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 nr. 218 292 van 14 maart 2019 

in de zaak RvV x / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X X, die verklaren van Turkse nationaliteit te zijn, op 12 april 2018 

hebben ingediend om  de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 15 februari 2018 waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen ongegrond verklaard wordt en 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 18 april 2018 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 

januari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor de 

verzoekende partijen, en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 14 mei 2012 dienen de verzoekende partijen een derde aanvraag om machtiging tot verblijf in 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 31 juli 2012 wordt deze aanvraag onontvankelijk 

verklaard. Met arrest nr. 166 389 van 25 april 2016 vernietigt de Raad voornoemde beslissing. 

 

1.2. Op 15 februari 2018 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de aanvraag ongegrond. Aan elk van de verzoekende partijen wordt 

ook een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven. 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen: 

 

Eerste bestreden beslissing: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 14.05.2012 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

Ü., E. (…) (R.R.: (…)) 

geboren te Eskisehir op 24.05.1985 

 

+ moeder:     Ü., G. (…) (R.R.:.(…)) (OV (…)) 

     Geboren te Ayfon op 10.01.1959 

+ meerderjarige broer en zus:  Ü., B. (…) (R.R.: (…)) (OV (…)) 

     Geboren te Eskisehir op 24.05.1985 

      + kindje: S., H. C. (…), geboren te Gent 05.10.2008 

     Ü., V. (…) (R.R.: (…)) (OV (…)) 

     Geboren te Eskisehir op 03.06.1986 

Nationaliteit: Turkije 

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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 03/08/2017, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden voor Ü. E. (…) : 

 

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. 

 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur (zie gesloten omslag, verslag dd. 06/02/2018), 

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

kunnen worden. 

 

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. 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

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

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

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

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

maken. 
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Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf. “ 

 

Tweede bestreden beslissing: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer: 

Naam + voornaam: Ü., E. (…) 

geboortedatum: 24.05.1985 

geboorteplaats: Eskisehir 

nationaliteit: Turkije 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij 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 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum.” 

 

Derde bestreden beslissing: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De mevrouw, 

Naam + voornaam: Ü., G. (…) 

geboortedatum: 10.01.1959 

geboorteplaats: Afyon 

nationaliteit: Turkije 

 

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 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum” 

 

Vierde bestreden beslissing: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De mevrouw, 
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Naam + voornaam: Ü., B. (…) 

geboortedatum: 24.05.1985 

geboorteplaats: Eskisehir 

nationaliteit: Turkije 

 

+ kind: 

S., H. C. (…) 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals hét 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 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene niet in bezit van een geldig visum” 

 

Vijfde bestreden beslissing: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer, 

Naam + voornaam: Ü., V. (…) 

geboortedatum: 03.06.1986 

geboorteplaats: Eskisehir 

nationaliteit: Turkije 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij 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 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene niet in bezit van een geldig visum” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, artikel 62 van de Vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikel 3 EVRM, artikel 7, §1 van 

het Vreemdelingenbesluit, het zorgvuldigheidsbeginsel. Er zou tevens sprake zijn van een kennelijke 

beoordelingsfout. Het middel luidt: 

 

“2.1.1. Dat de bestreden beslissing motiveert dat er in casu niet kan worden afgeleid dat verzoeker lijdt 

aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of hij 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. Dat een dergelijke 

beslissing genomen werd op basis van het advies van de arts-adviseur dd. 6.02.2018 welke stelt dat 
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verzoeker de nodige zorgen kan ontvangen in zijn thuisland. De medische zorg onder vorm van 

neurologen en fysiotherapeuten en gespecialiseerde opvang in gespecialiseerde centra en thuiszorg 

zouden in Turkije aanwezig zijn. Tevens zou de noodzakelijke medicatie (clobazam, valproaat en 

levetiracetam) beschikbaar zijn, zodat er geen bezwaar zou zijn tegen een terugkeer van verzoeker naar 

Turkije. Voor dit onderzoek naar de beschikbaarheid van de zorgen en de opvolging in het land van 

herkomst verwijst verzoekster naar informatie afkomstig uit de MedCOI databank en voor wat betreft de 

beschikbaarheid van de medicatie naar BMA 10227. Met betrekking tot de toegankelijkheid van deze 

zorgen, verwijst de arts-adviseur naar de Country Fact Sheet Turkey van 2015, info van IOM en de 

Belgian desk of accessibility, geraadpleegd via MedCOI. Voorts stelt de arts-adviseur dat verzoekers 

geen bewijs zouden voorleggen van (algemene) arbeidsongeschiktheid en er geen elementen in het 

dossier zijn die erop wijzen dat zij geen toegang zouden hebben tot de arbeidsmarkt in hun land van 

herkomst, zodat verzoekers kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp 

voor verzoeker. 

2.1.2.Dat de bestreden beslissing vooreerst geenszins op een zorgvuldige wijze werd genomen en dan 

ook het beginsel van behoorlijk bestuur en de zorgvuldigheidsplicht schendt. Meer bepaald werd het 

advies van de arts-adviseur genomen op basis van onvoldoende medische informatie en beschikte de 

arts-adviseur niet over alle nodige gegevens teneinde op een efficiënte, correcte en zorgvuldige wijze 

een advies te kunnen verlenen. Zo verwijst de arts-adviseur zelf naar het gegeven dat zij enkel 

beschikte en een standaard medisch getuigschrift waarvan de tweede pagina ontbreekt : 

“Standaard medisch getuigschrift dd? (2de blad ontbreekt) met de volgende informatie : 

° op kinderleeftijd ernstig craniaal trauma en minigitis °.....” 

