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 nr. 109 860 van 17 september 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 Russische nationaliteit te zijn, op 

23 januari 2013 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 8 januari 2013 tot afgifte van bevelen om het 

grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlagen 13quinquies). 

 

Gezien titel Ibis, 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 17 juli 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 augustus 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de verzoekende partijen 

en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partijen verklaren van Russische nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 

respectievelijk X en X. 

 

Op 21 december 2012 weigert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aan elk 

van de verzoekende partijen de vluchtelingenstatus alsook de subsidiaire beschermingsstatus toe te 

kennen.  

 

Op 29 maart 2013 verwerpt de Raad bij het arrest nr. 100 305 het beroep tegen de beslissingen van 21 

december 2012. 
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Op 8 januari 2013 gaat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris over tot de afgifte van 2 

bevelen om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies), het eerste gericht aan de 

eerste verzoekende partij en het tweede gericht aan de tweede verzoekende partij en de 6 minderjarige 

kinderen van de verzoekende partijen. Dit zijn de bestreden beslissingen, waarvan de motieven telkens 

luiden als volgt: 

 

“Op 21 december 2012 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen. 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verzoekende partijen in het beschikkend gedeelte van hun verzoekschrift vragen de kosten van 

het geding ten laste van de verwerende partij te leggen en de verwerende partij in haar nota vraagt de 

kosten ten laste van de verzoekende partijen te leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen 

het voordeel van de kosteloze rechtspleging genieten, zodat aan geen van de partijen kosten van het 

geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers kosteloos. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet) kunnen slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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 

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 partijen een belang zouden hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij 

gegriefd zijn door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervinden. De vernietiging van de 

bestreden beslissing moet de verzoekende partijen bovendien enig voordeel opleveren en dus een 

nuttig effect sorteren. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissingen werden genomen in uitvoering van artikel 

75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit) en van 

artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 75, § 2 van het vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus weigert 

te erkennen en de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling, geeft de 

minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 52/3, § 1, van de wet, aan de betrokkene een bevel 

om het grondgebied te verlaten. 
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Onverminderd de opschortende werking bedoeld bij artikel 39/70, van de wet, worden de beslissingen 

van de Minister of van diens gemachtigde door middel van een document overeenkomstig het model 

van bijlage 13quinquies betekend. 

(…)” 

 

Artikel 52/3, § 1 van de vreemdelingenwet, zoals 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, en waarnaar voornoemd artikel 75, § 2 verwijst, luidt als volgt: 

 

“Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus weigert 

te erkennen of de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling en de 

vreemdeling onregelmatig in het Rijk verblijft, beslist de minister of zijn gemachtigde onverwijld dat de 

vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° of de in artikel 27, § 1, eerste lid, en § 3, 

bedoelde gevallen. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 51/2. Indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep van de 

vreemdeling tegen een beslissing genomen door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen verwerpt in overeenstemming met artikel 39/2, § 1, 1°, en de vreemdeling verblijft 

onregelmatig in het Rijk, beslist de minister of zijn gemachtigde onverwijld dat de vreemdeling valt onder 

de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°, of de in artikel 27, § 1, eerste lid, en § 3, bedoelde gevallen. Deze 

beslissing wordt onverwijld ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig artikel 51/2.” 

 

Artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet, zoals eveneens gewijzigd door voornoemde wet van 19 

januari 2012 die op 27 februari 2012 in werking is getreden, 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 : 

 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

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; 

(…) 

5° wanneer hij, ter fine van weigering van toegang, gesignaleerd is, overeenkomstig artikel 3, 5°; 

(…) 

11° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel 

niet werd opgeschort of ingetrokken. 

12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch 

opgeheven is.” 

 

Uit voornoemd artikel 52/3, § 1 blijkt dat, indien aan de vreemdeling die onregelmatig in het Rijk verblijft, 

de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus niet werd toegekend of indien de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep van zulke vreemdeling tegen een beslissing genomen door 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt in overeenstemming met 

artikel 39/2, § 1, 1° van de vreemdelingenwet, de staatssecretaris of zijn gemachtigde beslist dat deze 

vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° van de vreemdelingenwet bedoelde gevallen. 

