

La partie adverse considère pourtant qu’une autorisation de séjour ne se justifie plus dès lors que 

l’enfant de la requérante est en rémission et que «la spéculation que la maladie puisse revenir dans 

30% des cas est spéculatif et ne peut être retenu comme un argument pour la reconnaissance d’un titre 

de séjour » ; 

Le raisonnement de la partie adverse procède ici d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une 

« rémission » ne peut s’apparenter à une « guérison » ; 

Le site internet de la Fondation contre le cancer indique ainsi clairement que : 
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«Pour déterminer si une rémission complète est ou non synonyme de guérison, il n'y a qu'une seule 

solution : attendre et surveiller. Au fil du temps, si aucune récidive du cancer ne se manifeste, on 

considérera que la guérison est définitive. 

Combien de temps faudra-t-il attendre avant de parler de guérison ? 

Tout dépend du type de cancer. Arbitrairement, la barre a été fixée à 5 ans, mais il n’est pas toujours 

nécessaire de patienter aussi longtemps pour parler de guérison. À l’inverse, dans de rares cas, une 

récidive reste possible après plus de 5 ans. Demandez à votre médecin ce qu’il en est pour votre cas 

particulier. En règle générale, plus une rémission se prolonge, plus il y a de chances d’être 

définitivement guéri. »; 

L’Institut national du cancer mentionne également que « La guérison est acquise lorsque la durée de la 

rémission est déclarée suffisante, écartant ainsi le risque d’une rechute ultérieure. Cette durée dépend 

du type de cancer. Elle est souvent de plusieurs années, cinq ans en moyenne et parfois plus dans 

certains cas.»; 

Le risque de récidive est donc réel tant que le patient est en rémission (et ne peut donc être considéré 

en guérison) ; or, en cas de rechute (ou de leucémie récidivante), les patients visés pourraient devoir 

subir « une autre chimiothérapie utilisant les mêmes médicaments que lors du traitement précédent ou 

encore d’autres médicaments. Certains patients pourraient aussi recevoir une greffe de cellules souches 

ou participer à un essai clinique. Les choix de traitement dépendent de deux facteurs : - la durée de la 

rémission; - les résultats des analyses cytogénétiques qui révèlent des anomalies de la structure 

chromosomique des cellules leucémiques »; 

Il ne ressort dès lors pas de ce qui précède que les conditions sur la base desquelles l’autorisation de 

séjour a été délivrée en 2017 n’existent plus, ou ont changé de manière radicale et non temporaire ; en 

effet, la leucémie dont souffre l’enfant n’est pas encore entièrement éradiquée, et il existe encore un 

risque de récidive qui pourrait entrainer la mort de l’enfant en cas d’arrêt du suivi (voir certificat médical 

du Dr. V. (…) D. (…) W. (…) T. (…) B. (…) du 30.09.2019) ; 

Il en résulte que la décision entreprise viole les articles 9ter et 13 de la loi du 15 décembre 1980 et 

l'article 9 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 ; 

 

Deuxième branche, 

 

A titre subsidiaire, si Votre Conseil devait estimer qu’il y a un changement de circonstances, encore 

faut-il constater que ce changement n’est pas « radical et non temporaire » au sens de l'article 9 de 

l'arrêté royal du 17 mai 2007. 

Le Conseil d’État a rappelé, dans une ordonnance n°10.692 du 5 août 2014, que : 

« Si la portée exacte de ces termes n’a pas fait l’objet d’une observation de la section de législation du 

Conseil d’Etat dans l’avis n° 42.718/4 donné le 23 avril 2007 sur le projet d’arrêté et si le rapport au Roi 

précédant l’arrêté ne donne pas davantage de précisions, les termes « suffisamment radical » et « non 

temporaire » sont des notions relatives en droit, au sujet desquelles le premier juge a pu régulièrement 

exercer son pouvoir d’appréciation dans le cas d’espèce ». 

La fille de la requérante est atteinte d’une leucémie (common B-ALL) ; si le docteur J. (…) V. (…) D. (…) 

W. (…)T. (…) B. (…), hématologue et oncologue, indique dans le certificat médical du 30.09.2019 que le 

cancer est actuellement en rémission, elle ne manque pas de souligner le risque de récidive dans les 

cinq ans ; 

Par définition, la rémission d'un cancer présentant un risque de récidive n'est pas un changement de 

circonstances radical et non temporaire ; Votre Conseil a déjà jugé au sujet de l'évolution d'un cancer 

que : 

« A cet égard, le Conseil observe que les certificats médicaux fournis par la partie requérante font état, 

à de multiples reprises, d’un risque de rechute de la pathologie (voy. en particulier, le certificat médical 

du Docteur G. daté du 20 mai 2015, pris en compte dans l’avis médical du médecin fonctionnaire auquel 

la décision entreprise fait référence ; celui du 25 novembre 2013 établi par le même médecin et celui du 

13 juin 2013 établi par le Docteur L.). 

(...) 

Le Conseil estime que les éléments avancés, soit avant la décision entreprise, soit après la décision, 

dans les rapports annexés aux recours, par la partie requérante, sont de nature à nettement nuancer les 

affirmations portées dans l’avis médical, à tout le moins quant au caractère « non temporaire » du 

changement des circonstances sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée : le constat posé 

par l’avis médical selon lequel la situation médicale de la requérante présente un « caractère 

suffisamment radical et non temporaire » ne se vérifie donc pas à la lecture du dossier administratif. 

