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 nr. 100 506 van 5 april 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 

23 januari 2013 hebben 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, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 3 december 2012 waarbij de aanvraag tot 

machtiging om verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 3 december 2012 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 25 februari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. COECKELBERGHS, die loco advocaat A. Marissens 

verschijnt voor de verzoekende partij 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 

 

1.1. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekers op 13 mei 2004 een asielaanvraag indienen. 

Op 26 oktober 2004 neemt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling. 

 

1.2. Op 18 augustus 2011 dienen de verzoekers een tweede asielaanvraag in. Op 28 februari 2012 

neemt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot weigering 
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van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Op 19 maart 2012 dienen de 

verzoekers tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 

de Raad). Bij arrest nrs. 83.284 en 83.285 van 19 juni 2012 weigert de Raad de toekenning van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.3. Op 7 maart 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ten aanzien van beide verzoekers een beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

1.4. Op 14 maart 2012 dienen de verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) in. Op 3 juli 2012 neemt 

de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: gemachtigde) een beslissing waarbij de aanvraag onontvankelijk verklaard 

wordt. 

 

1.5. Op 25 oktober 2012 neemt de gemachtigde ten aanzien van beide verzoekers een beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

1.6. Op 27 november 2012 dienen de verzoekers een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in. Op 3 december 2012 neemt de gemachtigde 

een beslissing waarbij de aanvraag onontvankelijk verklaard wordt. Dit is de eerste bestreden beslissing, 

die op 27 december 2012 ter kennis gebracht wordt. 

 

1.7. Op 3 december 2012 neemt de gemachtigde ten aanzien van beide verzoekers de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies). Dit zijn de 

tweede en de derde bestreden beslissingen, die op 27 december 2012 ter kennis gebracht worden. 

 

De motieven van de eerste bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

27.112012 bij onze diensten werd ingediend door : 

K.A., M.T. (…) 

Geboren te (…) op (…) 

+ partner: K.A., S. (…) 

Geboren te (…) op (…) 

Nationaliteit: Afghanistan 

Adres: (…) 

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

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

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

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

Reden: 

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

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

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

vierde lid. 

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

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

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

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

getuigschrift d.d. 21.11.2012 toont geen enkele uitspraak omtrent de graad van ernst van de ziekte. 

Bovendien werd in de initiële aanvraag d.d. 27.11.2012 geen enkel ander medisch getuigschrift 

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

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

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

medische elementen, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden.” 

 

De motieven van de tweede bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 
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In uitvoering van de beslissing van P.Y. ATTACHÉ, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

K.A., S. geboren te (…) op (…), nationaliteit Afghanistan 

het bevel gegeven, om ten laatste binnen 7 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië1, tenzij zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

□ 2° zij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt 

het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

□Met toepassing van artikel 74/14,§3, van de wet van 15 december 1980: 

 O 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg heeft gegeven: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten d.d. 25.10.2012, haar ter kennis gebracht op 30.10.2012. 

Inreisverboden 

□In uitvoering van artikel 74/11, §1, eerste lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de 

beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van drie jaar in volgende gevallen: 

 O 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten d.d. 25.10.2012, haar ter kennis gebracht op 30.10.2012.” 

 

De motieven van de derde bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

In uitvoering van de beslissing van P.Y.  ATTACHÉ, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

K.A., M.T. geboren (…) op (…), nationaliteit Afghanistan 

het bevel gegeven, om ten laatste binnen 7 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië , tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

□ 2° hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt 

het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

□Met toepassing van artikel 74/14,§3, van de wet van 15 december 1980: 

 O 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg heeft gegeven: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten d.d. 25.10.2012, het ter kennis gebracht op 30.10.2012. 

Inreisverboden 

□In uitvoering van artikel 74/11, §1, eerste lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de 

beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van drie jaar in volgende gevallen: 

 O 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten d.d. 25.10.2012, het ter kennis gebracht op 30.10.2012.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij werpt een exceptie van niet-ontvankelijkheid op ten aanzien van het beroep 

tegen de tweede en de derde bestreden beslissing. Zij is van oordeel dat verzoekers het vereiste belang 

ontberen bij het door hen ingediende beroep tot nietigverklaring ten aanzien van deze beslissingen. Een 

eventuele vernietiging van de in casu bestreden bevelen maakt geenszins dat verzoekers niet meer 

illegaal in het Rijk zouden verblijven.  

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor de 

Raad worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 
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aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148 037). 

 

Opdat de verzoekende partij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet aan de verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect 

sorteren. 

 

Artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet, zoals gewijzigd door gewijzigd door de wet van 19 januari 

2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 17 februari 2012 (ed. 2)), wet in werking 

getreden op 27 februari 2012, luidt als volgt: 

 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven : 

 

(…)  

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

(…)” 

 

Er dient te worden vastgesteld dat uit de bewoordingen van artikel 7, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet blijkt dat de staatssecretaris of zijn gemachtigde niet over enige 

appreciatiemogelijkheid beschikt wanneer de vreemdeling zich bevindt in één of meerdere van de in 1°, 

2°, 5°, 11° of 12° van deze bepaling bedoelde gevallen. Het gebruik van het woord “moet” duidt immers 

op een gebonden bevoegdheid van de staatssecretaris of zijn gemachtigde. 

 

Zodoende zal de staatssecretaris of zijn gemachtigde verplicht zijn een bevel om het grondgrond te 

verlaten af te geven wanneer, in het desbetreffende geval, één of meerdere van de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen van toepassing zijn. 

  

In casu dient te worden vastgesteld dat uit de bestreden beslissingen blijkt dat de verzoekers zich in het 

geval van artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet bevinden, wat door de verzoekers geenszins 

wordt betwist.  

Gelet op voormelde gebonden bevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris beschikt, 

dient er dan ook op gewezen te worden dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij een eventuele 

vernietiging van de thans bestreden bevelen niet anders vermag dan in uitvoering van artikel 7, eerste 

lid, 2° van de Vreemdelingenwet, opnieuw, na te hebben vastgesteld dat de verzoekers langer in het 

Rijk verblijven dan de overeenkomstig artikel 6 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn of er niet in 

slagen het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd, een bevel om het grondgebied te 

verlaten af te geven. Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissingen kan aan de verzoekers 

dan ook geen nut opleveren. 

 

Voorts stelt de Raad vast bij nazicht van het administratieve dossier dat tegen verzoekers reeds bevelen 

om het grondgebied te verlaten – asielzoekers, werden uitgebracht op 7 maart 2012 en op 25 oktober 

2012, als gevolg van de bevestiging door de Raad van de beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoekers stelden geen beroep in tegen de 

voormelde beslissingen, zoals blijkt uit de stukken van het administratief dossier, waardoor de 

voormelde bevelen om het grondgebied te verlaten definitief zijn geworden en principieel uitvoerbaar. 

Vastgesteld dient te worden dat verzoekers er geen gevolg aan hebben gegeven. Dit wordt door 

verzoekers niet betwist. Bijgevolg maken de bestreden bevelen herhaalde bevelen uit, waarvan de 

nietigverklaring de illegale verblijfssituatie van verzoekers niet wijzigt en voor hen geen nut oplevert 

omdat verwerende partij nog steeds de bevelen om het grondgebied te verlaten van 7 maart 2012 en 25 
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oktober 2012 kan uitvoeren, vermits deze bevelen definitief zijn geworden. (cfr. RvS 2 oktober 2003, nr. 