Dat dit het standaard medisch attest dd. 10 augustus 2016 is dat verzoekers per fax van 30 augustus 

2016 aan verweerder hebben overgemaakt (stuk 2). Dat verzoekers over het bewijs beschikken dat zij 

alle pagina’s van dit medisch attest aan verweerder hebben overgemaakt, zodat verweerder nagelaten 

heeft de tweede pagina aan de arts-adviseur over te maken. Dat de arts-adviseur dan ook niet beschikte 

over alle door verzoekers overgemaakte medische informatie betreffende de gezondheidstoestand van 

verzoeker. Dat de arts-adviseur dan ook zelf heeft aangegeven dat zij slechts over gedeeltelijke 

informatie beschikte, doch zij desondanks toch een medisch advies heeft verstrekt. Dat immers uit het 

medisch advies niet blijkt dat de arts-adviseur aan de hand van de voorliggende informatie een volledig 

beeld had van de medische problematiek van verzoeker, waardoor zij niet in staat was een gefundeerd 

advies te verlenen. Dat de meest recente medische informatie waarover de arts-adviseur beschikte 

bovendien ook dateerde van augustus 2016, zodat zij zich onmogelijk een beeld kon vormen over de 

huidige medische toestand van eerste verzoeker. Verweerder diende dan ook enerzijds het volledige 

overgemaakte medisch attest dd. 10 augustus 2016 aan de arts-adviseur mee te delen en anderzijds 

verzoekers uit te nodigen om recentere medische informatie te verstrekken zodat de arts-adviseur een 

volledig beeld kon hebben van de medische toestand van eerste verzoeker op het ogenblik van het 

verlenen van haar advies. Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit immers voort dat in 

beginsel geen feiten als bewezen of niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct 

en persoonlijk inlichtingen te vragen of hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die 

naar zijn oordeel zijn voorstelling van de feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (RvS., THIJS, 

nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43). 

Verweerder liet na dit te doen, waardoor hij de zorgvuldigheidsplicht geschonden heeft. Aangaande de 

zorgvuldigheidsplicht dient te worden opgemerkt dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de 

verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182, RvS 21 september 2009, nr. 196.247; RvS 2 

februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Een zorgvuldige voorbereiding van de 

beslissing impliceert dat deze beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die 

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

om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke 

en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met kennis van 

zaken kan beslissen (RvS 22 maart 2013, nr. 222.953, RvS 28 juni 2012, nr. 220.053 ). Verweerder ging 

evenwel over tot het nemen van een beslissing op basis van onvoldoende medische informatie 

betreffende de actuele gezondheidstoestand van eerste verzoeker en dit zonder verzoekers verzocht te 

hebben nadere informatie te verstrekken, waardoor zij de bestreden beslissing niet met de nodige 

zorgvuldigheid werd genomen en zij strijdig is met de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur 

en de zorgvuldigheidsplicht. De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden. 

2.1.3. Dat de arts-adviseur de beschikbaarheid van de nodige medische zorgen voor eerste verzoeker 

onderzocht heeft door louter gebruik te maken van informatie verkregen via de niet publieke MedCOI-

databank. Dat vooreerst in het advies geen enkele verwijzing of aanhaling te vinden is van de informatie 

die werd teruggevonden in deze MedCOI-databank, zodat verzoekster onmogelijk kan verifiëren of de 

conclusies van de arts-adviseur overeenstemmen met deze informatie. Dit bovendien in de disclaimer 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

van de MedCOI databank duidelijk wordt gesteld dat de geleverde informatie in de databank beperkt is 

tot de beschikbaarheid van de medische behandeling in slechts één welbepaalde kliniek of 

gezondheidsinstelling (zie advies arts-adviseur dd. 6.02.2018, p. 2). Bijgevolg beperkt de informatie uit 

de MedCOI databank zich slechts tot de aanwezigheid van bepaalde medische zorgen in één instelling 

en wordt in de databank uiteraard de instelling besproken waar deze zorgen voorhanden zijn. Een 

dergelijke informatie is dan ook niet accuraat, nu het perfect mogelijk is dat slechts in één 

gezondheidsinstelling in Turkije bepaalde medische zorgen voorhanden zijn, terwijl deze niet aanwezig 

zijn in de rest van het land. Aan de hand van een dergelijke zeer beperkte informatie adviezen 

verstrekken betreffende de aanwezigheid en toegankelijkheid van medische zorgen in Armenië is dan 

ook niet correct. Bovendien geeft de MedCOI databank geen informatie met betrekking tot de 

toegankelijkheid van de beschreven behandelingen (zie disclaimer MedCOI-databank, advies arts-

adviseur dd. 6.02.2018, p.2). Bijgevolg is het zeer goed mogelijk dat de in de MedCOI-databank 

beschreven behandeling enkel financieel toegankelijk is voor de rijke toplaag van Turken (met medische 

privé-verzekeringen), doch voor gewone burgers volledig onbetaalbaar is. Tevens is het mogelijk dat 

een bepaalde medische behandeling voorhanden is in een gezondheidsinstelling, doch niet steeds 

ononderbroken, wegens bv. onvoldoende stock of gebrekkige leveringen van medicijnen. Ook 

dienaangaande doet de MedCOI-databank geen uitspraak, zodat de informatie aanwezig in de Med-

COI-databank dan ook een onvolledig beeld geeft van de situatie van de medische zorgen in Turkije. 