Gelet op de bewoordingen van artikel 52/3, § 1 van de vreemdelingenwet beschikt de staatssecretaris of 

zijn gemachtigde bij het nemen van zijn beslissing niet over enige appreciatiemogelijkheid indien hij 

vaststelt dat aan beide navolgende bepalingen is voldaan: ten eerste, de vreemdeling werd de 

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd of de Raad heeft het beroep van de 

vreemdeling tegen een beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen verworpen én ten tweede, deze vreemdeling verblijft onregelmatig in het Rijk. De 

staatssecretaris of zijn gemachtigde moet bijgevolg eerst nagaan of aan deze twee voorwaarden is 

voldaan. Is dit het geval, dan moet de staatssecretaris of zijn gemachtigde vervolgens beslissen dat de 

vreemdeling valt onder de in artikel 7 van de vreemdelingenwet bedoelde gevallen. Hij beschikt ter zake 

niet over enige appreciatiemogelijkheid. 

 

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

vreemdelingenwet blijkt dat de staatssecretaris of zijn gemachtigde evenmin over enige appreciatie-
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mogelijkheid 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 dient de staatssecretaris of zijn gemachtigde op grond van voornoemd artikel 52/3, § 1 eerst 

bindend te beslissen dat de vreemdeling valt onder de gevallen bedoeld in voornoemd artikel 7, eerste 

lid, 1° tot 12° en vervolgens dient hij, in het geval één of meerdere van de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen van toepassing zijn, verplicht een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven. 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat uit de bestreden beslissingen blijkt dat de verzoekende partijen 

zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet bevinden. Gelet op voormelde 

dubbele 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 52/3, § 1 

en artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, opnieuw, na te hebben vastgesteld dat de 

verzoekende partijen in het Rijk verblijven zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de 

vreemdelingenwet vereiste documenten, bevelen om het grondgebied te verlaten af te geven. Een 

eventuele vernietiging van de bestreden beslissingen kan de verzoekende partijen dan ook geen nut 

opleveren.  

 

Niettegenstaande bovenstaande vaststellingen merkt de Raad op 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 (hierna: het 

EVRM, cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948).  

 

Uit het middel blijkt dat de verzoekende partijen de schending aanvoeren van artikel 3 van het EVRM.  

 

Het middel luidt als volgt:  

 

“11.2.2.1 Het enigste middel tegen de bevelen bestaat uit een schending beginselen van behoorlijk 

bestuur, meer bepaald het redelijkheidsbeginsel en de zorgvuldigheid, de schending van de 

motiveringsplicht en van artikel 3 EVRM, doordat verwerende partij bij het nemen van de bevelen om 

het grondgebied te rekening heeft gehouden met de medische problematiek van verzoekster en van hun 

twee minderjarige dochters. 

1. 

Bij het nemen van de bevelen om het grondgebied te verlaten werd door verwerende partij geen 

rekening gehouden met de medische toestand van verzoekster en hun twee minderjarige kinderen en 

met name met de ontoereikende behandelings- en mogelijkheden in het land van herkomst (of Polen). 

In het verzoekschrift tot verblijfsmachtiging o.g.v. art. 9ter Vw. werd nochtans duidelijk aangetoond dat 

verzoekster en hun minderjarige dochters aan ernstige medische aandoeningen lijden waarvoor geen 

adequate behandeling is in het land van herkomst. 

Verzoekster kampt immers met een ernstig posttraumatisch stresssyndroom (PTSS), waarvoor zij in 

België behandeling ondergaat. Hun dochter E. (...) kampt met aanhoudende hoofdpijnen (mogelijk het 

gevolg van een hersentumor) en bij dochter L. (...) werd recidiverende vertigo en chronische 

darmklachten vastgesteld, alsook een posttraumatische stresstoornis met conversieve symptomen en 

epilepsie (zie aanvraag tot medische 7.05.2011). 

In de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten werd met deze specifieke medische 

problematiek echter niet de minste rekening gehouden, laat staan dat hiertoe enig onderzoek werd 

uitgevoerd. 