123.774, RvS 11 mei 2005, nr. 144.319).  

 

2.2. De Raad dient echter op te merken dat geen bevel mag worden gegeven wanneer dat in strijd zou 

zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees Verdrag tot bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 

206.948). Het feit dat de verwerende partij in welbepaalde gevallen slechts over een gebonden 

bevoegdheid beschikt met betrekking tot het uitvaardigen van een bevel om het grondgebied te verlaten, 

neemt niet weg dat ook in deze gevallen een bevel om het grondgebied te verlaten een schending kan 

uitmaken van een bepaling van het EVRM. Het EVRM primeert op de Vreemdelingenwet en de Raad 

dient dan de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een schending van 

een bepaling van het EVRM. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern beroep waardoor de 

inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden verkregen, ook al 

beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de manier waarop ze de 

verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/ 

Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291). Er anders over oordelen 

zou het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel uithollen (cfr. RvS 13 december 2011, nr. 216.837). 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekers in hun verzoekschrift een schending aanvoeren van artikel 3 van 

het EVRM. Een behandeling van het middel in zoverre deze op voornoemde grief is gesteund, dringt 

zich dan ook op, des te meer omdat na dergelijke bevelen de procedure van gedwongen verwijdering 

kan worden ingezet.  

 

Ter terechtzitting volhardt de raadsvrouw van verzoekers omwille van bovenvermelde redenen in het 

belang.  

 

De opgeworpen exceptie gericht tegen de tweede en derde bestreden beslissingen dient derhalve te 

worden verworpen.  

 

3. Onderzoek van het beroep  

 

3.1. In een eerste en enig middel voeren de verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het 

motiveringsbeginsel, van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden (EVRM) en van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“1. 

Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, m.n. het 

motiveringsbeginsel alsook het artikel 3 EVRM en artikel 9 ter van de Wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen . 

Verzoekers mochten de volgende motivatie bekomen van verwerende partij : (stuk 1) 

« Het standaard medisch getuigschrift toont geen enkele uitspraak omtrent de graad van ernst van de 

ziekte. Bovendien werd in de initiële aanvraag dd. 27.11.2012 geen enkel ander medisch getuigschrift 

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

Het betreft een verwoording die zeer standaard overkomt. Er wordt enkel vermeld dat er geen enkele 

uitspraak omtrent de graad van ernst van de ziekte wordt gedaan. 

Echter, in het medisch getuigschrift wordt wel degelijk de graad van de ernst van de ziekte vermeld. 

Verzoekster lijdt aan Diabetes Type II waarvoor insulintherapie, gonastrose en cervicale uncarthrose 

alsook zware artrose en depressie. Men vermeldt verder dat insulinetherapie en het plaatsen van een 

knieprothese naar de toekomst toe noodzakelijk zijn. Men deelt met andere woorden mede wat de graad 

van de ernst van de ziekte is en de daartoe noodzakelijke behandeling naar de toekomst toe. 

Uit het standaard medisch getuigschrift blijkt of kan worden afgeleid wat de graad van de ernst van de 

ziekte is. (Raad van State 221.438, 21 nov. 2011) 

Concludent meent dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden is voldaan. 

2. 

Voorts, is het zeer slecht gesteld met de medische situatie in Afghanistan. 
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Alvorens concreet de medische situatie in Afghanistan uiteen te zetten geeft volgende getuigenis van 

2010 van de Secretaris van Gezondheid van de Verenigde Staten, dhr. Tommy THOMPSON, reeds een 

goed inzicht in de medische situatie in Afghanistan: 

“De alarmerende gezondheidstoestand in Afghanistan 

Ondanks hulp van de Verenigde Staten en andere blijven de Afghaanse gezondheidsindicatoren 

alarmerend. Meer zelfs, enkele weken geleden rapporteerde dhr. Daniel TOOLE, de regionale directeur 

van Zuid Azië voor UNICEF, dat Afghanistan zoals het vandaag is zonder twijfel de meest gevaarlijke 

plaats is om geboren te worden. 

UNICEF rapporteerde dat Afghanistan het hoogste kindersterftecijfer heeft in de wereld. Het sterftecijfer 

van kinderen onder de vijf jaar is het hoogste ter wereld. Meer dan de helft van de kinderen onder de vijf 

jaar zijn ondervoed en vele kinderen hebben niet de cruciale vaccinaties gekregen tegen polio, de 

mazelen en andere levensbedreigende ziektes. Meer dan twee derde van de Afghaanse bevolking heeft 

niet genoeg voedsel om gezond te blijven of lopen een hoog risico op voedsel onzekerheid en 70 

procent hebben geen toegang tot proper water. 

Afghanistan heeft één van de hoogste moeder sterftecijfers. In 2006, was het cijfer van moedersterfte 

tijdens de zwangerschap of bij de geboorte in de Noordoostelijke provincie Badakhastan het hoogste 

cijfer ooit waargenomen ter wereld. Het gebrek aan proper water en basis sanitaire voorzieningen, 

inadequate stocks van medicatie en andere medische voorraden, een gebrek aan gezondheidszorg 

facilititeiten en acuut tekort aan vrouwelijke gezondheidszorgwerkers plaatsen zwangere vrouwen en 

vrouwen na de bevalling in een extreem risicovolle situatie. Eén derde van de vrouwen ontvangt geen 

prenatale zorgen en meer dan 80 procent van de vrouwen bevallen zonder professionele assistenten in 

de gezondheidszorg. 

Bovendien, blijkt uit een melding van het Internationale Comité van het Rode Kruis dat de situatie heden 

er niet op is verbeterd, doch verslechterd. 

e((Novum/AP) - KABUL - De veiligheidssituatie in veel delen van Afghanistan blijft alarmerend, zegt het 

Internationale Comité van het Rode Kruis. Op sommige plaatsen is nauwelijks medische zorg 

beschikbaar en zijn klinieken wegens gevechten, aanvallen op gebouwen of intimidatie van 

medewerkers gesloten, aldus Jacques de Maio, operationeel hoofd van het ICRC in Zuid - Azië. 

Het is deze week tien jaar geleden dat de jongste oorlog in Afghanistan uitbrak. Het maandelijkse 

gemiddelde aan gevechten en andere aanvallen is volgens de Verenigde Naties bijna veertig procent 

hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de eerste helft van dit jaar kwamen 1462 

Afghaanse burgers bij gevechten tussen de Taliban en Afghaanse en westerse troepen om het leven, 

vergeleken met 1271 in het eerste halfjaar van 2010. 

“Veel gemeenschappen in afgelegen gebieden voelen zich kwetsbaarder dan ooit”, zegt het ICRC. 