Voorts wordt in het medisch advies verwezen naar informatie bekomen van lokale artsen die in het land 

van herkomst werken en contractueel aangenomen werden door het Nederlandse Ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Ook deze informatie is – net zoals de MedCOI-databank – niet publiek toegankelijk 

en kan dus onmogelijk gecontroleerd en geverifieerd worden. Idem voor wat betreft de verwijzing naar 

‘BMA 10227’ waaruit zou de beschikbaarheid voor de medicatie zou moeten blijken. Deze lijst bevestigt 

immers enkel dat de genaamde medicijnen geregistreerd werden, doch geeft op geen enkele wijze 

inzage in het feit of deze medicijnen daadwerkelijk te koop zijn in Turkije en/of deze ononderbroken 

toegankelijk of te koop zijn. Overigens werd de aanvraag van verzoekers ontvankelijk verklaard, zodat 

niet getwijfeld kan worden aan het feit dat eerste verzoeker lijdt aan een medische problematiek welke 

een reëel risico kan inhouden voor zijn leven en fysieke integriteit. Dat uit de door de arts-adviseur 

aangewende bronnen dan ook geenszins kan afgeleid worden of de voor verzoeker levensnoodzakelijke 

medische behandelingen inderdaad wel toegankelijk en ononderbroken aanwezig zijn in Turkije, zodat 

deze niet kunnen worden weerhouden om zonder meer te stellen dat verzoeker kan behandeld worden 

in zijn land van herkomst. Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhout van artikel 9ter 

Vw. en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van 

bestuurshandelingen. 

2.1.4. Dat de arts-adviseur verder aanhaalt dat de dekking in de gezondheidszorg in Turkije zeer 

uitgebreid zou zijn en er in Turkije speciale instellingen zijn die mentaal en fysisch gehandicapten 

opvangen. Eerste verzoeker zou hiervoor steun kunnen aanvragen bij het Ministerie van Familiale en 

Sociale voorzieningen en ‘zo de goedkeuring zou worden gegeven, vallen de kosten van de sociale 

zekerheid’. Hieruit lijdt de arts-adviseur klaarblijkelijk af dat de medische kosten van eerste verzoeker 

mogelijks ten laste van de sociale zekerheid zullen vallen. Evenwel wordt door de arts-adviseur niet 

nader gespecifieerd wie hiervoor specifiek in aanmerking komt en welke dossiers in aanmerking komen 

voor een goedkeuring voor het Ministerie van Familiale en Sociale voorzieningen. Het is dan ook 

geenszins zeker dat verzoeker onder deze categorieën valt. Hiermee kan dan ook geen rekening 

worden gehouden. Evenmin wordt nader gespecifieerd waar en welke speciale instellingen er in Turkije 

zijn die mentaal en fysisch gehandicapten opvangen. Mogelijks zijn deze instellingen mensonwaardige 

en/of bevinden zij zich honderden of duizenden kilometers van de woonplaats van verzoekers. Het 

advies van de arts-adviseur verstrekt dan ook slechts zeer summiere informatie en op basis hiervan kan 

geenszins besloten worden tot de aanwezigheid en toegankelijk van de voor eerste verzoeker 

noodzakelijke medische behandelingen. De bestreden beslissing is dan ook pertinent onvoldoende 

gemotiveerd en houdt een schending in van het motiveringsbeginsel. 

2.1.5. Dat bovendien uit objectieve én publiek toegankelijk informatie blijkt dat de geboden zorgen en de 

omstandigheden in de speciale instellingen voor mentaal en fysisch gehandicapten in Turkije volkomen 

mensonwaardig zijn. Dat dit blijkt uit de besluiten van het rapport van Mental Disablility Rights 

International die stellen dat bepaalde gebezigde praktijken in deze instellingen in de feiten neerkomen 

op mishandeling en zelfs foltering : “Locked away and out of public view, people with psychiatric 

disorders as well as people with intellectual disabilities, such as mental retardation, are subjected to 

treatment practices that are tantamount to torture. Inhuman and degrading conditions of confinement are 

widespread throughout the Turkish mental health system. This report documents Turkeys’ violations of 

the European Convention for the Prevention of Torture (ECPT), the European Convention on Human 

Rights (ECHR), the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) and other internationally accepted 

human rights and disability rights standards. (…) Once inside the walls of an institution, people are at 
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serious risk of abuse from dangerous treatment practices. (…) The prison-like incarceration of Turkey’s 

most vulnerable citizens is dangerous and life-threatening. (…) Some of the most egregious human 

rights violations uncovered by MDRI include: Psychiatric institutions. ° Arbitrary detention of every 

person ° The inhumane and pervasive use of electroconvulsive or “shock” treatment (ECT) without the 

use of muscle relaxants, anesthesia, and oxygenation 

° The use of ECT as punishment 

° The use of ECT on adolescents and children 

° Over-use of ECT 

Rehabilitation Centers and Orphanages 

° Starvation and dehydration 

° Lack of rehabilitation and medical care 

° The use of physical restraints and seclusion on both children and adults 

(…) Within institutions, Turkey subjects its citizens with mental disabilities to a broad range of serious 

human rights violations. The use of unmodified ECT is the most common and dangerous human rights 

violation documented by MDRI. (…) The total inactivity and social isolation experienced in these facilities 

presents a threat to their development and psychological well-being” 

(Mental Disability Rights International, Behind closed doors : human rights abuses in the psychiatric 

facilities, orphanages and rehabilitation centers of Turkey., 28 september 2005, zie 

https://www.researchgate.net/publication/270272984_BEHIND_CLOSED_DOORS_Human_Rights_Abu

ses_in_the_Psychiatric_Facilities_Orphanages_and_Rehabilitation_Centers_of_Turkey). Dat de 

bestreden beslissing, door geen rekening te houden met deze informatie dan ook geenszins op een 

pertinente, individuele en zorgvuldige wijze heeft nagegaan of de Turkse instellingen waarnaar 

verwezen wordt, eerste verzoeker op een menswaarde en kwalitatieve wijze kunnen opvangen. Dat de 

bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van het motiveringsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur. 

