
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 115 767 van 16 december 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 en hun kinderen X, X en X, die verklaren van Georgische 

nationaliteit te zijn, op 19 augustus 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 waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk doch 

ongegrond verklaard wordt van 16 april 2013. 

 

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 11 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

29 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die loco advocaat C. DIONSO DIYABANZA 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die 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 29 juni 2011 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: de 

vreemdelingenwet) indienen. Op 12 augustus 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een 

beslissing waarbij deze aanvraag ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt. 
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1.2. Op 13 oktober 2011 dienen de verzoekers tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest nr. 72.083 van 19 december 2011 vernietigt de 

Raad de beslissing van de gemachtigde. 

 

1.3. Op 16 april 2013 neemt de gemachtigde een nieuwe beslissing waarbij de aanvraag ontvankelijk 

doch ongegrond verklaard wordt. Dit is de bestreden beslissing, die op 23 juli 2013 ter kennis gebracht 

wordt. 

 

De motieven van de bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grand om een verblijfsvergunning 

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

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

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

Er worden medische elementen aangehaald voor Z., D. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 

09/04/2013 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en stelt dat de nodige medische zorgen zowel 

beschikbaar als toegankelijk zijn in het land van herkomst, Georgië, en dat er geen bezwaar is om te 

reizen. De arts-adviseur concludeert dat: "Uit het voorgelegde medisch dossier kan niet worden afgeleid 

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

leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk 

zijn in het herkomstland. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het herkomstland". 

De aanvraag dient derhalve ongegrond verklaard te worden. 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

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

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

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

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

ingegaan worden op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van 

verzoekers. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste 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 de artikelen 

9ter en 62 van de vreemdelingenwet en van het algemeen principe dat de administratieve overheid 

uitspraak moet doen in kennis van alle elementen van de zaak. De verzoekers voeren ook een duidelijke 

beoordelingsfout en overschrijding van macht aan. In een tweede 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 de artikelen 9ter, §1, 1
e
 alinea en 62 van de 

vreemdelingenwet en van artikel 1 en 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden (EVRM). 

 

De middelen worden als volgt toegelicht: 

 

“Dat verzoeker twee middelen aanhaalt tegen de omstreden akte : 

b.1. Als eerste middel aangevoerd : 

- schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en 

- de artikelen 9 ter en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

- de duidelijke beoordelingsfout en overschrijding van macht, 
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- de schending van de algemene principes van een goede administratie, volgens het algemeen 

principe dat de administratieve overheid uitspraak moet doen in kennis van alle elementen van de zaak, 

Overwegend dat artikel 9 ter § Ie van de wet van 15 december 1980 beschikt: 

"§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de 

mogelijkheden van en van de toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar 

hij verblijft, en van de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer 

aangeduid door de minister of zijn gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer 

kan, indien hij dit nodig acht, de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van 

deskundigen. " 

Dat voortvloeit uit de voorbereidingswerken van de wet van 15 september 2006, die artikel 9 ter 

voornoemd ingelast heeft in de wet van 15 december 1980, dat de "adequate behandeling" in deze 

beschikking vermeldt " een aangepaste behandeling en voldoende toegankelijkheid in het land van 

herkomst of van verblijf" beoogt, en dat het onderzoek van deze kwestie "geval per geval moet 

gebeuren, rekening houdend met de individuele situatie van verzoeker"; 

Dat eruit voortvloeit dat om "adequaat" te zijn in de zin van artikel 9 ter voornoemd, de behandelingen 

die in zijn land van herkomst of verblijf van verzoeker niet alleen "geschikt" moeten zijn voor de 

betrokken pathologie, maar eveneens voldoende toegankelijk "voor betrokkene waarvan met de 

individuele situatie moet rekening gehouden worden op het ogenblik van het onderzoek van de 

aanvraag; 

Dat bovendien de lezing van artikel 9 ter van voornoemde wet van 15 december 1980 in werkelijkheid 

drie soorten ziekten onthult die moeten leiden tot de toekenning van een verblijfsvergunning op basis 

van deze beschikking wanneer er geen enkele adequate behandeling in het land van herkomst of het 

land van verblijf bestaat, te weten: 

Deze die een reëel risico voor het leven tot gevolg hebben; 

Deze die een reëel risico voor de fysieke integriteit tot gevolg hebben - Deze die een reëel risico voor 

onmenselijke of vernederende behandeling tot gevolg hebben; 

Dat dit tot gevolg heeft dat artikel 9 ter van voornoemde wet van 15 december 1980 geen interpretatie 

toelaat die zou leiden tot de systematische vereiste van een risico "voor het leven " van verzoeker 

vermits hij naast het vitaal risico, twee hypothesen overweegt : 

Dat om te rechtvaardigen dat zij wel binnen de voorwaarden van artikel 9 ter, alinea 1
e
 van de wet van 