“Conflict - gerelateerde ontheemding is in delen van het noorden meer dan veertig procent toegenomen 

ten opzichte van vorig jaar. ” Zelfs in centraal gelegen provincies als Logar en Wardak voelen bewoners 

zich niet veilig meer. ” Zij worden door alle partijen geïntimideerd en onder druk gezet om partij te 

kiezen. ” 

Uitgegeven op Dinsdag 04 oktober 2011 om 18:31:20” 

Een getuigenis van de Hilversumse Mary Munnik, zoals hieronder in extenso weergegeven geeft tevens 

een goed inzicht op de algemene situatie in Afghanistan wat uiteraard zijn gevolgen heeft op medisch 

gebied. 

“Geen Nederlandse zakenvrouw zat langer in Afghanistan dan Mary Munnik. Na zeven jaar gaat ook zij 

weg. 

Voor de 44-jarige Hilversumse Mary Munnik, blond haar en blauwe ogen, was de grens al bereikt vóór 

de koranrellen, waarbij de laatste weken tientallen slachtoffers vielen. De ingenieur en industrieel 

ontwerper ging al nooit meer naar buiten zonder sjaal om haar hoofd en reisde uitsluitend rond met 

betrouwbare taxi ’s. 

“Elk jaar zijn er onregelmatigheden ”, zegt ze. “Dan moet je wegblijven van ambassades en ministeries. 

Ik opereer heel low profile, met minimale veiligheid. ” 

Diepe frustratie 

De recente woede-eruptie werd veroorzaakt door een ongelukkige verbranding van enkele korans op 

een Amerikaanse militaire basis. Boze burgers vielen legerposten aan en in het ministerie van 

Binnenlandse Zaken werden twee Amerikaanse deskundigen doodgeschoten. 

Het toont hoe diep de frustratie zit over het uitblijven van vooruitgang, tien jaar na de verdrijving van het 

ultraorthodoxe talibanregime. En het zijn de buitenlanders die de schuld krijgen. Munnik: “Afghanen zien 

niet wie wel oké is. Nu is het is hollen naar de uitgang van alle westerlingen. ” 

Veel huurhuizen staan leeg, de soms astronomische maandhuren van 20.000 dollar zijn inmiddels 

gehalveerd. Expats verkopen hun meubilair voor een prikkie. Ook voor mij is het mooi geweest 
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Haar laatste project als business-consultant, in het zuiden van het land, illustreert het verziekte 

werkklimaat. “Een kantoor van mij in Helmand kon ik nooit bezoeken, want associatie met buitenlanders 

was gevaarlijk voor de vijftien personeelsleden. De talibs snijden hun tegenstanders de hoofden af. ” 

Wispelturig 

Zoals alle zakenlieden werd ze geconfronteerd met onuitroeibaar gebleken Afghaanse ziekten als 

corruptie en vriendjespolitiek En voor lokale zakenmensen is ontvoering een groot risico. “Maar ook de 

buitenlandse donoren zijn wispelturig en bureaucratisch, weten niet wat ze willen en betalen laat. “Om 

over de heersende arbeidsmores maar te zwijgen: “Toen iemand werd ontslagen, kwam hij met een 

pistool verhaal halen. ” 

Bijkomend probleem is dat de Afghaanse economie voor 90 procent aid-driven is: ze draait op 

buitenlandse schenkingen. Die bedroegen tussen 2002 en 2010 zo’n 59 miljard dollar. Die stroom droogt 

op nu de internationale troepenmacht ISAF uiterlijk eind 2014 weg is. 

“De Wereldbank waarschuwt dat de zaak daarna in elkaar stort”, zegt Munnik. Rijke Afghanezen sluizen 

daarom nu massaal hun geld het land uit. Vorig jaar ging het om 4,6 miljard dollar, aldus de Nationale 

Bank van Afghanistan. Dat geldt gaat voornamelijk richting de Golfstaat Dubai, waar er onroerend goed 

mee gekocht wordt. 

Veel Afghanen proberen het land te ontvluchten. “Er is een levendige handel in valse paspoorten en 

mensensmokkelaars doen gouden zaken. ” 

Naar India 

Weinigen geloven dat de regering van Hamid Karzai het land kan besturen. “In de provincie Helmand, 

waar het Afghaanse Nationale Leger de veiligheid heeft overgenomen, zie je de macht van de taliban 

toenemen. De angst is dat het overal zo zal gaan. ”  

Een ander probleem voor Munnik is een recente fatwa van de oelema (islamitische rechtsgeleerden). Zij 

willen de sharia, de islamitische wet, implementeren in de Afghaanse grondwet. Dan mogen vrouwen 

niet meer samenwerken met mannen en ook niet meer alleen reizen. ” 

3. 

Uit de overige documenten zoals het “country of origin report van Home Office UK Border Agency van 

oktober 2011, het World Report van Human Rights Watch van 22 januari 2012, het country information 

report van de International Organization for Migration en het rapport van 2012 van Amnesty International 

welke meer concreter de medische situatie in Afghanistan bespreken blijkt steeds dat de medische 

situatie zeer slecht is. 

In 2009 vermelde de Hoge Commissaris Voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties dat er enkel 210 

gezondheidsfaciliteiten zijn met bedden om patiënten te hospitaliseren. Met uitzondering van vier 

provincies was er voor 10.000,00 inwoners één dokter. Bovendien, konden veel vrouwen niet behandeld 

worden daar zij niet door mannelijke medewerkers mochten behandeld worden. 

De internationale organisatie voor migratie rapporteert in november 2009 dat er een levensverwachting 

is van 43 jaar. Afghanistan heeft het hoogste sterftecijfer ter wereld. Ongeveer 52% van de bevolking is 

onder de 18 jaar. Er is tevens een groot aantal van de bevolking, welke leven met een handicap of een 

mentale ziekte ingevolge de situatie aldaar. 

Er zouden alleen drie verschillende farmaceutische bedrijven zijn in het hele land namelijk, Arian, 

Afhgan American en Kemiagar. Zij zouden allen een zeer beperkte productie capaciteit hebben. 

De prijzen zoals ze in 2009 werden aangerekend door de artsen in Afghanistan varieerden van 150 tot 

200 AF A en dit exclusief de laboratorische onderzoeken en andere testen. De gemiddelde kost voor 

een bed in het ziekenhuis varieerde van 500 tot 1500 AFA. 

4. 

In 2009 werden volgende ziekenhuizen genoteerd: 

Staatziekenhuizen: 

Kabul: Ali Abad Hospital; Aijtani Hospital;Ibn Sina Emergency Hospital; Noor Hospital; Rabia Balkhi 

Hospital; Stomatology Hospital; Tuberculosis Hospital; Wazir Akbar Khan Hospital; Maiwand Hospital; 

Malalai Maternal Hospital; Mental Health Hospital; Malaria and Lashmania Centre; Central Laboratory of 

Kabul (diagnostic centre); Charsad Bester Hospital; Jamhoriat Hospital; Esteglal Hospital; Indira Ghandi 

Children’s Hospital; Ataturkh Children’s Hospital. 

Kandahar: Mirwiaise Hospital; TB Treatment and Control Centre; Campaign Malaria and Lashmania 

Office; Central Clinic of Kandahar. 

Herat: Gulran Hospital; Central Poly Clinic; Noor Hospital; Ghoryan Public Health Hospital; Shindan 

Hospital. 