2.1.6. Dat de arts-adviseur voorts opmerkt dat verzoekers geen bewijs zouden voorleggen dat zij 

arbeidsongeschikt zijn en/of zij geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt in Turkije, zodat zij middels 

tewerkstelling kunnen zorgen voor de financiële middelen nodig voor de medische behandeling van 

eerste verzoeker. Uit de door verzoekers voorgelegde medische verslagen blijkt evenwel duidelijk dat 

eerste verzoeker permanente mantelzorg behoeft, zodat de moeder van eerste verzoeker 

ononderbroken voor haar zoon moet zorgen en zij geenszins een baan kan aannemen. De boer en zus 

van eerste verzoeker hebben jaren niet in het land van herkomst verbleven, zodat het voor hen 

geenszins evident zal zijn om onmiddellijk werk te vinden. Zij zullen dan ook voor een lange periode 

onmogelijk in hun onderhoud en dat van hun moeder en gehandicapte broer kunnen voorzien. 

Overigens kan van deze broer en zus moeilijk verwacht worden dat zij hun volledig leven zullen voorzien 

in het onderhoud van hun moeder en broer, waardoor het moeilijk wordt een eigen leven en gezin op te 

bouwen. De zus van eerste verzoeker heeft bovendien zelfs reeds een kindje waarvoor zij voor het 

onderhoud moet instaan, zodat de permanente financiële kosten nodig voor de behandeling van 

verzoeker, haar draagvermogen te boven gaat. Aangezien verweerder geenszins een individueel 

onderzoek heeft gevoerd naar de financiële middelen van verzoekers, is een dergelijke veronderstelling 

dan ook een onvoldoende motivering teneinde tot het hebben van financiële draagkracht te besluiten. 

2.1.7. Dat verzoekers in hun aanvraag voldoende hebben aangetoond dat verzoeker in Turkije 

geenszins de nodige medische behandeling zal kunnen bekomen, hetzij wegens geen financiële 

toegankelijkheid, hetzij wegens geen of beperkte aanwezigheid, wat ertoe zal leiden dat er in casu 

sprake is van een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst. “A lack of proper care in a case 

where someone is suffering from a serious illness could in certain circumstances amount a treatment 

contrary article 3” (Commissie Mensenrechten dd. 19 mei 1994, Tanko/vs Finland, in P.J. VAN 

KRIEKEN (red.), Health, Migration and Return. A Handbook for a Multidisciplinary Approach, 376-381).  

Dat er in casu dan ook sprake is van een schending van artikel 9ter Vw. en van artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

2.1.8. Dat uit het voorgaande dan ook zonder enige twijfel blijkt dat de bestreden beslissing een 

schending inhoudt van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de motivering van bestuurshandelingen, 

van artikel 3 EVRM en van de algemene rechtsbeginselen, inzonderheid het beginsel van behoorlijk 

bestuur, zorgvuldigheidsbeginsel en de kennelijke beoordelingsfout.” 

 

2.1.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

https://www.researchgate.net/publication/270272984_BEHIND_CLOSED_DOORS_Human_Rights_Abuses_in_the_Psychiatric_Facilities_Orphanages_and_Rehabilitation_Centers_of_Turkey
https://www.researchgate.net/publication/270272984_BEHIND_CLOSED_DOORS_Human_Rights_Abuses_in_the_Psychiatric_Facilities_Orphanages_and_Rehabilitation_Centers_of_Turkey
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toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet 

van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde 

geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing 

moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de ongegrondheid van de 

aanvraag wordt besloten. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, enerzijds, en wordt anderzijds uitdrukkelijk verwezen naar het 

medisch advies van 6 februari 2018 waarin de ambtenaar-geneesheer oordeelt dat uit het voorgelegd 

medisch 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. Dit zijn de determinerende motieven waarop de 

aanvraag bijgevolg ongegrond wordt verklaard. 

 

Het medisch advies van 6 februari 2018 werd in gesloten omslag gevoegd bij de bestreden beslissing 

en maakt integraal deel uit van de bestreden beslissing. 

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de inhoud verzoekende partijen het genoemde inzicht 

verschaft en hen aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken van de formele 

motiveringsplicht. Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met 

algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en 

gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden 

beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 

172.821). 

 

De Raad wijst er verder op dat de formele motiveringsplicht niet impliceert dat alle motieven uit de 

bestreden beslissing zelf moeten blijken. Er kan immers worden aangenomen dat aan de doelstelling 

van de formele motiveringsplicht om de betrokkene een zodanig inzicht te geven in de motieven van de 

beslissing dat hij met kennis van zaken kan uitmaken of het zinvol is de beslissing in rechte te 

bestrijden, is voldaan indien de betrokkene desgevallend langs een andere weg kennis heeft gekregen 

van de motieven waarop de beslissing is gesteund, ook al worden die motieven dan niet in de beslissing 

zelf veruitwendigd. Dit kan doordat de beslissing verwijst naar andere stukken, in casu het medisch 

advies van 6 februari 2018. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

De Raad merkt op dat verzoekende partijen de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseren en 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. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

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 bestreden beslissing op artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en verwijst deze naar 

het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer van 6 februari 2018. Steunend op dit medisch advies 

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

de ziekte van eerste 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.  

 

Uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat de ambtenaar-geneesheer op 6 

februari 2018 een schriftelijk advies heeft opgesteld ten behoeve van de gemachtigde van de 

staatssecretaris betreffende de voorgelegde medische aandoening in hoofde van eerste verzoekende 

partij. Het advies luidt als volgt: 

 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 14-05-2012. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

- Standaard Medisch Getuigschrift dd. 24-4-2012 van dr. Goossens, neuropsychiater, met de volgende 

informatie: 

o Voorgeschiedenis: 

■Tweelingzwangerschap 

■ Op leeftijd van 5 maanden epilepsie aanval tijdens koortsperiode 

■ Op 4 j craniaal trauma met trepanatie 

■ Op 17 j meningitis 

o Heden problematiek van psychomotorische retardatie met tetrapyramydaal syndroom, visusproblemen 

met nystagmus, epilepsie 

o MRI toont PV leucomalacie en cerebellaire atrofie, trepanatieluik rechts frontaal 

o Medicatie: depakine, Keppra, Frisium, Lioresal, Inderal 

o Betrokkene is volledig afhankelijk van derden. 