Uit de parlementaire voorbereidingswerken aangaande de invoering van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet blijkt nochtans dat zelfs in geval de vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel 

van artikel 9ter, deze laatste niet kan worden verwijderd indien zijn verwijdering een schending zou zijn 

van artikel 3 EVRM (Gedr. St.Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 36) 

Ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft reeds terecht gesteld dat er in geval van een 

verwijderingsbeslissing steeds een onderzoek dient te gebeuren en medische problemen, zoniet is er 

sprake van een schending van artikel 3 EVRM. Zie onder meer RvV 37.026. 15 januari 2010 - RvV 

39.483. 26 februari 2010 - RvV 310) en CCE 25 juli 2008, nr. 14397 : 

« (…) » 

De Raad van State heeft eveneens reeds geoordeeld:. 

“Il appartiendra à l’autorité, conformément aux travaux préparatoires précités, d’examiner la situation 

médicale de l’étranger avant de procéder à son éloignement forcé” (CE 29 octobre 2010, n° 208.586). 
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Niettegenstaande er op dit ogenblik aan de bevelen nog geen gedwongen uitvoering werd gegeven, kan 

zulks wel het geval worden wanneer de bestreden beslissingen definitief geworden zijn. 

In het licht van het voorgaande dient dan ook te worden onderzocht of de bevelen niet in strijd met 

artikel 3 EVRM werden genomen. 

De Europese Commissie voor de Rechten van de Mens heeft overigens reeds meermaals gesteld: “a 

lack of proper care in a case where someone is suffering from a serious illness could in certain 

circumstances amount to treatment trary to Article 3”. 

2. 

In casu moet tevens worden opgemerkt dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging om medische redenen 

tot tweemaal toe ontvankelijk, maar ongegrond werd verklaard, doch naderhand op 22.11.2011 werd 

vernietigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwisting dan wel werd ingetrokken door verwerende partij 

op 18.09.2012, zodat moet worden aangenomen dat hun aanvraag tot op heden nog steeds lopende is. 

Uit de laatste (thans ingetrokken) ongegrondheidsbeslissing van verwerende partij 21.06.2012 blijkt dat 

ten aanzien van de Russische Federatie er geen onderzoek werd gevoerd naar de behandelings- en 

toegankelijkheidsmogelijkheden van de aandoeningen van verzoekers. 

Nochtans hadden verzoekers in de aanvraag tot medische regularisatie dd. 11.05.2011 uitdrukkelijk 

gesteld dat er in hun land van herkomst geen efficiënte behandeling is voor hun psychische problemen. 

Er werd tevens verwezen naar een internationale studie in de American Journal of Psychiatry, zoals 

aangehaald door de World Health Organization. 

Hieruit blijkt immers dat het percentage van mensen met psychische problemen in de Russische 

Federatie die een adequate en doeltreffende behandeling krijgen amper 1 % bedraagt, (zie Simon GE et 

al. Prevalence and predictors of depression treatment in an international primary care study. American 

Journal of Psychiatry, 2004, 161: 1626-1634, zoals aangehaald in World Health Organization and World 

Organization of Family Doctors (Wonca), Integrating mental health into primary care: a global 

perspective, http://www.who.int/mental health/resources/mentalhealth PHC 2008,pdf, 2008, 34)  

Een en ander zou dan ook in strijd zijn met artikel 3 EVRM indien verzoekers, gelet op de 

gezondheidstoestand en de ontoereikende behandeling in hun land van herkomst, geen verder verblijf in 

België zou kunnen bekomen om verder gebruik te kunnen maken van de medische bijstand. 

Er is immers absoluut geen zekerheid dat aldaar medische zorgen kunnen worden geleverd die 

afdoende beschikbaar, toegankelijk en bereikbaar is. 

Immers, zoals blijkt uit hierboven geciteerde studie zijn de psychisch-medische zorgen voor 75% van de 

ondervraagde personen in de Russische Federatie financieel niet toegankelijk (Zie Simon GE et al. 

Prevalence and predictors of depression treatment in an international primary care study. American 

Journal of Psychiatry, 2004, 161: 1626-1634, zoals aangehaald in World Health Organization and World 

Organization of Family Doctors (Wonca), Integrating mental health into primary care: a global 

perspective, http://www.who.int/mental health/resources/mentalhealth PHC 2003.pdf, 2008, 34). 

Dit geldt dan ook des te meer voor verzoekers die geen financiële middelen hebben. 