De surcroît, au vu des mentions susvisées –certes évoquées dans un premier temps de manière 

sibylline mais ensuite nettement circonstanciées dans les rapports fournis en annexe – le Conseil est 

d’avis qu’en présence de tels risques et de telles affirmations médicales rédigées par un médecin 
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spécialiste qui émet un avis défavorable à l'éloignement de la requérante, la partie défenderesse ne 

pouvait uniquement se satisfaire de l'opinion de son médecin conseil qui, bien que médecin généraliste 

reconnu, n'apparaît pas spécialisé dans la branche de la médecine traitant de l'affectation dont souffre 

la requérante (voy., en ce sens, C.E., arrêt n°119 281, du 12 mai 2003) et relève à l’instar de ce dernier 

que le médecin conseil de la partie défenderesse « aurait dû prendre la peine de prendre contact avec 

les médecins traitants de la requérante pour s’enquérir des risques de rechute de la requérante au lieu 

de conclure hâtivement que son état médical ne justifiait plus une prorogation de séjour ». (arrêt 

n°173.764 du 31 août 2016) 

La même conclusion s'impose en l'espèce ; au vu du risque de récidive, le fait que la cancer est 

actuellement en rémission ne constitue pas un changement de circonstances radical et non temporaire ; 

la décision entreprise relève d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les dispositions visées au 

moyen. 

 

DEUXIEME MOYEN 

 

Le requérant prend un deuxième moyen de la violation : 

• des articles 9ter, 13 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

• des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

• des principes généraux de bonne administration, et en particulier du devoir de prudence et de minutie ; 

• de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

En ce que, 

Dans son avis médical du 23.04.2020 le médecin conseil conclut que “uit het voorgelegd medisch 

dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat deze 

ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische 

zorgen beschikbaar en toegankelijk in het herkomstland”; 

Alors que, 

Les soins médicaux dont la fille de la requérante est tributaire ne sont ni disponibles ni accessibles en 

Ukraine ; 

 

Première branche – quant à la disponibilité du suivi médical 

 

Afin d’examiner la disponibilité d’un suivi médical adapté en Ukraine, le médecin-conseil se réfère à la 

requête MedCOI portant le numéro de référence 13520 ; 

Il en déduit premièrement que le suivi de l’enfant par des « hématologues, oncologues et pédiatres est 

disponible dans un hôpital des enfants spécialisés pour l’oncologie à Kiev » ; 

Il découle toutefois de ce constat, ainsi que du rapport précité, que ce suivi ne serait disponible qu’à 

Kiev, et uniquement dans deux hôpitaux (dont un seul hôpital seulement dispose d’un pédiatre-

hématologue), ce qui rendrait un suivi médical régulier compliqué dès lors que la requérante est 

originaire d’un village (Tchernivitsi) situé à près de 20h de bus de Kiev ; 

Il convient encore de relever qu’il n’existe pas de pédiatre spécialisé en oncologie-immunologie en 

Ukraine, spécialité pourtant importante dans le traitement et le suivi d’une leucémie; 

Le suivi médical requis n’est pas disponible en Ukraine ; en affirmant le contraire, la partie adverse viole 

les principes et dispositions visés au moyen ; 

 

Deuxième branche – quant à la disponibilité du traitement médicamenteux 

 

Le médecin conseil considère également que le traitement médicamenteux prescrit à la fille de la 

requérante est disponible en Ukraine ; 

Pour rappel, ce traitement se compose des médicaments suivants : 

- Eusaprim (co-trimoxacol) 

- Ledertrexate (methotrexaat) 

- Litican (alizapride) 

- Puri-nethol (mercaptopurine) 

- Zofran (ondansetron) 

- Zovirax (aciclovir) 

Il ressort pourtant du dossier administratif que l’alizapride n’est pas disponible en Ukraine (document « 

8377515 medicatie bijlage 2 ») ; l’avis du médecin-conseil mentionne que cette situation ne présenterait 

aucune contre-indication au retour de la requérante en Ukraine ni au traitement de sa fille sur place dès 

lors que « analogen als domperidone en metoclopramide beschikbaar zijn » ; Le répertoire commenté 
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des médicaments en Belgique mentionne toutefois que la prise de la dompéridone et du 

métoclopramide est contre indiquée chez les enfants ; 

Il est ainsi renseigné que : 

- « La domperidone n’est plus indiquée chez les enfants de moins de 12 ans et chez les adolescents 

pesant moins de 35kg, en raison d’un manque d’efficacité et du risque accru d’allongement de 

l’intervalle QT (…) 

- Métoclopramide : contre indiqué chez les enfants de moins d’un an et déconseillé chez les enfants et 

adolescents »; 

De surcroit, le document du dossier administratif faisant référence à la disponibilité du domperidone et 

de la metoclopramide en Ukraine ne fait état que de la prise de ces médicaux par des patients adultes 

(60 ans et 54 ans) ; 

En ce qui concerne la mercaptopurine, le rapport MedCOI sur lequel se base le médecin-conseil 

renseigne que ce médicament est « available but currently experiencing supply problems, time of 

resupply : 1 week » ; la partie adverse admet que ce délai peut être un « problème pour les jeunes qui 

sont encore en rémission après un traitement aigu » mais estime qu’il peut néanmoins être surmonté en 

s’organisant, et qu’il n’existe donc aucune contre-indication ; 

Le raisonnement tenu par la partie adverse ne peut en aucun cas être suivi dès lors que des retards 

dans la prise de ce médicament (médicament visant à empêcher la croissance des cellules cancéreuses 

et tendant à leur destruction complète), peuvent avoir d’importantes conséquences pour la rémission 

complète de la leucémie ; en outre, la requérante et sa fille étant originaire d’un village situé à plusieurs 

centaines de kilomètres de Kiev, il ne leur serait vraisemblablement pas possible de s’organiser en 

dernière minute en cas de problèmes de livraison du médicament ; 

En tout état de cause, il convient de rappeler que le certificat médical rédigé par le docteur V. (…) D. 