15 december 1980 eerste verzoeker verschillende medische documenten voorgelegd heeft waarvan een 

medisch getuigschrift van 24 mei 2012 getekend door Dokter V., dat aanduidt dat Mr Z. een 

schizoaffectieve aandoening heeft en een PTSS waarvoor hij wordt behandeld met Risperidon en 

Redomex. Verder neemt hij Pantomed (Pantoprazol); 

Dat de graad van ernst van de pathologie als ernstig geoordeeld werd; 

Dat de geneesheer geoordeeld heeft dat de medische behandelingen bezig waren; 

Dat wat de gevolgen en de complicaties betreft in geval van stopzetting van de behandeling, de 

geneesheer van verzoeker aangeduid heeft dat het zou gaan om een evolutie van een verergering met 

het risico van het overgaan tot de daad; 

Dat eerste verzoeker zijn aanvraag aangevuld heeft met documentaire bewijzen die de ziekte waaraan 

hij lijdt niet ten last zouden kunnen genomen worden in Georgië, bij gebrek aan adequate en 

beschikbare behandeling ter plaatse zodat zijn opvolging bijgevolg riskeert ernstig gecompromitteerd te 

zijn in geval van vroegtijdige terugkeer naar zijn land van oorsprong waar de toegankelijkheid tot de 

gezondheidszorgen een luxe blijft bij gebrek aan een systeem van efficiënte sociale zekerheid; 

Dat in zijn rapport van 09 april 2013 nochtans de medische functionaris die de realiteit van de aan de 

gang zijnde behandelingen niet betwist, beslist heeft dat de zorgen beschikbaar en toegankelijk waren in 

Georgië: 
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« (1) Informatie afkomstig uit de MedCOl-databank van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land 

van herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het 

Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 08109/2012 met uniek 

referentienummer GE-2593-2012 

Betreffende de medicamenteuze behandeling, uit (1) blijkt dat risperidon, amitriptyline en pantoprazol 

beschikbaar zijn. Verder blijkt dat er in Georgië ook psychiaters zijn. 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in Georgië 

Dusdanig stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen, zijnde de 

nodige medicatie en de noodzakelijke opvolging door een specialist in het herkomstland van betrokkene, 

Georgië: 

Omtrent de behandeling voor de psychische aandoening van betrokkene, deze is gratis. Betrokkene kan 

gratis beroep doen op ziekenhuiszorg, onderzoeken, consultaties en de nodige medicijnen. Tevens zijn 

er verscheidene instellingen die gespecialiseerde hulp bieden en waar betrokkene terecht kan voor de 

nodige hulp en ondersteuning. Bovendien zijn de ziekenhuizen in Georgië tegenwoordig goed 

geëquipeerd en nagenoeg elke ziekte is er behandelbaar. Onder geen enkele omstandigheden zal een 

patiënt gediscrimineerd worden op basis van ras, huidskleur, taal, geslacht, politieke of religieuze 

voorkeuren, origine, sociale status, woonplaats, enz, Alle bewoners van Georgië hebben evenveel recht 

op een medische behandeling. De staat dekt de gezondheidsverzekering voor mensen die leven onder 

de armoedegrens. De overheid voorziet in (gratis) ziekteverzekering voor gezinnen die onder de 

armoedegrens leven. Dit omvat elke twee maanden een consultatie bij een huisarts, spoedoperaties en 

geplande opnames. Tot 50% van de kost van de medicatie wordt terug betaald. Tevens is er een 

ziekteverzekering voor personen die niet in aanmerking komen voor gratis behandeling of gratis 

ziekteverzekering. Het gaat om een verzekering via private verzekeraars die gesubsidieerd wordt door 

de overheid. De overheid betaalt 75% en de begunstigde 25%. Inbegrepen in deze verzekering is 

ambulante verzorging, twee maal per jaar een ECG, spoedbehandeling en kortingen voor bepaalde 

medicijnen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de private ziekteverzekeringen. Deze kosten gemiddeld 20 

GEL (8.50 EUR). Bedrijven kunnen goedkopere verzekeringen verkrijgen. Iemand met een stabiel 

inkomen zou een ziekteverzekering moeten kunnen betalen." Daarnaast zijn er ook verschillende 

internationale organisaties actief. Caritas Georgia helpt mensen die onder de armoedegrens leven 

(medisch advies, onderzoeken en medicatie). SOCO foundation biedt gratis consultaties aan. Dan is er 

ook nog de Assisted Voluntary Return and Réintégration van I0M Georgie. I0M werkt onder andere 

samen met België. Er is ook een mogelijkheid voor mensen met medische problemen om terug te keren 

met IOM. Ook de EU werkt rond de rentegratie van personen die terugkeren naar Georgië. Het Mobility 

Center geeft medische spoedhulp. 

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

elementen in het dossier die erop wijzen dal betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt 

in zijn land van oorsprong. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf kan instaan voor de 

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Aangezien deze beslissing ook geldt voor de 

echtgenote van betrokkene en hun meerderjarige kinderen kan worden verondersteld dat zij ook hun 

steentje bijdragen. 

Conclusie 

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

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

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. 

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

herkomstland." 