Mazar: Mazar-i-Sharif General Civil Hospital;Noor Mazar Oththamic Hospital; Shulgareh Hospital; Kod 

Barq Hospital; Dihdadi Hospital; Khulm Hospital.  

Jalalabad: Shamuar Ghani Khel Hospital; University Teaching Hospital; Provincial Hospital; Public 

Health Hospital; Khogyani Hospital; Mojadela Centre for Malaria Control. 

Private ziekenhuizen 
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Kabul: Cure International Hospital; Afghan Appolo Hind Hospital; Blossam Health Group; Esteglal 

Hospital; Shino Zada Hospital; DK-German Medical Diagnostic Centre; French Medical Institute for 

Children; Imran Clinic. 

Kandahar: Farhad Hospital Bilal Hospital. 

Herat: Gulran Hospital; Central Poly Clinic; Noor Hospital; Ghoryan Public Health Hospital; Shindan 

Hospital. 

Mazar: Noor Mazar Oththamic Hospital; Afghan Appolo Hind Hospital. 

Jalalabad: Baidara Maternity Home; Nasiry Hospital; Emal Hospital; Malwari Safi Maternity Hospital; 

Totakhil Hospital; Mughal Hospital; Hewad Hospital. 

Er wordt weinig vermeld omtrent de effectieve toegankelijkheid en de staat van deze ziekenhuizen. 

Uit de gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat er 2,1 artsen zijn per 10.000,00 

inwoners en dit in vergelijking met de regio waar er gemiddeld 11 artsen zijn per 10.000,00 inwoners. Dit 

is een enorm verschil. Voorts zijn er 5,0 verpleegkundige en vroedvrouwen per 10.000,00 inwoners en 

dit in vergelijking met de regio waar er gemiddeld 15,4 verpleegkundige en vroedvrouwen zijn. Dit is 

wederom een groot verschil. 

5. 

Uit de cijfermatige gegevens en de getuigenissen zoals hierboven uiteengezet blijkt dat de 

gezondheidszorg er in de korte toekomst niet op zal verbeteren. Bovendien is er de grote vrees dat door 

een gebrek aan structurele veranderingen de Taliban alsook de conservatieve leiders meer en meer 

greep op het land krijgen. Dit alles is en zal sterk in het nadeel van de gezondheidszorg zijn. Des te 

meer met betrekking tot de gezondheidszorg voor vrouwen. 

Voorts blijkt dat in het verleden de gezondheidszorg miniem tot onbestaande was. Door steun van 

buitenaf is er verandering gekomen, maar deze is zeer gestaag en vertoont vele lacunes. Bovendien, 

blijkt dat in de toekomst meer buitenlandse organisaties alsook financiële steunbronnen met betrekking 

tot onder andere medische zorg wegvallen gelet op de actuele gespannen en zeer onzekere situatie in 

Afghanistan. 

Dit alles zal ten nadele van de medische zorg zijn en des te meer ten nadele van de medische zorg ten 

aanzien van vrouwen. 

De beschikbaarheid, de continuïteit en de toegankelijkheid tot de adequate behandeling is zeer beperkt. 

De medische toestand in Afghanistan blijkt dan ook zeer lamentabel en in de korte toekomst is er weinig 

hoop op verbetering. Eén en ander wordt bevestigd in het recente rapport van 2012 van Amnesty 

International. 

6. 

Betrokkene is een 73-jarige vrouw, die samen met haar man naar België is gekomen. Betrokkene had 

drie kinderen; twee dochters en een zoon, en een kleindochter. De zoon is lange tijd geleden 

omgekomen door een raketaanslag van de Taliban. Eén van de twee dochters verblijft in het buitenland. 

De andere dochter van betrokkene en haar kleindochter verbleven tot voor kort in Afghanistan, doch zij 

zijn het land ontvlucht omwille van de zeer gevaarlijke situatie aldaar. Tot op heden mocht betrokkene 

niets meer van hen vernemen. 

De echtgenoot van betrokkene verblijft heden tezamen met betrokkene in België. De echtgenoot van 

verzoeker is heden onmisbaar voor betrokkene. Hij ondersteunt haar letterlijk en figuurlijk. Betrokkene is 

moeilijk te been en benodigt ondersteuning van haar man alsook de nodige toezicht omwille van de 

diabetes. Bovendien, gelet op de depressiviteit van betrokkene is haar echtgenoot een belangrijke en 

noodzakelijke psychische steun. 

7. 

Voorts blijkt dat er nog geen stabilisatie van de toestand is ingetredenen er nog verder dient te worden 

onderzocht in België. Hierop wordt eveneens niet gemotiveerd. 

8. 

Verwerende partij geeft slechts een zeer beperkte motivatie, zoals hierboven uiteengezet, waarmee ze 

hoegenaamd niet aantoont dat er geen risico is voor de fysieke integriteit van verzoekers en in specifiek 

eerste verzoeker. 

Bovendien, zou een verplichting tot terugkeer, gelet op het bovenstaande een schending in houden van 

de artikelen 3 EVRM en artikel 9 ter van de Wet van 18 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

Een terugkeer naar het land van herkomst zal een enorm risico inhouden voor de fysieke integriteit van 

verzoekers en in specifiek van eerste verzoeker. Het zou een onmenselijke behandeling inhouden.” 

 

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

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

betreft, dient te worden gesteld dat de motieven van de eerste en tweede bestreden beslissingen op 

eenvoudige wijze in die beslissingen kunnen gelezen worden zodat verzoekers er kennis van hebben 
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kunnen nemen en hebben kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissingen aan te vechten 

met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikken. Daarmee is aan de voornaamste 

doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 

2006, nr. 164.298.  

 

3.3. Waar de verzoekers inhoudelijke argumenten ontwikkelen tegen de eerste en tweede bestreden 

beslissingen, voeren zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit 

onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële 

motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van 

de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  

 

3.4. Wat betreft de eerste bestreden beslissing  

 

3.5. De schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde 

schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, gelet op de vaststelling dat de bestreden 

beslissing werd genomen in toepassing van dit artikel. 

 

De eerste bestreden beslissing werd getroffen op grond van artikel 9ter, § 1, 4° lid iuncto artikel 9ter § 3, 

3° van de Vreemdelingenwet. 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet “zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 december 2010 

houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012” 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 getuigschrift vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en 

de noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§ 1/1. (…) 

§ 2. (…)  

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

(…) 

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

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; (…)3 

 

Uit artikel 9ter, § 3, 3°, juncto artikel 9ter, § 1, vierde lid van de Vreemdelingenwet blijkt dat het 

standaard medisch getuigschrift op straffe van niet-ontvankelijkheid de ziekte, haar graad van ernst en 

de noodzakelijk geachte behandeling dient te vermelden. (zie RvS 25 september 2012, nrs. 220.745 en 

220.747) 

 

3.6. De verwerende partij repliceert in haar nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Vooreerst laat de verwerende partij nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de 

Wet van 29.07.1991, die de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat bij lezing van verzoekers hun 

inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek leveren, maar dat zij er ook 
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in slagen de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geven 

kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekers 

het vereiste belang ontberen bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

De verwerende partij merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekers er kennis van hebben kunnen nemen en hebben 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover zij in rechte beschikken. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele 

motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op verzoekers hun concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat de 

verwerende partij gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie geheel terecht heeft beslist dat verzoekers hun aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard. 