(…) W. (…)T. (…) B. (…) en date du 30.09.2019 mentionne clairement que si V. (…) devait faire une 

récidive, elle mourrait ;  

Le traitement médicamenteux requis n’est pas disponible en Ukraine ; en affirmant le contraire, la partie 

adverse viole les principes et dispositions visés au moyen ; 

Troisième branche – quant à l’accessibilité des soins et médicaments 

La partie adverse considère également que les soins médicaux nécessaires à la fille de la requérante 

sont accessibles en Ukraine ; 

Tel qu’il l’a été rappelé par le médecin-conseil dans son avis médical, le système de santé ukrainien est 

un système datant de l’ère soviétique, qui n’a pas été réformé depuis 1991 ; 

Bien que la constitution ukrainienne prévoit, en principe, un accès gratuit aux soins, la réalité est tout 

autre ; en effet, il n’existe pas de système d’assurance maladie universelle en Ukraine et les citoyens 

doivent contribuer personnellement à la plupart de leurs soins : 

« By law, Ukrainian health care is free. But in reality, patients end up paying for almost everything: 

drugs, examinations, doctors’ time, hospital stays — even sundries like washing powder, soap and 

paper towels” 

Au manque d’investissement criant dans le système de soins de santé ukrainien, s’ajoute également un 

problème de corruption chronique, limitant davantage encore l’accès aux soins ; 

Dans son rapport « Can people afford to pay for health care?”, l’Organisation Mondiale de la Santé 

rapporte que : 

“ In theory, all citizens of Ukraine are entitled to receive a comprehensive range of health services, 

including medicines, from public facilities without having to pay user charges (co-payments) or 

experience limits on volume. Very few services are explicitly excluded from publicly financed coverage 

(cosmetic surgery and infertility treatment) and user charges are applied to a handful of services only. In 

practice, however, publicly financed coverage is extremely limited; people must pay out of pocket for 

most outpatient and inpatient services and almost all medicines due to a combination of factors, 

including: very low levels of public spending on health; inefficiency and inequity in allocating and 

spending public resources; and widespread informal payments” 

Ce même document renseigne également que l'accès à certains soins de santé auprès de spécialistes 

est limité : 

“Waiting times for specialist or inpatient care are not a feature of the system, partly because there are no 

real capacity constraints, but also because demand is limited by people’s ability to pay for health 

services out of pocket. Waiting time standards and guarantees are neither covered in legislation nor 

monitored by the Government. Although medicines are not explicitly excluded from the publicly financed 

benefits package, in practice there is almost no coverage of outpatient medicines and very limited 

coverage of inpatient medicines. Public spending on outpatient medicines in 2015 accounted for only 

0.1% of all spending on medicines; 99% of all spending on medicines was through out-of-pocket 

payments. Patients provided with prescriptions in outpatient settings are expected to obtain medicines 

from pharmacies and pay the full cost out of pocket. In 2017, 96% of people who were prescribed 
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outpatient medicines paid for them out of pocket (Stepurko & Semigina, 2018). Gaps in coverage for 

medicines are accompanied by inefficient prescribing practices; people are prescribed numerous 

medicines, brand names instead of available generics and non-indicated medicines.” 

Le rapport MedCOI contenu au dossier administratif mentionne également que de nombreux patients 

souffrant d’un cancer sont contraints d’aller se faire soigner à l’étranger pour bénéficier des soins 

adéquats et sont mis sur des listes d’attente en attendant leur transfert ; en 2017 et 2018, plusieurs 

patients, y compris des enfants, sont décédés dans l’attente de pouvoir bénéficier d’un traitement à 

l’étranger; 

Cette information est corroborée par le site d’information Equal Time qui rapporte dans un rapport daté 

de mars 2019 et relatif au système de santé ukrainien qu’un patient souffrant d’une leucémie témoigne 

avoir dû payer personnellement 100.000 dollars pour couvrir la totalité de son traitement et a attendu 

plus d’un an sur une liste d’attente avant de pouvoir être transféré vers un hôpital à l’étranger pour y 

bénéficier des soins nécessaires : 

« Pendant près d’un an, des blocages bureaucratiques et financiers ont mis les familles de malades, 

dont les semaines sont comptées, au désespoir. À l’automne 2018, des familles ont ainsi campé des 

semaines, comme Igor, devant le ministère de la Santé à Kiev. « Nous sommes allées partout 

demander de l’aide, mais on n’a eu aucune réponse. On nous fait attendre, mais nos proches mourront 

avant. C’est comme si on voulait nous éliminer », affirme-t-on au sein du petit groupe d’une dizaine de 

personnes, au milieu de leurs tentes colorées recouvertes de photos de leurs enfants malades. Fin 

2018, quelques malades, dont Eduard, ont finalement obtenu leur visa et leur chèque pour être opéré en 

Turquie. Mais tous n’ont pas eu le temps d’avoir cette chance” 

En outre, l’avis médical auquel fait référence la partie adverse mentionne que la requérante pourrait soit 

contracter une assurance privée qui prendrait en charge ses soins, soit bénéficier d’une couverture de 

ses soins de santé en travaillant ; 

Il convient premièrement de relever que le marché de l’emploi en Ukraine est saturé et qu’il n’est dès 

lors pas du tout garanti que la requérante pourrait trouver du travail en cas de retour en Ukraine ; et ce, 

d’autant plus que la requérante avait ainsi indiqué dans le courrier produit à l’appui de sa demande que : 