Daarnaast is het algemeen gekend dat ten gevolge van de isolatie van de psychiatrie en de beperkte 

fondsen van de psychische gezondheidszorg ten tijde van de Sovjet-Unie, de meeste beoefenaars de 

nodige kennis en vaardigheden ontberen om een doeltreffende medische en psycho-sociale 

behandeling te bezorgen. (Zie hieromtrent Rachel Jenkins et al. Mental health reform in the Russian 

Federation: an integrated approach to achieve social inclusion and recovery in Bulletin of the World 

Health Organization Volume 85, Number 11, November 2007, (858-866) en ook te vinden op 

http://www.who.int/bulletin/volumes/85/11/06-039156/en/.) 

Van enige modernisatie van de gehanteerde behandelingswijzen is overigens nog geen sprake, gelet op 

de beperkte financiële fondsen voor de psychische gezondheidszorg (Zie Russian Federation: 

"Operational Guidance Note: Russian Federation" http://www.ecoi.net/russian-federation. 17.11.2008) 

Aldus is zonder meer duidelijk dat verzoekers er niet zullen kunnen beschikken over medische zorgen 

van een aanvaardbaar kwalitatief niveau (RvSt 7 mei 2001, nr. 95.175.RDE 2002 N° 119; RvSt 30 

november 1999, nr. 83.760.RDE 2002 N° 119; Kortg. Leuven 6 december 1996, T. Vreemd. 1997, 299-

300) 

Door de geneesheer van verzoekers werd in de medische attesten gevoegd bij de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging op grond van medische redenen dd. 17.05.2011 tevens nog opgemerkt dat er 

gezondheidsrisico’s zijn indien de behandeling zou worden stopgezet en zij België zou moeten verlaten. 

Uit het voorgaande blijkt dat er sprake is van een schending van artikel 3 EVRM indien uitvoering zal 

worden gegeven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten, aangezien verzoekers geen afdoende 

medische zorgen kunnen krijgen in hun land van herkomst. 

3. 

Ook ten aanzien van Polen, alwaar verzoekers mogelijks nog de status van subsidiaire bescherming 

(‘pobyt’) hebben, is er een ernstig en reëel risico dat verzoekers er worden blootgesteld aan 

mensonterende behandelingen. 
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Verwerende partij had in hun laatste ongegrondheidsbeslissing dd. 21.06.2012 weliswaar gekeken naar 

de behandelings- en toegankelijkheidsmogelijkheden in Polen, doch door verzoekers werd in het 

verzoekschrift tot nietigverklaring dd. 29.08.2012 opgemerkt dat dit onderzoek niet afdoende was en 

o.m. een schending kon opleveren met artikel 3 EVRM.  

gezondheidszorgen via de universele ziekteverzekering gedekt zouden zijn te verduidelijken welke 

kosten hieronder precies vallen, en of hieronder o worden begrepen. 

Daarnaast had verwerende partij in die beslissing ook voorgehouden dat middel van arbeid zelf konden 

instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Dit strookte evenwel niet met de 

vaststellingen zoals vermeld in het advies van het BCHV (dat naar aanleiding van hun aanvraag was 

opgesteld) waaruit blijkt dat het voor verzoekers bij hun laatste verblijf niet mogelijk was om werk te 

vinden in Polen. Ook het arrest van de Raad dd. 22.11.2011 (nr. 70 382) stelde in casu hieromtrent 

reeds: 

“ (...)” 

Aldus was duidelijk dat verwerende partij geen rekening had gehouden met het advies van het BCHV en 

met voormeld arrest, doch louter op een zeer algemene wijze had gesteld dat verzoekers het recht 

hebben om te werken op basis van hun verblijfsvergunning. Het loutere feit dat verzoekers het recht 

zouden hebben om te werken, betekent uiteraard niet dat zij daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om 

werk te vinden. Verwerende partij had dan ook niet aangetoond dat de Poolse autoriteiten de nodige 

initiatieven hebben genomen om vreemdelingen met enige vorm van bescherming, zoals verzoekers, 

aan werk te helpen. Verzoekers hadden bovendien reeds in het verleden aangetoond (zie arre arrest 

dd.22.11.2011 nr. 70.381) dat het voor vreemdelingen met enige vorm van bescherming en in het 

bijzonder voor verzoekers bijzonder moeilijk is om werk te vinden (zie ook 

http://www.interwenciaprawna.pl/docs/sasiedzi-czv-intruzi.pdf) en zij geen recht meer hebben op steun, 

zodat moet worden aangenomen dat de financiële toegankelijkheid van de medische zorgen en de 

vergoeding voor kosten die daarmee gepaard gaan, niet gewaarborgd werden. 