De bestreden beslissing werd als volgt gemotiveerd: 

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

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

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

vierde lid. 

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

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

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

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

getuigschrift d.d. 21.11.2012 toont geen enkele uitspraak omtrent de graad van ernst van de ziekte. 

Bovendien werd in de initiële aanvraag d.d. 27.11.2012 geen enkel ander medisch getuigschrift 

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

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

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

medische elementen, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden. (...) ” (eigen onderlijning en 

vetschrift) 

Artikel 9ter §3, 3° van de Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980 stipuleert dat: 

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

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

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

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

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

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

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

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk 

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

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

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

de huidige bepaling. 

Terwijl conform art. 9ter. §1. vierde lid van de Vreemdelingenwet het medisch, getuigschrift dient te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

“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. ” 

In casu werd de bestreden beslissing genomen om reden dat het door verzoekers voorgelegde 

standaard medisch getuigschrift geen aanduiding bevat over de graad van ernst van de ziekte. 

Verzoekers hun beschouwingen dat de graad van ernst van de ziekte impliciet kan afgeleid worden uit 

de naam van de aandoening en de voorgeschreven behandeling, kan niet ernstig worden aangenomen 

als zijnde de vermelding van de graad van ernst in de zin van art. 9ter van de Vreemdelingenwet. 

In tegenstelling tot hetgeen verzoekers voorhouden dient conform art. 9ter, §1, vierde lid van de 

Vreemdelingenwet het medisch getuigschrift uitdrukkelijk te vermelden welke de graad van ernst van de 

aandoening is. In casu wordt de graad van ernst nergens vermeld in het getuigschrift, noch onder vraag 

B/ DIAGNOSE, noch elders in het standaard medisch getuigschrift. De behandelde arts beperkte zich 
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ertoe de aandoeningen en de (geplande) behandeling te noteren, zonder evenwel te verduidelijken wat 

de graad van ernst is van deze aandoeningen. 

Indien de graad van ernst niet wordt vermeld op het medisch getuigschrift verklaart de gemachtigde van 

de Staatssecretaris de aanvraag onontvankelijk in toepassing van art. 9ter §3 van de 

Vreemdelingenwet. 

“ Uit artikel 9, §3, 3°, juncto artikel 9, § 1, vierde lid, van de Vreemdelingenwet blijkt dat het standaard 

medisch getuigschrift op straffe van niet-ontvankelijkheid de ziekte, haar graad van ernst en 

noodzakelijk geachte behandeling dient te vermelden. Artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 

2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van 

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

de verwijdering van vreemdelingen voorziet dat het bedoeld standaard medisch getuigschrift 

overeenkomstig het in bijlage aan dat koninklijk besluit toegevoegde model moet worden opgesteld. In 

dat model wordt onder punt B. DIAGNOSE een “gedetailleerde beschrijving van de aard en de ernst van 

de aandoeningen op basis waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter 

wordt ingediend” gevraagd. Het gaat in dat model enkel over de “ernst van de aandoening”, er is geen 

specifieke vraagstelling over de “graad van ernst” voorzien. Daarom volstaat het zeker dat de graad van 

ernst uit het standaard medisch getuigschrift blijkt, ook al is het niet specifiek uit het antwoord op een 

bepaalde vraag. 

Vermits de graad van ernst op straffe van niet-ontvankelijkheid van de aanvraag in het standaard 

medisch attest moet worden vermeld, is het echter niet toegelaten dat de graad van ernst enkel uit 

bijlagen bij dat attest zou blijken. De wetgever heeft uitdrukkelijk een aantal precieze eisen willen stellen 

om misbruik van de regularisatieprocedure te voorkomen, waaronder het voorlessen van een medisch 

attest van een welbepaald model en waaruit onder meer de graad van ernst van de ziekte van de 

betrokkene moet blijken. Al is in het standaard medisch attest geen specifieke plaats voor de vermelding 

van de graad van ernst van de ziekte voorzien, die graad van ernst moet wel uit het medisch attest zelf 

blijken zonder dat zij enkel uit bijlagen moet worden gedistilleerd. Het bestreden arrest is derhalve niet in 

strijd met artikel 9ter van de Vreemdelingenwet waar in punt 2.10 wordt gesteld dat het medisch 

getuigschrift conform artikel 9ter. $ 1. vierde lid, uitdrukkelijk de graad van ernst van de aandoening 

moet vermelden en dat de twee bijlagen waarop de verzoeker doelt geen afbreuk aan de geldigheid van 

de aanvankelijk bestreden beslissing doen vermits zij geen deel van het medisch getuigschrift uitmaken 

en in het medisch attest evenmin naar die bijlagen wordt verwezen. Het tweede middel is in die mate 

ongegrond. (R.v.S.t. nr. 222.013 van 11 januari 2013) 

Verzoekers kunnen niet dienstig anders voorhouden. 

Terwijl de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, 

niet bevoegd is zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr. 

R.v.St., nr. 101.624 van 7 december 2001). 

Voorts laat de verwerende partij gelden dat verzoekers evenmin dienstig kunnen voorhouden dat een 

standaardmotivering gehanteerd werd. Integendeel betreft de bestreden beslissing onbetwistbaar de 

stukken die verzoekers bij hun aanvraag om machtiging tot verblijf hebben ingediend en de 

vaststellingen die de gemachtigde dienomtrent heeft gedaan. 

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

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

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren is 

gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171). 

Verder trachten verzoekers aan de hand van enkele algemene getuigenissen en rapporten aan te tonen 

dat het slecht zou zijn gesteld met de medische situatie in Afghanistan. In zoverre verzoekers hiermee 

zouden menen dat de behandelingsmogelijkheden in het herkomstland dienden te worden onderzocht, 

laat de verwerende partij gelden dat de aanvraag van verzoekers conform het eerder geciteerde art. 

9ter, §3 van de Vreemdelingenwet eerst dient te worden beoordeeld naar de ontvankelijkheid. Art. 9ter, 

§3 van de Vreemdelingenwet bevat verschillende ontvankelijkheidsvereisten die cumulatief moeten 

worden voldaan om tot de ontvankelijkheid van de aanvraag te kunnen beslissen. 

In casu heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie vastgesteld dat het standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden 

voorzien in §1, vierde lid, en dit op grond van art. 9ter, §3, 3° van de Vreemdelingenwet. Het medisch 

getuigschrift vermeldt in casu geen ‘graad van ernst’, zodat de aanvraag onontvankelijk moet worden 

verklaard. 

Deze vaststelling volstaat opdat de gemachtigde tot de onontvankelijkheid van de aanvraag kon 

besluiten, zonder dat de arts-adviseur een advies diende te geven inzake de behandeling in het 
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herkomstland. Er kan trouwens niet worden ingezien hoe de arts-attaché de situatie in het land van 

herkomst van verzoekers zou kunnen nagaan wanneer er geen graad van ernst gekend is. 

Verzoekers kunnen niet dienstig anders voorhouden. 