« Als alleenstaande moeder had ik het erg zwaar in Oekraïne. Mijn socio-economische situatie was daar 

de laatste jaren erg kritiek geworden. Ik had geen werk en geen bestaansmiddelen om te voorzien in het 

onderhoud van mijn dochter. In Oekraïne kreeg ik geen hulp, noch geen begrip van mijn familie. Ik 

voelde mij verplicht om in het belang van mijn dochter, ver van mijn land en mijn familie te verblijven” 

En ce qui concerne l’assurance privée, le rapport MedCOI joint au dossier administratif mentionne 

spécifiquement que les couts liés au traitement d’un cancer (non seulement le suivi, mais également les 

médicaments) ne sont pas couverts par une telle assurance; 

Il ressort encore du document MedCOI précité que le ministère de la santé reconnait que des 

financements additionnels sont nécessaires afin de pouvoir transférer les cas sérieux pour traitement à 

l’étranger; 

Si le système des soins de santé ukrainien fait aujourd’hui l’objet d’une réforme, il faut toutefois 

constater que cette réforme, entrée en vigueur depuis avril 2018, n’a pas encore démontré de résultats 

encourageants en termes d’accès aux soins de santé pour les ukrainiens, et divise fortement parmi les 

citoyens (que ce soit parmi les patients ou les médecins); 

En outre, aux problèmes de financement des soins de santé des citoyens ukrainiens, s’ajoute encore 

celui du financement du personnel médical (entre 140 et 280 dollars par mois, selon les spécialités), ce 

qui pousse de nombreux professionnels de la santé travaillant dans le secteur public à se tourner non 

seulement, vers le secteur privé, mais surtout vers l’étranger : 

« « Environ 70 % des postes dans le secteur hospitalier sont à pourvoir à Kiev, car les jeunes une fois 

formés partent massivement travailler en Pologne, aux États-Unis et ailleurs », déplore Larysa 

Vyacheslavina Kanarovska, du syndicat indépendant des travailleurs médicaux de Kiev. « Le manque 

de praticiens est une catastrophe pour le pays. Les salaires sont bas et parfois même pas payés ! Le 

personnel est soumis à de fortes pressions et manque constamment de moyens. Des patients qui 

pourraient être soignés, meurent tous les jours, et les médecins sont désespérés, car ils ont la vie des 

gens entre leurs mains et ne peuvent rien faire » »; 

Il découle dès lors de ce qui précède que les soins et traitements requis ne sont ni disponibles, ni 

accessibles en Ukraine et que la décision emporte pour la fille de la requérante un risque de subir des 

traitements inhumains et dégradant visé à l’article 3 de la CEDH ; la partie adverse a ainsi violé les 

principes et dispositions visées au moyen ; ” 

 

2.2. De formele motiveringsplicht heeft als doel het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen 

die ten grondslag liggen aan de genomen bestuursbeslissing, zodanig dat deze in staat is om te 

oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking staande rechtsmiddelen 

(RvS 4 juli 1996, nr. 60.751, T.B.P. 1996, 698t. De bestreden beslissingen zijn met redenen omkleed, 
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aangezien daarin zowel de juridische grondslag als de feitelijke grondslag zijn vermeld. Deze 

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

besloten tot de ongegrondheid van de derde aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken 

formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 

 

De Raad merkt op dat de verzoekende partij de eerste bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, 

bijgevolg dient het middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. De 

bestreden beslissing steunt op de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet “zoals 

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

gewijzigd door de wet van 08.01.2012”. Deze bepaling 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. (…)”  

 

In casu steunt de eerste bestreden beslissing op artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en verwijst deze 

naar het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer van 23 april 2020. Steunend op dit medisch 

advies van de ambtenaar-geneesheer, bestaat het determinerend motief van de bestreden beslissing 

erin dat de ziekte van de verzoekende partij kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in 

artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet die aanleiding kan geven tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf in het Rijk. 

 

De ambtenaar-geneesheer heeft op 23 april 2020 een schriftelijk advies opgesteld ten behoeve van de 

gemachtigde van de minister betreffende de voorgelegde medische aandoening in hoofde van de 

verzoekende partij. Het advies luidt als volgt: 

 

“Graag kom ik terug op uw vraag tot herevaluatie van het medisch dossier voorgelegd door voornoemde 

persoon in het kader van een aanvraag tot verlenging van de verblijfsmachtiging. 

 

Er werd reeds eerder een advies verleend door mezelf op datum van 27-11-2018 wegens de nog steeds 

lopende intensieve therapie van betrokkene op het ogenblik van de aanvraag. 

 

1. Hiervoor maak ik gebruik van de attesten die ons werden bezorgd sinds het vorig advies: 

- Standaard medisch getuigschrift d.d. 30-9-2019 van Dr. V. (…) D. (…) W. (…) T. (…) B. (…), 

pediater/oncoloog, met de volgende informatie: 

 o Common ALL, het gaat om kanker 30% recidief kan binnen de 5 jaar  

 o Geen vermelde therapie 

 o Opvolging met bloednames en radiologie elke maand  

- Verslag hospitalisatie september 2018, verslag ingediend bij eerste aanvraag 

- Consultatie 11-9-2019: controle 3 maanden na beëindigen van de therapie: persisterend complete 

remissie (4 termijnen worden vermeld gaande van 3 tot 6 maanden ? Quid), periode van acute gastritis, 

leukopenie na luchtweginfectie. Medicamenteuze therapie. Eerste vermelding van chloroom hersenen 
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2. Actuele aandoening(en) en behandeling: 

Het gaat hier over een meisje van heden 8 jaar afkomstig uit Oekraïne. Zij onderging in ons land een 

intensieve specialistische behandeling omwille van common B-ALL, vorm van leukemie, behandeld met 

chemotherapie. 