- Uittreksel van Public Health report 2006 over Turkey 

Standaard Medisch Getuigschrift dd ? (2de blad ontbreekt) met de volgende informatie: 

o Op kinderleeftijd ernstig craniaal trauma en meningitis 

o Heden cerebrale letsels met verwekingzones occipitaal en ernstige cerebellaire atrofie met 

meervoudige handicap (mentale retardatie, tetraspasticiteit, epilepsie en slechtziendheid 

o Medicatie: Depakine, Keppra, Frisium 

- Attest dd. 17-8-2016 van noodzakelijkheid van ondersteuning gezien de ernstige mentale beperking 

van betrokkene, door familie en RTH Groot Gent 

 

In samenvatting kunnen we stellen dat: 

- Het hier een jonge man van 32 jaar betreft 

- In de voorgeschiedenis weerhouden we een ernstig craniaal trauma en meningitis 

- Dit resulteerde in een ernstige mentale en fysische handicap waardoor betrokkene volledig afhankelijk 

is van derden 

- Naast de mentale handicap heeft betrokkene last van spasticiteit ter hoogte van de 4 ledematen, 

slechtziendheid en epilepsie 

- Hij krijgt ondersteuning van de begeleiding van Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Groot-Gent 

voor Gehandicapten. Welke zorg is niet gespecifieerd. 

- Hij heeft nood aan familiale ondersteuning 

- Als medicatie neemt hij: 

o Frisium = clobazam, benzodiazepine, vooral anxiolyticum 

o Keppra = levetiracetam, anti-epilepticum, breed spectrum 

o Depakine = valproaat, anti-epilepticum breed spectrum 

 

Reizen is alleen mogelijk mits aangepaste begeleiding, constante zorg is nodig gezien de medische 

situatie betrokkene is afhankelijk van derden 
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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 MedOOI-databank die niet-publiek is1: 

 

Aanvraag Medcoi van 30-6-2017 met het unieke referentienummer 9788 

Aanvraag Medcoi van 12-1-2016 met het unieke referentienummer 7651 

Aanvraag Medcoi van 4-4-2017 met het unieke referentienummer 9476 

Aanvraag Medcoi van 13-10-2017 met het unieke referentienummer 10227 

 

- BMA 10227 : naast de medische zorg werd ook de beschikbaarheid van de medicatie bevestigd. 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat deze 32 jarige jonge man uit Turkije de nodige zorg 

kan ontvangen in zijn thuisland. De medische zorg onder vorm van neurologen, fysiotherapeuten zijn 

beschikbaar evenals gespecialiseerde opvang in gespecialiseerde centra en thuiszorg. De 

noodzakelijke medicatie is eveneens beschikbaar: clobazam, valproaat en levetiracetam. 

 

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 

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

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

systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. 

Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is 

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

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

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

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

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

toegankelijk is voor de aanvrager. 

 

De gezondheidszorg in Turkije valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van 

Volksgezondheid. Dit is verantwoordelijk voor het organiseren van de primaire zorg. Elke inwoner zou 

zich moeten registreren bij een familie dokter. Ook ziekenhuizen verlenen primaire zorgen. Er is geen 

verplichting tot doorverwijzing. Voor de tweede lijnsgeneeskunde bestaat er evenmin een verplichting tot 

doorverwijzing zodat elke bewoner rechtstreeks een specialist kan raadplegen. De raadpleging wordt 

terugbetaald door de SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) = Social Security svstem, als de arts een contract 

heeft met hen. In privé hospitalen kan er een supplement gevraagd worden. 

 

Wat betreft de ziektekostenverzekering in Turkije kan men zeggen dat de dekking in de 

gezondheidszorg zeer uitgebreid is. Alle ambulante en residentiële zorgen, operaties, fysische 

onderzoeken, klinische onderzoeken, diagnostische tests, alle medische tussenkomsten die nodig zijn 

na het stellen van een diagnose, opvolging en urgente diensten zijn gedekt door de General Health 

Insurance Scheme. 

Er zijn regels wat betreft het gebruiksrecht er is geen gebruiksrecht voor eerstelijnszorg. Voor tweede- 

en derdelijnszorg bedraagt het gebruiksrecht 5TL (2,5 euro) in publieke aangelegenheden en 12 TL (5 

euro) in private aangelegenheden. 

 

Wat betreft de aandoening van betrokkene zijn er in Turkije speciale instellingen die mentaal en fysisch 

gehandicapten opvangen. De kostprijs is afhankelijk van de nodige zorg en wordt opgesteld na een 

volledig bilan bij opname. Zo betrokkene geen inkomen heeft kan hij steun vragen bij het Ministerie voor 

Familiale en Sociale voorzieningen. Zo de goedkeuring wordt gegeven vallen de kosten ten laste van de 

sociale zekerheid. Bijkomend kan gezegd worden dat thuisopvang gratis is zo er iemand van de familie 
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aangesloten is bij de publiek sociale zekerheid. Bijkomend bestaan er toelagen met een minimum loon 

dat verstrekt wordt voor thuiszorg voor gehandicapten. De medicijnen voor deze aandoening kunnen 

gemakkelijk aangekocht worden, sommige medicatie is enkel op voorschrift verkrijgbaar. 

 

In kader van de mantelzorg en de specifieke opvang voor zijn handicap kan meegedeeld worden dat de 

zorg in België gedragen wordt door twee instanties. Naast de opvang en de tegemoetkoming van de 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Groot Gent wordt betrokkene opgevangen in familiaal 

verband, (moeder en broers en zussen). Deze kan zonder problemen verder gezet worden in zijn land 

van herkomst. Daarnaast is de zorg in gespecialiseerde instellingen toegankelijk zoals reeds vermeld. 