Waar verzoekers tot slot de schending aanvoeren van artikel 3 EVRM en zij voorhouden dat een 

terugkeer naar het land van herkomst een enorm risico zal inhouden voor de fysiek integriteit van 

verzoekers en een onmenselijke behandeling zou inhouden, laat de verwerende partij gelden dat 

verzoekers hun uiterst summiere en ongestaafde beschouwingen geenszins kunnen worden 

aangenomen. 

Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat uit de vreemdelingenwet zelf en uit de parlementaire 

voorbereiding blijkt dat de begrippen uit artikel 9ter Vreemdelingenwet moeten worden verbonden met 

het begrippenkader van het EVRM en de interpretaties hiervan door het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens. 

Dienaangaande wijst de verwerende partij op het belang van de rechtspraak van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens, waarbij zij duidelijk de principes vaststelde die zij aanwendt met betrekking tot 

ernstig zieke vreemdelingen. 

In de zaak N. vs. het Verenigd Koninkrijk van 27 mei 2008, Grote Kamer, nr. 265.855, hanteert het Hof 

een aantal principes met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen. In dit principearrest geeft het Hof 

een overzicht van zijn jarenlange consistente rechtspraak sinds het arrest D. vs. The United Kingdom 

(EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96) waarbij het vervolgens duidelijk de principes vaststelt die het 

aanwendt met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen. De strenge principes die het Hof sinds 

voornoemd arrest D. vs. The United Kingdom in medische zaken hanteert, werden bijgevolg in 2008 

bevestigd door de Grote Kamer van het EHRM. Het Hof benadrukte dat er slechts sprake kan zijn van 

een schending van artikel 3 van het EVRM in het zeer uitzonderlijk geval (‘a very exceptional case’), 

wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn (EHRM 27 mei 2008, 

grote Kamer, N. vs Verenigd Koninkrijk, § 42). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

oordeelde dat artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet het recht waarborgt 

om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische 

verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst: de omstandigheid dat de uitwijzing de 

gezondheidstoestand of de levensverwachting van de betrokkene beïnvloedt, volstaat niet om een 

schending van die bepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire 

redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn. kan een schending van artikel 3 van het Europees 

Verdrag aan de orde zijn ŒHRM. Grote Kamer. 27 mei 2008. N. t. Verenigd Koninkrijk. § 42). 

De Grote Kamer handhaafde dan ook de hoge drempel, die door D. vs. The United Kingdom werd 

gesteld. Het EVRM is volgens het Hof immers essentieel gericht op de bescherming van burgerlijke en 

politieke rechten. Volgens het Hof kan artikel 3 van het EVRM niet beschouwd worden als een 

verplichting voor de verdragspartijen om de ongelijkheden tussen landen op vlak van medische 

voorzieningen te overbruggen door het voorzien van gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale 

vreemdelingen. 

Het Hof heeft bijgevolg een zeer bewuste keuze gemaakt om in Grote Kamer de hoge drempel zoals 

gehanteerd sinds voornoemd arrest D. vs. The United Kingdom te behouden. 

InD. vs. The United Kingdom motiveerde het Hof dat er slechts sprake is van een schending van art. 3 

EVRM in zeer uitzonderlijke omstandigheden: 

“only in a very exceptional case, where the humanitarian grounds against the removal are compellins. In 

the D. case the very exceptional circumstances were that the applicant was critically ill and appeared to 

be close to death, could not be guaranteed any nursing or medical care in his country of origin and had 

no family there willing or able to care for him or provide him with even a basic level of food, shelter or 

social support. ” 

Vrije vertaling: 

“slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tezen de 

uitwijzing dwingend zijn. In de zaak D. bestonden deze uitzonderlijke omstandigheden uit het feit dat de 

verzoekende partij kritiek ziek was, in de mate dat zijn levenseinde nabij was, terwijl in zijn land van 

herkomst geen enkele vorm van verpleging of medische zorg kon worden verzekerd en hij aldaar niet 

over familieleden beschikte die zorg konden bieden of die hem uit de nood konden helpen door het 

aanbieden van enig voedsel, onderdak of sociale ondersteuning. ” 

Door zelf een overzicht van zijn rechtspraak te geven van 1997 tot aan dit arrest en door zelf de 

principes op te sommen die hieruit moeten worden afgeleid, laat het Hof er geen twijfel meer over 

bestaan hoe uitzonderlijk de situatie van een ernstig zieke moet zijn alvorens zijn uitzetting in strijd zou 

zijn met artikel 3 van het EVRM. 

Illustratief hiervoor is dat sinds D. vs. The United Kingdom geen enkele schending van artikel 3 van het 

EVRM meer werd aanvaard door het Hof inzake de uitzetting van ernstig zieken. 
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Gelet op het hierboven beschreven belang dat onze wetgever heeft willen toekennen aan het EVRM en 

de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bij de vraag of een verblijfsrecht om 

ernstige medische redenen moet worden toegekend, is deze hoge drempel dan ook bepalend bij de 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, wat ook herhaald bevestigd werd door de 

rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (zie onder meer arresten R.v.V. 74.125 

(27.01.2012), 73.999 (27.01.2012), 73.890 (24.01.2012), 73.906 (25.01.2012)). 

De verwerende partij laat gelden dat de bestreden beslissingen houdende bevel om het grondgebied te 

verlaten verzoekers geenszins verplichten terug te keren naar hun land van herkomst, doch enkel de 

verplichting inhoudt tot het verlaten van het grondgebied van het Rijk en van dat van een aantal andere 

Staten met wie België afspraken heeft gemaakt inzake grensoverschrijding door vreemdelingen (cf. 

R.v.St. nr. 50.187, 14.11.1994, en nr. 50.130, 9.11.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

Uit de supra geciteerde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, kan verder 

worden afgeleid dat verzoekers in iedere hypothese eventuele medische elementen kunnen doen 

gelden in het kader van een vraag tot verlenging van de termijn van hun bevel om het grondgebied te 

verlaten. Het bevel om het grondgebied te verlaten maakt geen schending uit van artikel 3 van het 

EVRM. (R.v.V. nr. 72 458 van 22 december 2011) 

“Uit het feit dat een ernstige zieke vreemdeling niet zal verwijderd worden, kan niet afgeleid worden dat 

er geen bevel om het grondgebied te verlaten kan uitgereikt worden aan een vreemdeling die niet 

voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. Het treffen 

van een bevel om het grondgebied te verlaten vormt op zich geen schending van artikel 3 EVRM. Niets 

verhindert een ernstige zieke vreemdeling en zijn familieleden om een verlenging aan te vragen van de 

uitvoeringstermijn van het bevel het grondgebied te verlaten. ’’(R.v.V. nr. 23.204 van 19 februari 2009) 

Bovendien merkt de verwerende partij betreffende de vermeende schending van artikel 3 EVRM nog op 

dat het terugleiden van een vreemdeling ten aanzien van het art. 3 EVRM een probleem zou kunnen 

doen rijzen wanneer er ernstige en duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene een risico 

loopt op folteringen, onmenselijke of vernederende handelingen, doch deze bepaling impliceert 

geenszins dat een vreemdeling zonder meer het recht heeft het grondgebied van een bepaalde staat 

binnen te komen of er te verblijven (Cass. 