Aangaande de slechte toegankelijkheid van de medische zorgen, stelde het advies van de geneesheer-

ambtenaar bovendien louter: 

“(...)” 

In de voetnoot werd verwezen naar een tekst van de World Health Organisation en een tekst van The 

European Observatory on Health Systems and Policies (Health Systems in p. 43-52. Uit deze teksten 

kon evenwel geenszins worden afgeleid dat de Poolse regering afdoende maatregelen zou hebben 

genomen om het gezondheidssysteem effectiever te maken,  laat staan dat de kwaliteitsgaranties 

zouden zijn verbeterd. Er waren immers geen statistieken dienaangaande beschikbaar (zie immers 

laatste zin in het citaat vermeld in voetnoot2). 

Op geen enkele wijze bleek uit de informatie van verwerende partij dat de initiatieven van de Poolse 

regering tot positieve resultaten hebben geleid. Het betrof een loutere ongefundeerde bewering van 

verwerende partij die overigens haaks stond met de eigen vaststellingen van verzoekers aangaande de 

slechte toegankelijkheid tot specialisten en de extreem lange wachttijden die ermee gepaard gingen. 

Voor hun dochter E. (...), heeft het bvb. meer dan 3 jaar geduurd vooraleer er effectief foto’s genomen 

werden, niettegenstaande zij ondragelijke hoofdpijnen had ( zie advies BCHV). 

Het feit dat zij na drie jaar dan toch enige vorm van behandeling in Polen kreeg, betekent tuiteraard niet 

dat deze afdoende was om van een passende (toegang tot de publieke) gezondheidszorg te kunnen 

spreken. 

Volgens verwerende partij zou bovendien door de komst van de ombudsman de kwaliteitsgaranties in 

de gezondheidszorg zijn verbeterd. In tegenstelling tot hetgeen laat uitschijnen, zal in geval van slechte 

toegankelijkheid bij een specialist of lange wachttijden, de ombudsman geen compensatie kunnen 

bekomen voor de benadeelde patiënt. 

Het artikel waarnaar verwerende partij in de ingetrokken ongegrondheidsbeslissing verwees, te weten A. 

Sagan, D. Panteli, e.a., Poland : Health system review. Health Systems in D. 50-51 stelt immers: 

“…)” 

Het ombudsbureau voor de Patiënten rechten zal louter optreden in geval van medische wantoestand. 

Het was dan ook niet aangetoond dat de ombudsman kan optreden in geval van lange wachttijden of 

nalatigheid in behandeling. 

Daarenboven wilden verzoekers geen financiële tegemoetkoming bekomen, doch wel op adequate wijze 

behandeld te worden voor hun medische problemen. Het is duidelijk dat de Nota Toegankelijkheid dd. 

25.05.2012 dat door de geneesheer-ambtenaar werd geciteerd, geenszins op afdoende wijze hiervoor 

garanties had geboden. 

Gelet op de uitvoerig gedocumenteerde aanvraag waarbij duidelijk werd gewezen op het concreet 

probleem dat verzoekers ondervonden hebben met hun achtjarig dochtertje, was duidelijk dat de 

algemene motivering van verwerende partij aangaande hun medische regularisatieaanvraag niet 

afdoende was. 
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De ongegrondheidsbeslissing werd dan ook terecht ingetrokken door verwerende partij op 18.09.2012. 

Sindsdien hebben verzoekers nog geen nieuwe beslissing mogen ontvangen. 

4. 

Gelet op de uiteenzettingen onder punt 1 tot 3, kan niet worden betwist dat verzoekers zich terecht op 

artikel 3 EVRM (m.n. het verbod op een onmenselijke of vernederende behandeling) beroepen. Conform 

de rechtspraak van de Raad zijn zij tegemoet gekomen aan de vereiste om aan te tonen dat er ernstige 

en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij kunnen 

worden teruggeleid (Russische Federatie of Polen) een ernstig en reëel risico lopen om te worden 

blootgesteld aan mensonterende behandelingen. Verzekers hebben concrete, op hun persoonlijke 

situatie betrokken feiten aangebracht en zelfs bewijzen afgeleverd dat zij in Polen op medisch vlak niet 

op afdoende wijze werden geholpen. 