Een controle in september 2019 toont een totale remissie zonder nood aan specifieke nabehandeling. 

Opvolging blijft natuurlijk aangewezen. 

Het bestaan van een chloroom, een gezwelachtige woekering, voorkomend aan de schedel, ribben en 

wervels; met een typische groenachtige kleur, veroorzaakt door een chemisch nog niet nauwkeurig 

bekende kleurstof in de cellen van het gezwel, zonder nood aan therapie worden niet weerhouden als 

actieve pathologie. 

 

De huidige laatst vermelde therapie bestaat uit: 

- Eusaprim, co-trimoxazol, antibioticum  

- Ledertrexaat, methotrexaat, antimetaboliet  

- Litican, alizapride tegen braken  

- Puri-Nethol, mercaptopurine  

- Zofran, ondansetron, tegen braken  

- Zovirax , aciclovir, antiviraal middel 

 

We kunnen dus besluiten dat betrokkene “genezen” is na een acute behandeling voor common ALL. De 

evolutie is gunstig en vereist heden geen acute behandeling meer, alleen opvolging. 

De speculatie dat de ziekte kan terugkomen in 30% van de gevallen is speculatief en wordt niet 

weerhouden als argumenten voor het toekennen van een verblijfsvergunning 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen en 

geen nood heeft aan speciale mantelzorg om medische redenen. 

 

3. 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 MedCOl van 20-4-2020 met het unieke referentienummer 13520 

 

Toont aan dat de opvolging in kader van de leukemie door hematologen, oncologen, en pediaters 

beschikbaar is in het gespecialiseerd kinderziekenhuis voor oncologie in Kiev. Het ontbreken van een 

kinderarts met erkenning in onco/immunologie is geen argument om te besluiten dat de zorg niet 

beschikbaar is. 

Op gebied van medicatie (zie bijalge 2) is alizapride niet beschikbaar. Dit is geen tegenindicatie vermits 

analogen als domperidone en metoclopramide beschikbaar zijn.. De leveringsproblemen rond 

mercaptopurine kunnen een probleem zijn bij deze jonge persoon die nog maar pas in remissie is na 

een acute behandeling. De periode van 5-7 dagen van levering is evenwel overbrugbaar bij goede 

planning en vormt dus geen tegenindicatie voor terugkeer naar het thuisland. 

 

Betreffende de behandeling/zorgen kunnen we besluiten dat de opvolging na een acute periode voor 

betrokkene een meisje van heden 8 jaar afkomstig uit Oekraïne beschikbaar is in het thuisland. 

 

4. Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst: 

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel afgegeven worden op basis van het feit dat de toegankelijkheid 

van de behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen. Naast 

de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land waar de 

aanvraagster 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 privé-systeem of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, 

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds.... Het gaat dus om een 

systeem dat de aanvraagster 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 
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zorgverlening in haar land van herkomst of het land waar zij verblijft toegankelijk is voor de 

aanvraagster. 

 

Het gezondheidssysteem in Oekraïne bevindt zich in een overgangsfase. Sinds 1991 zijn er geen 

hervormingen doorgevoerd. Daardoor blijft Oekraïne in theorie het laatste post-Sovjet land met een 

gezondheidssysteem zoals in de Sovjettijd gebaseerd op het Semanskho principe (een hiërarchisch 

systeem gecontroleerd door de staat waar de gezondheidsmedewerkers bedienden van de staat 

waren). Sinds de onafhankelijkheid kon dit systeem niet standhouden door de economische terugval, 

maar ondanks de poging tot decentralisaties blijft het systeem tot op heden overeind . Regionale en 

lokale overheden zijn verantwoordelijk voor het organiseren en controleren van de gezondheidszorg in 

hun grondgebied maar zijn functioneel ondergeschikt aan het Ministerie van Volksgezondheid. Op het 

gebied van organisatie en financiering is het lokale bestuur verantwoordelijk. Decentralisatie door 

privatisering wordt verhinderd door de Grondwet. De private sector is vooral werkzaam in apotheken, 

diagnostische geneeskunde en privaat werkende artsen. Het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelt 

kwaliteitsnormen en klinische protocollen en is verantwoordelijk voor het organiseren en implementeren 

van de verplichte erkenning van de verschillende faciliteiten en het toekennen van licenties voor alle 

medisch materiaal zowel voor ziekenhuizen als op gebied van de medicatie. 

Betrokkene kan steeds navraag doen bij deze verzekering om te kijken of ze in aanmerking komt 

hiervoor. Echter is betrokkene met haar moeder vrij recent (2017) naar België gekomen en zou het dus 

niet onwaarschijnlijk zijn dat ze reeds al aangesloten zijn bij één van deze verzekeringen. De moeder 

van betrokkene kan tevens ook werken en kan zich altijd aansluiten bij een verzekering. 

 

In plaats van de algemene regel van gratis gezondheidszorg plant de staat een aantal basispakketten in 

te voeren die gratis zijn terwijl voor de meer complexe zorgen er een bijdrage gevraagd zal worden die 

eventueel gedekt kan worden door een extra persoonlijke verzekering. De staat plant het ontwikkelen 

van een vrijwillige ziekteverzekering en plant extra ondersteuning voor diegenen die dit niet kunnen 

betalen.  

 

Er is een sociale bijstandsuitkering voor families met kinderen of alleenstaande moeders die weinig 

bezittingen of inkomsten hebben.  

 

Op gebied van sociale zekerheid bestaat er een pensioen op oudere leeftijd vanaf 60 jaar voor mannen 

en vanaf 57.5 voor vrouwen, evenals uitkeringen in kader van werkloosheid en ziekte.  