 

De familie van betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien 

zijn er geen elementen in het dossier die erop wijzen dat zij geen toegang zouden hebben tot de 

arbeidsmarkt in hun land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zouden 

kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

 

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

de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen vooreen 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.” 

 

De verzoekende partijen voeren aan dat het advies van de arts-adviseur op basis van “onvoldoende 

medische informatie” is genomen. De gemachtigde zou nagelaten hebben om de tweede pagina van het 

standaard medisch attest van 10 augustus 2016 aan de arts-adviseur over te maken. De verzoekende 

partijen betogen dat uit het medisch advies niet blijkt dat de arts-adviseur een volledig beeld had van de 

medische problematiek van de eerste verzoekende partij. De gemachtigde van de staatssecretaris had 

verzoekende partij moeten uitnodigen om recentere medische informatie te verstrekken. 

 

De verzoekende partij kan niet worden gevolgd dat het medisch advies steunt op “onvoldoende 

medische informatie”. Aangaande de door de verzoekende partij overgemaakte medische stukken 

motiveert de arts-adviseur in zijn advies van 6 februari 2018 als volgt: 

 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 14-05-2012. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

- Standaard Medisch Getuigschrift dd. 24-4-2012 van dr. Goossens, neuropsychiater, met de volgende 

informatie: 

o Voorgeschiedenis: 

• Tweelingzwangerschap 

• Op leeftijd van 6 maanden epilepsie aanval tijdens koortsperiode 

• Op 4 j craniaal trauma met trepanatie 

• Op 17 j meningitis 

o Heden problematiek van psychomotorische retardatie met tetrapyramydaal syndroom, 

visusproblemen met nystagmus, epilepsie 

o MRI toont PV leucomalacie en cerebellalre atrofie, trepanatieluik rechts frontaal 

o Medicatie depakine, Keppra. Frisium, Lioresal, Inderal’ 

o Betrokkene is volledig afhankelijk van derden. 

- Uittreksel van Public Health report 2006 over Turkey 

- Standaard Medisch Getuigschrift dd ? (2de blad ontbreekt) met de volgende informatie: 

o Op kinderleeftijd ernstig craniaal trauma en meningitis 

o Heden cerebrale letsels met verwekingzones occipitaal en ernstige cerebellaira atrofie met 

meervoudige handicap (mentale retardatie, tetraspasticiteit, epilepsie en slechtziendheid 

o Medicatie: Depakine, Keppra, Frisium 

- Attest dd. 17-8-2016 van noodzakelijkheid van ondersteuning gezien de ernstige mentale beperking 

van betrokkene, door familie en RTH Groot Gent.” 

 

Vervolgens komt de arts-adviseur op basis van de door de verzoekende partijen overgemaakte 

medische stukken tot het volgende besluit: 
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“In samenvatting kunnen we stellen dat 

- Het hier een jongeman van 32 jaar betreft 

- In de voorgeschiedenis weerhouden we een ernstig craniaal trauma en meningitis 

• Dit resulteerde in een ernstige mentale en fysische handicap waardoor betrokkene volledig afhankelijk 

is van derden 

- Naast de mentale handicap heeft betrokkene last van spasticiteit ter hoogte van de 4 ledematen, 

slechtziendheid en epilepsie 

- Hij krijgt ondersteuning van de begeleiding van Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Groot-Gent 

voor Gehandicapten. Welke zorg is niet gespecifieerd. 

6/15 

- Hij heeft nood aan familiale ondersteuning 

- Als medicatie neemt hij: 

o Frisium = clobazam, benzodiazepine, voxal anxiolyticum 

o Keppra = levetiracetam, anti-epilepticum, breed spectrum 

o Depakine = valproaat, anti-epilepticum breed spectrum 

Reizen is alleen mogelijk mits aangepaste begeleiding, constante zorg is nodig gezien de medische 

situatie, betrokkene is afhankelijk van derden.” 

 

In het medisch advies stelt de arts-adviseur ook: “Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat 

deze 32 jarige jonge man uit Turkije de nodige zorg kan ontvangen in zijn thuisland. De medische zorg 

onder vorm van neurologen, fysiotherapeuten zijn beschikbaar evenals gespecialiseerde opvang in 

gespecialiseerde centra en thuiszorg. De noodzakelijke medicatie is eveneens beschikbaar: clobazam, 

valproaat en levetiracetam.” 

 

De verzoekende partijen laten voormelde vaststellingen van de arts-adviseur ongemoeid. De 

verzoekende partijen zetten niet uiteen met welke relevante gegevens geen rekening heeft gehouden. 

Zij toont dan ook niet aan dat de arts-adviseur haar actuele gezondheidstoestand op basis van 

onvoldoende/onjuiste gegevens zou hebben beoordeeld noch dat de arts-adviseur de aandoeningen en 

de ernst ervan verkeerd heeft beoordeeld.  

 

De verzoekende partijen voeren aan dat zij diende te worden uitgenodigd om recentere medische 

informatie te verstrekken.  

 

De verzoekende partijen gaan met hun betoog voorbij aan de inhoud van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, dat bepaalt dat het aan de vreemdeling toekomt om alle nuttige inlichtingen over te 

maken met betrekking tot de ziekte bij zijn aanvraag. Hieruit vloeit voort dat verzoekende partijen, indien 

zij over recentere medische attesten zouden beschikken, gehouden zijn deze over te maken. Wanneer 

een vreemdeling een aanvraag indient, rust op hem de verplichting alle nuttige stukken over te maken. 