Als de medische verslagen en de overige informatiebronnen aangaande de toegang tot de medische 

zorg immers naast elkaar worden gelegd, blijkt duidelijk het ernstig risico in geval van het terugsturen 

van verzoekers en hun dochters naar Polen of naar de Russische Federatie, gelet op hun medische 

toestand in combinatie met een totaal gebrek aan afdoende medische verzorging. Aldus zou er sprake 

zijn van een schending van artikel 3 EVRM. 

In casu is duidelijk dat mevrouw N. (...) en haar kinderen in Polen geenszins de nodige toegang 

hadden/zullen hebben tot de medische zorg, noch deze op afdoende wijze in hun land van herkomst 

kunnen verkrijgen. 

Aldus had verwerende partij alvorens de bestreden bevelen uit te vaardigen een onderzoek moeten 

voeren naar de door verzoekers ingeroepen medische elementen, alsook naar de 

behandelingsmogelijkheden en de toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst, 

hetgeen zij duidelijk niet heeft gedaan. 

Zie hieromtrent ook S. BOUCKAERT, Documentloze vreemdelingen. Grondbescherming doorheen de 

Belgische en internationale rechtspraak vanaf 1985, Maklu, Antwerpen, 2007, 161: 

‘Wat dit laatste betreft, heeft de Raad van State reeds in meerdere arresten geoordeeld, onder expliciete 

verwijzing naar het zorgvuldigheidsbeginsel, dat de Dienst Vreemdelingenzaken, bij de evaluatie van de 

medische zorgverstrekking in het land van herkomst, niet alleen de mogelijkheid tot behandeling van 

een medische aandoening moet onderzoeken, maar eveneens moet nagaan of die zorgverstrekking ook 

toegankelijk is voor de betrokken vreemdeling. Met name dient de dienst daarbij na te gaan of de 

vreemdelingen in staat is om de kosten van de noodzakelijke behandeling financieel te dragen.’  

Gelet op de afwezigheid van een dergelijk onderzoek, alsook de informatie waarnaar door verzoekers 

werd verwezen in de aanvraag tot verblijfsmachtiging om medische redenen alsook het laatste 

verzoekschrift tot nietigverklaring dd 29.08.2012, moet worden aangenomen dat het voor verzoekers 

dan ook onmogelijk is om terug te keren. 

Aangezien uit de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten blijkt dat er tot op heden geen enkel 

onderzoek werd gevoerd naar de medische problematiek van verzoekster en hun kinderen, noch naar 

de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorg in hun land van herkomst, en derhalve 

ook niet naar het risico op een onmenselijke of, vernederende behandeling bij terugkeer, zijn de 

bestreden beslissingen in strijd met artikel 3 EVRM genomen, minstens is er sprake van een schending 

van de motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel. 

Een vernietiging van de bevelen om het grondgebied te verlaten, is dan ook op zijn plaats.” 

 

De verzoekende partijen, die onder meer de schending van de zorgvuldigheidsplicht en artikel 3 EVRM 

aanvoeren nu de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de ontoereikende behandelings-

mogelijkheden en toegankelijkheid in het land van herkomst van de tweede verzoekende partij en twee 

minderjarige dochters van de verzoekende partijen, verwijzen op uitgebreide wijze naar websites en 

studies betreffende de gezondheidszorg in het land van herkomst. Zij houden voor dat de nodige zorgen 

voor de betrokken gezinsleden niet aanwezig zijn.  

 

Uit het administratief dossier blijkt echter prima facie dat het gaat om ernstige aandoeningen, nu de 

tweede verzoekende partij lijdt aan een posttraumatische stressstoornis met depressieve symptomen en 

een toestand van permanente angst, waarvoor zij medicamenteus behandeld wordt en opgevolgd moet 

worden door de huisarts en een psychiater. Dochter L. lijdt eveneens aan een posttraumatische 

stressstoornis met conversieve symptomen waarbij de differentiële diagnose moet worden gesteld met 

een vorm van epilepsie en waarbij zij medicatie dient te nemen, en dochter E. lijdt eveneens aan een 

posttraumatische stressstoornis met gedragsproblemen waarbij zij psychotherapeutisch en medicamen-

teus wordt behandeld.  
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Tevens blijkt uit de bestreden beslissingen niet of door de verwerende partij enig onderzoek werd 

gevoerd naar de medische zorgen in het land van herkomst van de verzoekende partijen en de 

toegankelijkheid en beschikbaarheid ervan.  