4 februari 1992, Arr. Cass. 1993,1, 148). 

Verder laat de verwerende partij gelden dat onder folteringen in de zin van art. 3 E.V.R.M. wordt 

begrepen, “die handelingen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed 

van fysieke of psychische aard wordt toegebracht (Arbitragehof nr. 51/94, 29 juni 1994, T. Vreemd. 

1994, 253, noot VANHEULE, D.). 

Het Hof van Cassatie oordeelde reeds bij arrest dd. 4.2.1993 (nr. 9567) dat het uit het land zetten van 

een vreemdeling een schending van het art. 3 E.V.R.M. kan uitmaken, “in zoverre er ernstige en 

duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene, indien hij aan die Staat (waaruit hij gevlucht is) 

wordt overgeleverd, een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, maar dat die bepaling evenwel niet impliceert 

dat een vreemdeling het recht heeft het grondgebied van een bepaalde Staat binnen te komen of er te 

verblijven”. 

In casu is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, niet in het minst nu verzoekers ter zake 

vaag blijven en geen concrete gegevens naar voor brengen of bewijskrachtige stukken voorleggen. 

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om 

een inbreuk uit te maken op art. 3 EVRM. Een eventualiteit van art. 3 EVRM kan worden geschonden 

volstaat op zich niet (R.v.St. nr. 105.233 dd. 27.03.2002, R.v.St. nr. 105.262 dd. 28.03.2002, R.v.St. nr. 

104.674 dd. 14.03.2002, ...) 

Het loutere feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de bestreden beslissing maakt geen grond 

tot vernietiging uit. 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt dan ook geenszins aangetoond. 

De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, 

oordeelde dat verzoekers hm aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9ter 

Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers hun concrete situatie 

daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels. 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de beginselen 

waarvan verzoekers de schending aanvoeren. 

Terwijl de bestreden beslissing ten genoege van recht met draagkrachtige motieven, die de bestreden 

beslissing inhoudelijk ondersteunen, is omkleed. 
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Gelet op het voorgaande is de verwerende partij dan ook de mening toegedaan dat verzoekers enig 

middel niet kan worden aangenomen. 

Het eerste en enig middel is ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.7. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen 

onontvankelijk wordt verklaard omdat het standaard medisch getuigschrift dat voorgelegd werd niet 

beantwoordt aan de voorwaarden zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, vierde lid van de Vreemdelingenwet. 

In casu wordt vastgesteld dat het voorgelegde medisch getuigschrift geen enkele uitspraak doet omtrent 

de graad van ernst van de ziekte en dat geen enkel ander medisch getuigschrift voorgelegd werd dat 

werd opgesteld conform het model van het standaard medisch getuigschrift. Op grond van voormelde 

vaststellingen concludeert de verwerende partij: “Bij gebrek aan één van de in art. 9ter §1, 4e lid vereiste 

medische elementen, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden.” 

 

3.8. Uit artikel 9, § 3, 3°, juncto artikel 9, § 1, vierde lid, van de Vreemdelingenwet blijkt dat het 

standaard medisch getuigschrift op straffe van niet ontvankelijkheid de ziekte, haar graad van ernst en 

noodzakelijk geachte behandeling dient te vermelden. Artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 

2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van 

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

de verwijdering van vreemdelingen voorziet dat het bedoeld standaard medisch getuigschrift 

overeenkomstig het in bijlage aan dat koninklijk besluit toegevoegde model moet worden opgesteld. In 

dat model wordt onder punt B. DIAGNOSE een “gedetailleerde beschrijving van de aard en de ernst van 

de aandoeningen op basis waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter 

wordt ingediend” gevraagd. Het gaat in dat model enkel over de “ernst van de aandoening”, er is geen 

specifieke vraagstelling over de “graad van ernst” voorzien. Daarom volstaat het zeker dat de graad van 

ernst uit het standaard medisch getuigschrift blijkt, ook al is het niet specifiek uit het antwoord op een 

bepaalde vraag.(RvS 11 januari 2013, nr. 220.013, RvS 18 december 2012, nr. 221.805) 

 

3.9. Blijkens het administratief dossier hebben verzoekers bij hun in punt 1.6 bedoelde aanvraag een op 

21 november 2012 door een arts ingevuld medisch getuigschrift gevoegd dat opgesteld is conform het 

model standaard medisch getuigschrift. Uit het administratief dossier blijkt niet dat dit standaard medisch 

getuigschrift werd vergezeld van bijlagen.  

Verzoekers betogen dat uit dit medisch getuigschrift de graad van ernst van de ziekte, onder meer de 

diabetes aandoening van eerste verzoekster, wel duidelijk blijkt. 

 

3.10. In het medisch getuigschrift wordt onder het punt “B/ DIAGNOSE” m.b.t. de diabetes aandoening 

van eerste verzoekster het volgende aangegeven door de behandelende arts: “Diabetes type  II waar 

voor insuline therapie”. Voor wordt onder punt “C/Actuele behandeling en datum van opstarten van de 

behandeling van de aandoeningen vermeld onder rubriek B” onder meer gesteld: “Insulinetherapie”. 

Tenslotte wordt onder het punt “D/ Wat zouden de gevolgen en mogelijke complicaties zijn indien de 

behandeling wordt stopgezet ?” gesteld dat bij het stoppen van de insulinetherapie, het diabetes 

probleem van eerste verzoekster zal toenemen.  

 

3.11. Hieruit blijkt dat de arts van verzoekers niet enkel de aandoening diabetes vermeldde, maar ook 

de graad van ernst van deze aandoening, waarbij hij specificeerde dat het om diabetes type II gaat, dat 

insulinetherapie noodzakelijk is en dat bij stopzetting van deze insulinetherapie, het diabetes probleem 

van eerste verzoekster zal toenemen. Door met het geheel van de elementen van het standaard 

medisch getuigschrift rekening te houden blijkt dat de gemachtigde had kunnen vaststellen dat hieruit op 

afdoende wijze blijkt welke graad van ernst de ziekte waaraan de eerste verzoekster lijdt, heeft. 

Verzoekers kunnen dan ook gevolgd worden in hun betoog dat uit het standaard medisch getuigschrift 

wel degelijk de graad van ernst van de aandoening van eerste verzoekster blijkt, met name voor wat 

betreft de aandoening diabetes.  

 

3.12. De materiële motiveringsplicht werd geschonden. Het eerste middel is in de aangegeven mate 

gegrond.  

 

3.13. Voor wat betreft de tweede en derde bestreden beslissingen 

 

 

3.14. De verzoekers voeren in casu aan dat zij een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet hebben ingediend waarbij medische elementen werden 

aangehaald in hoofde van eerste verzoekster. Verzoekers stellen dat haar medische toestand ernstig is 
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en dat de beschikbaarheid, continuïteit en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in 

Afghanistan zeer beperkt is. Verzoekers stellen dat een terugkeer naar het land van herkomst een reëel 

risico inhoudt voor de fysieke integriteit van eerste verzoekster wanneer er geen behandeling mogelijk 

is.  