Het komt in de eerste plaats de verzoekende partijen toe om erover te waken zich te bekwamen in elke 

procedure die zij hebben ingesteld, en, indien nodig, deze procedures te vervolledigen en te 

actualiseren. De kritiek van de verzoekende partijen kan niet leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. 

 

De verzoekende partijen voeren aan dat de arts-adviseur niet mocht verwijzen naar de MedCOI 

databank, nu de informatie hiervan niet publiek toegankelijk is en dus niet kan worden gecontroleerd. 

Verzoekende partijen betogen dat MedCOI enkel uitspraak doet over de beschikbaarheid van de 

medische behandeling in één welbepaalde kliniek en bepaalde medische zorgen in één instelling, en 

niet over de toegankelijkheid ervan. Verzoekende partijen stellen dat het ‘mogelijk’ is dat de medicatie 

niet ononderbroken beschikbaar is. De kritiek is dus gericht tegen het gegeven dat de arts-adviseur zich 

steunt op informatie van het MedCOI-project. 

 

Uit voetnoot nummer 1 van het medisch advies blijkt dat het MedCOI-project een project is rond 

uitwisselen van bestaande informatie, beste praktijkvoering en ontwikkelen van een 

gemeenschappelijke aanpak in het verzamelen en gebruik van medische COI (country of origin 

information); het MedCOI-project is gebaseerd op een initiatief van de Nederlandse Immigratie- en 

Naturalisatiedienst, Bureau Medische Advisering, telt 17 partners (16 Europese landen en het 

International Centre for Migration Policy Development) en wordt gefinancierd door het European 

Refugee Fund). Deze dokters, die gegarandeerd anoniem blijven, werden gevonden door bemiddeling 

van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn ambassades overzee. Zij werden 

vervolgens contractueel aangenomen door de Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie 
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van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (IND). Deze dokters bezorgen de informatie over de 

beschikbaarheid van behandelingen in de landen waar ze actief zijn. 

 

De kritiek van verzoekende partijen is hypothetisch van aard. Verzoekende partijen hebben algemene 

bemerkingen met betrekking tot de werking van het MedCOI-project, zonder dat zij daarbij ook effectief 

iets inbrengen tegen de inhoud van de informatie die blijkt uit de verslagen van MedCOI. De vraag stelt 

zich dan ook naar het belang van verzoekende partijen bij hun kritiek, die van algemene draagwijdte is, 

maar niet in concreto aangeeft of de bronnen in casu ook daadwerkelijk onbetrouwbaar of incorrect 

zouden zijn. Het loutere gegeven dat het MedCOI-project samenwerkt met dokters die anoniem blijven, 

doet geen afbreuk aan de inhoud van de door dit project (dat zelf sterk gereguleerd is, en onder toezicht 

staat van het Europe Refugee Fund) aangeleverde informatie. Bovendien is de informatie van het 

MedCOI-project terug te vinden in het administratief dossier, zodat verzoekende partijen de inhoud 

ervan kunnen toetsen. 

 

Waar de verzoekende partijen betogen dat in het MedCOI-verslag enkel uitspraak wordt gedaan over de 

beschikbaarheid, en niet over de toegankelijkheid, merkt de Raad op dat niet kan worden ingezien hoe 

deze kritiek afbreuk kan doen aan de inhoud van het advies van de arts-adviseur, nu deze zich voor zijn 

onderzoek naar de toegankelijkheid heeft gebaseerd op andere bronnen dan het MedCOI. De arts-

adviseur heeft in zijn advies bovendien uitdrukkelijk bevestigd dat het MedCOI-rapport enkel op de 

beschikbaarheid van de zorgen en medicatie betrekking heeft. De kritiek van verzoekende partijen dat 

er ‘mogelijk’ geen ononderbroken beschikbaarheid is in de gezondheidsinstellingen aangehaald door het 

MedCOI-rapport is louter hypothetisch. De stelling dat door het MedCOI-rapport geen informatie wordt 

gegeven over de reële beschikbaarheid is zonder meer incorrect, nu in het request form expliciet werd 

gevraagd aan de dokters die het verslag invulden om in te vullen of de desbetreffende medische 

behandeling beschikbaar is. De door de verzoekende partijen aangevoerde schendingen, die alle 

steunen op de premisse dat informatie van het MedCOI-project niet verifieerbaar zou zijn, kunnen dan 

ook niet worden aangenomen. 

 

Ook de kritiek aangaande de verwijzing naar ‘BMA 10227’ is niet dienstig nu uit samenlezing van ‘BMA 

10227’, deze bijlage bevindt zich tevens in het administratief dossier, en het MedCOI-rapport wel blijkt 

dat de noodzakelijke medische behandeling in Turkije voorhanden is. 

 

Voorts betogen de verzoekende partijen dat de arts-adviseur niet nader zou specifiëren wie in 

aanmerking komt voor ondersteuning door het Ministerie van Familiale en Sociale Voorzieningen. Zij 

stellen dat niet duidelijk is of de kosten ten laste van de sociale zekerheid vallen. Eerste verzoekende 

partij blijft in gebreke aan te tonen dat zij en haar familie niet zouden kunnen instaan voor de kosten die 

gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Zoals door de arts-adviseur in het medisch advies wordt 

opgemerkt, heeft de familie van eerste verzoeker geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid 

voorgelegd en zijn er geen elementen in het dossier die erop wijzen dat zij geen toegang zouden 

hebben tot de arbeidsmarkt in hun land van oorsprong. 

 

Er wordt op gewezen dat de bestreden beslissing wel degelijk de toegankelijkheid heeft onderzocht 

doch dat verzoekers een andere invulling geven aan het begrip toegankelijkheid.  