 

Wat betreft de ziekte van betrokkene: betrokkene heeft enkel nog nabehandeling (opvolging) nodig en 

medicatie. Wat betreft de medicatie, heeft het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties 

(UNDP), aanbestedingen aangekondigd voor de aankoop van geneesmiddelen en medisch producten 

op verschillende gebieden waaronder geneesmiddelen voor patiënten met oncologische aandoeningen. 

Er zijn 239 geneesmiddelen in het nieuwe geneesmiddelenregister, waarvan het programma deel 

uitmaakt. 47 van deze geneesmiddelen worden zelfs 100% terugbetaald door de staat en zijn dus gratis. 

Om deze te verkrijgen moet de patiënt een voorschrift hebben van de arts, hiermee naar een apotheek 

gaan die deelneemt aan het programma en dan ontvangt de patiënt de medicatie gratis of met een 

korting.  

 

Niets verhindert betrokkenen derhalve om terug te keren. Het staat betrokkenen vrij hiertoe een beroep 

te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (lOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor 

een terugrit. Ook beschikt de lOM 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. 

 

Betrokkene heeft geen nood aan mantelzorg, tevens reist haar moeder met haar mee. Het lijkt ook erg 

onwaarschijnlijk dat betrokkene en haar moeder, in het land waar haar moeder ruim 24 jaar verbleef, 

geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) 

opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. 

Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij (de moeder van betrokkene) niet zou kunnen instaan voor 

zichzelf en voor de nodige kosten die gepaard gaan met de behandeling en zorg van haar kind. 

Betrokkene kan tevens zelf een inkomen uit arbeid verwerven. 
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Bovendien legt betrokkene geen enkel bewijs voor dat men niet in staat is te reizen, waardoor kan 

aangenomen worden dat een terugkeer naar Oekraïne mogelijk is. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat de nodige zorgen toegankelijk zijn in Oekraïne. 

 

5. Conclusie: 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. 

Betrokkene is heden in remissie na een behandeling voor leukemie. De modaliteiten voor de opvolging 

en nabehandeling zijn aanwezig in het thuisland Oekraïne. 

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

herkomstland. 

 

De betrokkene voldoet niet langer aan de voorwaarden voor een tijdelijke verblijfsmachtiging volgens 

art. 9 van het KB van 17 mei 2007 omdat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd 

verleend niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn 

gewijzigd.” 

 

Verzoekster betoogt dat “remissie” of “verzachting” en “genezing” niet hetzelfde zijn. Verzoekster 

verwijst naar meerdere artikelen die aantonen dat er een verschil is tussen deze begrippen. Zij stelt dat 

haar dochter niet genezen is, dat er een grote kans op recidive of herval is, en dat er dus geen sprake 

van is “dat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend niet langer bestaan of 

voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn gewijzigd”. Zij voert aan dat de 

verwerende partij een manifeste beoordelingsfout begaat. Verzoekster verwijst tevens naar allerhande 

rechtspraak. Verzoekster is van oordeel dat de opvolging niet beschikbaar is. Zij verwijst naar de 

aanvraag MedCOI 13520 en stelt dat de opvolging alleen in Kiev en in twee ziekenhuizen beschikbaar 

is. Zij stelt afkomstig te zijn vanuit de stad Tchernivitsi op 20 uur bus van Kiev. Zij meent ook dat er geen 

“oncologist/immunologist” specialiste beschikbaar is in Oekraïne. Verzoekster betoogt dat de zorgen niet 

beschikbaar zijn. Zij stelt dat de medicatie zoals Alizapride niet beschikbaar is in Oekraïne en dat de 

domperidone en metoclopramide niet aangewezen zijn voor kinderen. Betreffende de mercaptopurine 

blijkt dat er “supply problems” bestaan met een “time of resupply : 1 week”. Volgens haar toont dit aan 

dat de zorgen niet beschikbaar zijn. Betreffende de toegankelijkheid meent verzoekster dat er geen 

sprake is van vrije toegang tot zorg. Zij verwijst naar meerdere artikelen. Verzoekster stelt ook dat de 

arbeidsmarkt zeer beperkt is in Oekraïne en dat er geen garantie is voor haar om er een arbeidsplaats 

te kunnen vinden. Een terugkeer naar het land van herkomst vormt volgens haar een schending van 

artikel 3 EVRM.  

 

Op 7 september 2017 werd de verzoekende partij gemachtigd tot een verblijf van één jaar op basis van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze beslissing stelde de voorwaarden op voor een aanvraag tot 

verblijfsverlenging:  

“- Een recent standaard medisch getuigschrift (…) en andere medische rapporten, die de evolutie van 

de ziekte + haar graad van ernst alsook de noodzakelijke behandeling preciseren. Het standaard 

medisch getuigschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden voorafgaand aan de indiening van de 

aanvraag tot verblijfsverlenging ; zo niet zal uw betreffende aanvraag geweigerd worden. 

- Een geldig internationaal erkend en door de nationale overheden afgeleverd reisdocument/ paspoort”. 

 

Artikel 9 van het Koninklijk besluit van 17 mei 2007 bepaalt dat : “De vreemdeling die gemachtigd werd 

tot beperkt verblijf op grond van artikel 9ter van de wet, wordt geacht niet meer te voldoen aan de aan 

zijn verblijf gestelde voorwaarden in de zin van artikel 13, § 3, 2°, van de wet, indien de omstandigheden 

op grond waarvan de machtiging werd verleend, niet langer bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze 

machtiging niet langer nodig is. Er dient hierbij te worden nagegaan of de verandering van deze 

omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter hebben.” 