 

3.15. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

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

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

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

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

218). 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) heeft reeds geoordeeld dat de 

verwijdering door een verdragsluitende Staat een probleem ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan 

opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, wanneer er ernstige gronden 

bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van bestemming een reëel gevaar loopt 

om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze 

omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat 

land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 75 en de arresten waarnaar wordt 

verwezen; EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, § 95, punt (b)). 

 

Om het bestaan van een risico op slechte behandelingen na te gaan, dienen volgens het EHRM de te 

verwachten gevolgen van de verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming te 

worden onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden 

die eigen zijn aan het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 

78; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons. 

v. Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 

 

3.16. De verwerende partij voert aan dat met betrekking tot vreemdelingen die zich beroepen op hun 

medische toestand en het gebrek aan medische en sociale zorg in het land van terugkeer om hun 

verwijdering tegen te houden, het  Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat enkel “in 

zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn”, een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, N. v. 

Verenigd Koninkrijk, § 42). 

 

3.17. De Raad wijst erop dat de Grote Kamer in het arrest N. t. het Verenigd Koninkrijk (EHRM 27 mei 

2008, nr. 26565/05) het volgende bepaalde: “the same principles must apply in relation to the expulsion 

of any person afflicted with any serious naturally occurring physical or mental illness which may cause 

suffering, pain and reduces life expectancy and require specialised medical treatment which may not be 

so readily available in the applicant’s country of origin or which may be available only at substantial cost”  

(vrije vertaling: “de principes van artikel 3 van het EVRM zijn van toepassing op de uitwijzing van elke 

person die lijdt aan een ernstige, van oorsprong natuurlijke fysische of mentale ziekte die lijden, pijn en 

een verminderde levensverwachting kan veroorzaken en die een gespecialiseerde medische 

behandeling behoeft die mogelijks niet beschikbaar is in het land van herkomst of enkel tegen een 

aanzienlijke kost”).  

 

Naast het gegeven dat de ziekte een voldoende ernst dient te hebben opdat deze aanleiding kan geven 

tot een schending van artikel 3 van het EVRM, blijkt voorts uit de rechtspraak van het EHRM dat het 

onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM meer betreft dan het louter 

beantwoorden van de vraag of het voor betrokkene, gezien zijn huidige gezondheidstoestand, fysiek 

mogelijk is om te reizen of de vraag of de verwijdering een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit 

of het leven van de betrokkene. Het Hof heeft beoordeelt de voorzienbare gevolgen van terugkeer bij 
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gezondheidsproblemen door oog te hebben voor alle omstandigheden die een aanhangige zaak 

betreffen, en dus ook voor de algemene omstandigheden in het land van herkomst alsook de 

persoonlijke situatie van een vreemdeling in dat land van herkomst. Het is immers mogelijk dat factoren 

en omstandigheden, die op zichzelf genomen geen aanleiding geven tot een schending van artikel 3 van 

het EVRM, in hun combinatie wel aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 3 van het 

EVRM.  

 

Aldus motiveert het Hof in haar arresten ook verder met betrekking tot de eventuele beschikbaarheid 

van een medische behandeling in het land van herkomst en de eventuele aanwezigheid van een sociale 

of familiale opvang in het land van herkomst (zie in deze zin EHRM 29 mei 1998, nr. 40900/98, Karara v. 

Finland (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 24 juni 2003, nr. 13669/03, Henao v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 25 november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 17 januari 2006, nr. 50278/99, Aoulmi v. Frankrijk, par. 57-60; 

EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. v. Verenigd Koninkrijk, par. 46-51; EHRM 20 december 2011, nr. 

10486/10, Yoh-Ekale Mwanje v. België, par. 81 e.v.)  

. 

3.18. In casu, bespreken de verzoekers de medische situatie in Afghanistan, waarbij onder meer gesteld 

wordt dat er te weinig gezondheidsfaciliteiten, dokters en medicijnen zijn, dat veel vrouwen niet 

behandeld worden, dat de prijzen voor medische zorgen hoog zijn, dat de gezondheidszorg er op korte 

termijn niet zal verbeteren en dat de beschikbaarheid, de continuïteit en de toegankelijkheid tot de 

adequate behandeling zeer beperkt is. 

 

Daarnaast verwijzen de verzoekers naar een aantal rapporten en verklaringen, met name een 

getuigenis van de ‘Secretaris van Gezondheid’ van de Verenigde Staten, dhr. T.T. uit 2010, een melding 

van het Internationale Comité van het Rode Kruis van 2011, een getuigenis van mevr. M.M. (zonder 

datum), het country of origin report van Home Office UK Border Agency van oktober 2011, het World 

Report van Human Rights Watch van 22 januari 2012, het country information report van de 

International Organization for Migration en het rapport van 2012 van Amnesty International, waaruit zou 

blijken dat de medische situatie zeer slecht is.  

De Raad stelt bij nazicht van het administratief dossier vast dat deze rapporten, afkomstig van 

gezaghebbende bronnen, reeds bij de aanvraag bedoeld in punt 1.6 aan de gemachtigde werden 

voorgelegd.  

 

3.19. Nu de eerste bestreden beslissing wordt vernietigd daar uit het standaard medisch getuigschrift 

wel op afdoende wijze de graad van ernst van de ziekte van eerste verzoekster blijkt, stelt de Raad vast 

dat er bijgevolg geen degelijk onderzoek gevoerd werd naar de vraag of eerste verzoekster lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt op een vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst, minstens toont verwerende partij dit niet aan. 

 

Gezien deze vaststelling, vermag de Raad niet anders dan in casu vast te stellen dat er geen of 

minstens een onvoldoende zorgvuldig en nauwkeurig onderzoek werd gevoerd naar alle 

omstandigheden die betrekking hebben op het individueel geval van verzoekers, met name naar het 

risico op onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het 

land van herkomst, in de zin van artikel 3 van het EVRM (cf. EHRM 15 november 1996, nr. 22414/93, 

Chahal v. Verenigd Koninkrijk, par. 96; EHRM 11 juli 2000, nr. 40035/98, Jabari v. Turkije, par. 39; 

EHRM 12 april 2005, nr. 36378/02, Shamayev e.a. v. Georgië en Rusland, par. 448: “a rigorous scrutiny 

must necessarily be conducted of an individual’s claim that his or her deportation to a third country will 

expose that individual to treatment prohibited by Article 3”).  

 

Aldus is het duidelijk dat de bestreden bevelen werden afgeleverd zonder dat er een degelijk onderzoek 

werd gevoerd naar een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Na het onderzoeken van een ingeroepen hogere 

rechtsnorm wordt vastgesteld dat het beroep gericht tegen de tweede en derde bestreden beslissingen 

ontvankelijk dient te worden verklaard. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de tweede en 

derde bestreden beslissingen. 

 

Aangezien een eventuele gegrondheid van de overige middelonderdelen geen ruimere nietigverklaring 

van de bestreden beslissingen met zich kan meebrengen, worden deze niet besproken.  
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4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft gegronde middelonderdelen aangevoerd die leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissingen. 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: 

 

 

Artikel 1. 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 3 december 2012 waarbij de aanvraag tot machtiging om verblijf in 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt 

verklaard, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 3 december 2012 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies), worden vernietigd. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp.  

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf april tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 

 