 

Niettegenstaande het gegeven dat het EHRM tot op de dag van vandaag enkel een schending van 

artikel 3 van het EVRM heeft weerhouden in een situatie waarin er sprake was van een kritieke en 

vergevorderde gezondheidstoestand, stelt het EHRM het voorhanden zijn van een actuele directe 

levensbedreiging niet voorop als een absolute voorwaarde opdat een schending van artikel 3 van het 

EVRM kan worden vastgesteld. In het arrest N. t. het Verenigd Koninkrijk (EHRM 27 mei 2008, nr. 

26565/05) bepaalt de Grote Kamer welke ziektes onder het toepassingsgebied van artikel 3 van het 

EVRM kunnen ressorteren “the same principles must apply in relation to the expulsion of any person 

afflicted with any serious naturally occurring physical or mental ilness 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” (de 

principes van artikel 3 van het EVRM zijn van toepassing op de uitwijzing van elke persoon die lijdt aan 

een ernstige, van oorsprong natuurlijke fysieke of mentale ziekte die lijden, pijn en een verminderde 

levensverwachting kan veroorzaken en die een gespecialiseerde medische behandeling behoeft die 

mogelijk niet beschikbaar is in het land van herkomst of enkel tegen een aanzienlijke kost). Het Hof 

heeft geenszins uitgesloten dat ernstige aandoeningen een schending kunnen uitmaken van artikel 3 

van het EVRM indien er geen behandeling voorhanden is in het land van herkomst waardoor deze 

aandoeningen alsnog op korte termijn zullen evolueren naar acute levensbedreiging. Uit de rechtspraak 

van het EHRM inzake de verwijdering van zieke vreemdelingen blijkt dat het Hof, bij zijn beoordeling 

inzake artikel 3 van het EVRM, geenszins als absolute voorwaarde stelt dat de gezondheidstoestand 

actueel direct levensbedreigend dient te zijn. Het criterium dat het EHRM hanteert is of er sprake is van 

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

zijn”. Hierbij dient allereerst vast te staan dat het een aandoening betreft die een voldoende ernst heeft 

opdat deze aanleiding kan geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM, m.a.w. een banale 

ziekte zal uitgesloten worden van het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM. In zijn beoordeling 

van artikel 3 van het EVRM weegt het EHRM het volgende af: de beschikbaarheid van de vereiste 

zorgen en de medicatie in het herkomstland en, in mindere mate, de toegankelijkheid van de vereiste 

medische behandeling en zorgen in het land waarnaar de vreemdeling zal worden uitgewezen. Indien 

hierover gegevens bekend zijn wordt ook onderzocht of er nog familie aanwezig was en of er opvang 

voorhanden was in het land van herkomst en of er sprake is van een kritieke of vergevorderde 

gezondheidstoestand. Het onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 EVRM betreft meer 

dan het louter beantwoorden van de vraag of het voor betrokkene 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 oog 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 dit artikel. Aldus motiveert het Hof in zijn 

arresten, zelfs als reeds is vastgesteld dat de ziekte van betrokken vreemdeling heden zich niet in een 

terminale of kritieke fase bevindt, 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 (ontvankelijkheids-

beslissing); 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.). 

 

Hic et nunc kan niet worden vastgesteld dat een onderzoek werd gevoerd naar de gezondheidszorgen 

in het land van herkomst van de verzoekende partijen voor de aandoeningen die, gelet op het 

administratief dossier, niet banaal zijn van aard.  

 

De verzoekende partijen maken een schending aannemelijk van de zorgvuldigheidsplicht in samen-

lezing met artikel 3 van het EVRM.  
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Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Na het onderzoeken van een ingeroepen hogere 

rechtsnorm wordt vastgesteld dat het beroep ontvankelijk dient te worden verklaard. Deze vaststelling 

leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. 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 beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 8 januari 2013 tot afgifte van bevelen om het grondgebied te 

verlaten – asielzoeker (bijlagen 13quinquies) worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien september tweeduizend dertien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