 

Artikel 13, §3, 2° van de Vreemdelingenwet stelt dat : “De minister of zijn gemachtigde kan in één van 

de volgende gevallen een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven aan de vreemdeling die 

gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in het Rijk te verblijven ingevolge deze wet of ingevolge de 

bijzondere omstandigheden eigen aan de betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn 

activiteiten in België : 

2° indien hij niet meer voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden.” 
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De bestreden beslissing is onder meer op deze twee bepalingen gebaseerd. 

 

Op basis van de aangevoerde documenten in de aanvraag van 12 november 2019 heeft de arts-

adviseur het volgende gesteld: 

 

“Actuele aandoening(en) en behandeling: 

Het gaat hier over een meisje van heden 8 jaar afkomstig uit Oekraïne. Zij onderging in ons land een 

intensieve specialistische behandeling omwille van common B-ALL, vorm van leukemie, behandeld met 

chemotherapie. 

Een controle in september 2019 toont een totale remissie zonder nood aan specifieke nabehandeling. 

Opvolging blijft natuurlijk aangewezen. 

Het bestaan van een chloroom, een gezwelachtige woekering, voorkomend aan de schedel, ribben en 

wervels met een typische groenachtige kleur, veroorzaakt door een chemisch nog niet nauwkeurig 

bekende kleurstof in de cellen van het gezwel, zonder nood aan therapie wordt niet weerhouden als 

actieve pathologie.” 

 

De arts-adviseur stelt: “We kunnen dus besluiten dat betrokkene ‘genezen” is na een acute behandeling 

voor common ALL. De evolutie is gunstig en vereist heden geen acute behandeling meer, alleen 

opvolging. De speculatie dat de ziekte kan terugkomen in 30% van de gevallen is speculatief en wordt 

niet weerhouden als argumenten voor het toekennen van een verblijfsvergunning. Op basis van de 

vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen en geen nood heeft 

aan speciale mantelzorg om medische redenen”. 

 

De arts-adviseur heeft vastgesteld dat verzoekster niet langer voldoet aan de voorwaarden van een 

tijdelijke verblijfsmachtiging en dat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend 

niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn gewijzigd. Het 

loutere feit dat de kans bestaat dat zij ooit zou hervallen doet aan het voorgaande geen afbreuk. 

Verzoekster betwist de therapie zoals opgenomen in het medisch advies niet. Daarentegen betwist zij 

wel dat de zorgen en opvolging beschouwd worden als beschikbaar en toegankelijk in het land van 

herkomst, alsook het feit dat zij werk zou kunnen vinden.  

 

De arts-adviseur stelt in het medisch advies dat de huidige laatst vermelde therapie voor verzoekster 

bestaat uit: 

- Eusaprim, co-trimoxazol, antibioticum 

- Ledertrexaat, methotrexaat, antimetaboliet 

- Litican, alizapride tegen braken 

- Puri-Nethol, mercaptopurine 

- Zofran, ondansetron, tegen braken 

- Zovirax, aciclovir, antiviraal middel. 

De ambtenaar-geneesheer citeert de bronnen op basis waarvan hij heeft kunnen besluiten dat de 

medicatie, onder de huidige vorm of gelijkwaardig, beschikbaar is. Het komt gepast voor om in dit 

verband te wijzen op het feit dat de Vreemdelingenwet op geen enkele wijze voorschrijft dat de 

medicatie identiek zou zijn (bijvoorbeeld van hetzelfde merk). Het volstaat dat de behandeling 

beschikbaar in het land van herkomst gepast zou zijn. Generische geneesmiddelen zijn dan ook geen 

probleem. Betreffende domperidone en metoclopramide als analogen voorgesteld door de arts-adviseur: 

deze gegevens geven noodzakelijk en zeker aan dat de arts-adviseur is nagegaan dat een alternatief 

voor de voorgestelde behandeling mogelijk is en dit zonder nefaste gevolgen voor de gezondheid van 

verzoekster, dat dit alternatief aangepast is aan haar ziektebeeld en dat dit beschikbaar, gepast en 

adequaat is ook al is het niet identiek. In zoverre verzoekster dit alternatief betwist, toont zij niet aan dat 

de door de arts-adviseur voorgestelde medicatie geen reëel alternatief zou zijn voor de initieel 

voorgeschreven medicatie. Bovendien is het niet aan de Raad om zich in de plaats te stellen van de 

arts-adviseur waarvan de opdracht gedefinieerd wordt door de wet en om in de plaats van deze laatste 

te stellen dat medicatie niet door een andere vervangen zou kunnen worden. De aanvraag MedCOI 

13520 stelt dat de opvolging in het kader van de leukemie door hematologen, oncologen en pediaters 

beschikbaar is. Het ontbreken van een kinderarts met erkenning in onco/immunologie is volgens de arts-

adviseur geen argument om te besluiten dat de zorg niet beschikbaar is. Betreffende de 

leveringsproblemen is de periode van 5-7 dagen van levering evenwel overbrugbaar bij goede planning 

en vormt het geen tegenindicatie voor terugkeer, stelt de arts-adviseur. Voor wat het argument betreft 

dat de zorgen enkel beschikbaar zouden zijn in de hoofdstad terwijl verzoekster afkomstig is uit 

Tchernivitsi stelt de Raad vast dat verzoekster dit argument niet heeft doen gelden bij de aanvraag of  

voordat de bestreden beslissing werd genomen. Het betreft dan ook een nieuw element waar de Raad 
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niet over kan oordelen. Bovendien blijft verzoekster in gebreke om aan te tonen dat zij zich niet in haar 

herkomstland zou kunnen vestigen op een plaats waar de zorgen wel beschikbaar zouden zijn. In ieder 

geval volgt duidelijk uit de onderrichtingen van artikel 9ter, §1, alinea 1 van de Vreemdelingenwet dat 

het bestaan van een gepaste behandeling geëvalueerd wordt naar gelang het land van herkomst of 

verblijf van de verzoekende partij. De arts-adviseur geeft tevens aan dat er wel degelijk toegang is tot de 

medische zorgen in het land van herkomst. Verzoekster beperkt zich met te verwijzen naar artikelen 

zonder aan te tonen dat de opvolging niet toegankelijk zou kunnen zijn.  