 

Verzoekende partijen maken niet aannemelijk dat de arts-adviseur op onredelijke of onzorgvuldige wijze 

heeft besloten dat de nodige medische zorgen en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het 

herkomstland. Ook de verwijzing naar het rapport van 28 september 2005 van Mental Disability Rights 

International is niet van die aard om tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen te leiden. 

Verzoekende partijen maken met hun algemene en vage beschouwingen niet aannemelijk dat de 

geboden zorgen en de omstandigheden in de speciale instellingen voor mentaal en fysisch 

gehandicapten in Turkije mensonwaardig zouden zijn. 

 

Verzoekende partijen voeren verder aan dat er geen individueel onderzoek zou zijn gevoerd naar hun 

financiële middelen. 

 

In het medisch advies wordt niet op kennelijk onredelijke wijze opgemerkt dat de familie van eerste 

verzoeker niet aantoont dat zij niet zouden kunnen instaan voor de kosten die gepaard zouden gaan 

met de noodzakelijke hulp. Tot op heden legt de familie geen bewijs van (algemene) 

arbeidsongeschiktheid voor. Terwijl uit het betoog in het verzoekschrift net blijkt dat de familie wel in 

staat is om te werken. Het loutere feit dat verzoekende partijen enige tijd niet in het land van herkomst 

hebben verbleven, verhindert niet dat zij geen toegang zouden hebben tot de arbeidsmarkt in hun land 
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van oorsprong. Bovendien heeft de arts-adviseur erop gewezen dat het verzoekende partijen vrijstaat 

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

voor een terugreis te verkrijgen. Hierbij werd erop gewezen dat de IOM over een Reïntegratiefonds 

beschikt dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en re-integratie in het land van herkomst te 

vergemakkelijken. In zijn advies wijst de arts-adviseur er uitdrukkelijk op dat dit fonds is ontworpen om 

mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten en dat de Reïntegratiebijstand 

het volgende kan 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. Deze vaststellingen worden 

door verzoekende partijen onbesproken gelaten. 

 

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 verzoekende partijen het niet eens zijn met de beoordeling door de arts-adviseur, 

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

genomen. Verzoekers geven in wezen blijk van een andere feitelijke beoordeling van de ernst 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 

tonen verzoekers met hun kritiek niet aan dat de ambtenaar-geneesheer onzorgvuldig of kennelijk 

onredelijk heeft geoordeeld dat uit het voorgelegd medisch 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 tonen 

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

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

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

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen, artikelen 74/11, 

74/13 van de Vreemdelingenwet en artikel 8 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de 

Mens. Het middel luidt: 

 

“Dat de bestreden beslissing gepaard gaat met bevelen om het grondgebied te verlaten. 

Overeenkomstig artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG zijn de staten verplicht om bij een 

uitwijzingsbeslissing o.a. rekening te houden met de het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven de gezondheidstoestand van de betrokkenen, zoals tevens omgezet naar Belgisch recht via 

artikel 74/13 Vw.: “Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn 

gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land”. Ook artikel 74/11, §3 Vw. 

bepaalt dat het bevel om het grondgebied te verlaten niet kan ingaan tegen bepalingen betreffende het 

recht op internationale bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4 Vw. Dat in 

casu verweerder de bevelen om het grondgebied te verlaten enkel gemotiveerd heeft op basis van het 

feit dat verzoekers niet over een geldig visum beschikken. Dat hieruit dan ook niet blijkt of verweerder 

rekening heeft gehouden met het gezins- en familieleven van verzoekers en inzonderheid de 

gezondheidstoestand van eerste verzoeker en dit conform artikel 74/13 Vw. en artikel 8 EVRM bij het 
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afleveren van deze bevelen om het grondgebied te verlaten. Dat de bestreden beslissing dan ook een 

schending inhoudt van het motiveringsbeginsel, van de artikelen 74/11 en 74/13 Vw. en artikel 8 

EVRM.” 

 

2.2.2. Waar de verzoekende partijen zich beroepen op artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, volstaat 

de vaststelling dat dit artikel betrekking heeft op beslissingen waarbij een inreisverbod wordt opgelegd. 

Het kan dan ook niet in verband worden gebracht met de bestreden bevelen.  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.” 

 

De verzoekende partijen kunnen niet worden gevolgd dat “niet blijkt of verweerder rekening heeft 

gehouden met het gezins- en familieleven van verzoekers en inzonderheid de gezondheidstoestand van 

eerste verzoeker”. Betreffende de gezondheidstoestand van de eerste verzoekende partij volstaat de 

verwijzing naar de bespreking van het eerste middel.  

 

Uit de synthesenota van 31 mei 2017, die na het medisch advies van 6 februari 2018 werd 

geactualiseerd, wordt gesteld dat de bestreden bevelen gelden voor het hele gezin/familie, zodat er 

geen sprake is van een verbreking van de gezinsbanden ingevolge de bestreden beslissing. de 

synthesenota luidt: 

 

“1. Gezins- en familieleven 

De beslissing wordt genomen voor het hele gezin/de ganse familie zodat er van een verbreking van de 

familiale banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 

van het EVRM. 

2.Hoger belang van het kind 

NVT op betrokkene met de medische aandoening 

3. Gezondheidstoestand 

De (on)mogelijkheid tot reizen werd besproken in het medisch advies dd. 06/02/2018.” 

 

Het komt in de eerste plaats toe aan diegene die zich wil beroepen op de bescherming voorzien in 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, om aan de hand van concrete gegevens aan te tonen dat hij 

zich daadwerkelijk bevindt in één van de in dit artikel vermelde situaties. In casu blijkt echter dat de 

verzoekende partijen niet verder komen dat het louter citeren van artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet en te stellen dat artikel 8 EVRM is geschonden. 

 

De verzoekende partijen maken geen schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en artikel 8 

EVRM aannemelijk. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

partijen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 744 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen, elk voor 

een vierde. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien maart tweeduizend negentien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