 

De verzoekende partij stelt alleen dat de ‘arbeidsmarkt zeer beperkt is’ terwijl zij een jonge vrouw is die 

geen reden heeft laten gelden om niet te kunnen weken. Hiermee toont verzoekster niet aan dat de arts-

adviseur op kennelijk onredelijke wijze overweegt: “Betrokkene heeft geen nood aan mantelzorg, tevens 

reist haar moeder met haar mee. Het lijkt ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkene en haar moeder, in 

het land waar haar moeder ruim 24 jaar verbleef, geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben 

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

aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij (de moeder van 

betrokkene) niet zou kunnen instaan voor zichzelf en voor de nodige kosten die gepaard gaan met de 

behandeling en zorg van haar kind. Betrokkene kan tevens zelf een inkomen uit arbeid verwerven. 

Bovendien legt betrokkene geen enkel bewijs voor dat men niet in staat is te reizen, waardoor kan 

aangenomen worden dat een terugkeer naar Oekraïne mogelijk is.” 

 

Na de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de zorgen in het land van herkomst te hebben 

nagegaan, besluit de arts-adviseur dat “uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat 

de ziekte op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven 

of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in 

het herkomstland. Verzoekende partij is heden in remissie na een behandeling voor leukemie. De 

modaliteiten voor de opvolging en nabehandeling zijn aanwezig in Oekraïne. Derhalve is er vanuit 

medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

 

Ten slotte werd een bevel om het grondgebied te verlaten aan de verzoekende partij afgeleverd. Hierin 

wordt gemotiveerd als volgt: “Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing 

van artikel 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: 

Krachtens artikel 13, §3, 2° van de wet van 15 december 1980, betrokkene voldoet niet meer aan de 

aan zijn verblijf gestelde voorwaarden: de aanvraag die op datum van 12/11/2019 bij onze diensten 

werd ingediend tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in toepassing 

van artikel 9ter, werd geweigerd op 10/11/2020.” 

 

Hieruit blijkt dat de verwerende partij pas is overgegaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten nadat zij zich heeft uitgesproken over de aanvraag tot verlenging van het verblijf in het kader 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De beoordeling van de aanvraag tot verlenging van de 

medische verblijfsmachtiging is bepalend voor de beslissing tot afgifte van het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Uit het voorgaande blijkt dat een verblijf op basis van deze bepaling niet meer 

aan de orde is nu de omstandigheden op grond waarvan een verblijf werd verkregen niet meer aan 

aanwezig zijn of op een voldoende ingrijpende en niet voorbijgaande wijze zijn gewijzigd. De arts-

adviseur ging hierbij na of de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het 

land van herkomst. 

 

Verzoekster kan niet worden gevolgd dat een verwijdering een schending zou inhouden van artikel 3 

EVRM. Evenmin maakt zij een onmogelijkheid tot reizen aannemelijk. De verwerende partij is in de 

gegeven omstandigheden, waarbij eerst werd beschikt over de aanvraag tot verlenging van het verblijf 

om medische redenen, niet verplicht een motivering aangaande de medische problematiek op te nemen 

in het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De Raad mag geen inhoudelijk medisch oordeel vellen over het advies van de arts-adviseur. Wanneer 

de arts-adviseur oordeelt dat hij een advies kan opstellen op basis van de ingeleverde medische 

attesten, betekent dit dat hij na onderzoek met voldoende zekerheid heeft kunnen vaststellen dat de 

behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het herkomstland. 

 

Het loutere feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de beoordeling door de arts-adviseur, 

toont niet aan dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze zou zijn 

genomen. De verzoekende partij geeft in wezen blijk van een andere feitelijke beoordeling van de ernst 
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van de medische aandoeningen dan de beoordeling die door de ambtenaar-geneesheer werd gemaakt. 

Het onderzoek van deze andere medische beoordeling nodigt de Raad echter uit tot een 

opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort, enerzijds, alsook tot een medische 

appreciatie die enkel toekomt aan de ambtenaar-geneesheer, anderzijds. Het komt de Raad enkel toe 

de wettigheid van de bestreden beslissing te beoordelen aan de hand van de aangevoerde middelen en 

na te gaan of het bestuur in deze niet onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. In dit geval 

toont de verzoekende partij met haar kritiek niet aan dat de ambtenaar-geneesheer onzorgvuldig of 

kennelijk onredelijk heeft geoordeeld dat uit het voorgelegd medische dossier niet kan worden afgeleid 

dat de zieke op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen bestaan in het 

herkomstland. 

 

Gelet op het boven gestelde, dient de Raad vast te stellen dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat de 

ambtenaar-geneesheer zijn advies niet zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat het advies is gestoeld met 

miskenning van de voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding. Evenmin toont 

de verzoekende partij aan dat de gemachtigde inzake het determinerende motief een kennelijke 

beoordelingsfout heeft gemaakt of dat de bestreden beslissing, waarvan het medisch advies integraal 

deel uitmaakt, op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze werd genomen of met miskenning van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

De middelen zijn niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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 augustus tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. H.CALIKOGLU, toegevoegd griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

H. CALIKOGLU     M. MILOJKOWIC 

 

 

 

 

 

  

 