Dat om te besluiten tot de toegankelijkheid van psychische zorgen van eerste verzoeker, de arts- 

adviseur zich op inlichtingen baseert die blijken van algemene orde te zijn; 

Dat de arts-adviseur geenszins vermeldt vanwaar hij de inlichtingen bekomt volgens dewelke de zorgen 

in psychiatrie gratis zouden zijn in Georgië; 

Dat hij spreekt over instellingen die gespecialiseerde hulp verlenen tot dewelke de eerste verzoeker zich 

zou kunnen richten, zonder er voor zover de juiste gegevens over te geven; 

Dat de arts-adviseur in ieder geval niet inlicht over de kosten van een raadpleging door een psychiater, 

noch over de werkelijke kosten voor de medicatie die eerste verzoeker nodig heeft; 

Dat bovendien de arts-adviseur geen enkele gedetailleerd inlichting verschaft over de kwaliteit van de 

psychiatrische zorgen in de Georgische hospitalen verleend; 

Dat verzoekers van hun kant een recent rapport van OSAR die de tekorten van het Georgische 

gezondheidssysteem in het licht stelt : 

« En Géorgie, les traitements des maladies psychiques sont extrêmement limités. Dans la plupart des 

cliniques psychiatriques, la situation est désastreuse, notamment en raison du manque de personnel 

qualifié (...) » ; 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

Dat elke administratieve handeling op de juiste, afdoende en toelaatbare motieven moet berusten en op 

de verplichting van uitdrukkelijke motivering opgelegd door de wettelijke beschikkingen beoogd in het 

middel, tot doel heeft verzoeker in te lichten over de motieven naar recht en naar feiten op basis van 

dewelke de beslissing genomen werd, om onder andere de bestemmeling van de beslissing toe te laten 

de redenen te kennen waarop deze gebaseerd zijn, zonder dat de autoriteit echter verplicht is deze 

motieven uitdrukkelijk te formuleren ; 

Dat verwerende partij de oorzaak van de pathologie waaraan eerste verzoeker lijdt niet weerlegt dat 

deze een behandeling vereist zoals Dokter V. in zijn medische getuigschriften vermeldt; 

Dat er uit de analyse die voorafgaat voortvloeit dat verwerende partij zich in werkelijkheid gebaseerd 

heeft op oppervlakkige motieven en door het voorkomen de overhand te doen hebben over de 

beschikbaarheid van de zorgen ten opzichte van de werkelijkheid ter plaatse; 

Dat de inlichtingen geroemd door verwerende partij bijgevolg niet afdoend zijn; 

Dat verwerende partij niet onwetend is, wat zij er ook over zegt, dat de situatie in Georgië zo catastrofaal 

is dat zelfs indien de behandelingen hier en daar bestaan, de kwestie van het therapeutische vermogen 

hier nog onderhevig is aan onbetrouwbaarheid, daar zij voor het merendeel ingesteld zijn in obsolete 

medische, zelf geïmproviseerde structuren; 

Dat eerste verzoeker bijgevolg met kracht beweert dat de nodige medicatie om de aandoeningen te 

behandelen waaraan hij lijdt, niet beschikbaar zijn voor het grote publiek, en wanneer men ze vindt, zij 

voor de gewone burger zeer duur zijn, zoals hij; 

Dat zoals verwerende partij zelf beweert, de voorziene ziekteverzekering voor de families die onder de 

armoedegrens leven, enkel raadplegingen bij de huisarts, dringende operaties en desgevallend een 

geplande hospitalisatie, omvat; 

Dat de gespecialiseerde zorgen geenszins door deze aard van ziekteverzekering, door de Staat 

gefinancierd, ten last worden genomen; 

Dat verzoekers bovendien de middelen niet hebben om zich een privé verzekering te veroorloven bij 

gebrek aan financiële middelen; 

Dat in elk geval, zelfs met arbeid, rekening houdend met een gemiddeld maandelijks inkomen van 

149,80 € (Bron: World Bank, 2008)
6
, er geen twijfel over bestaat dat deze soort verzekering 

onbetaalbaar zou zijn; 

Dat men bijgevolg noodgedwongen moet vaststellen dat de beslissing van verwerende partij bijgevolg 

lijdt aan onvoldoende motivatie, hetgeen overeenstemt met gebrek aan motivatie; 

Dat het eerste middel gegrond is; 

b.2. Als tweede middel aangevoerd 

- De schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; 

- De artikelen 9 ter § 1e, alinea 1e en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebed, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen; 

- Schending van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de 

fundamentele rechten, hierna het "EVRM", in combinatie met artikel 1e van het EVRM. 

Waar de omstreden beslissing van mening is dat "uit het geleverd type medisch dossier voortvloeit dat 

(de eerste verzoeker) klaarblijkelijk niet aan een dergelijke ziekte lijdt dat zij een reëel risico voor zijn 

leven of zijn fysieke integriteit tot gevolg heeft of een reëel risico betekent voor onmenselijke of 

vernederende behandelingen wanneer er geen enkele adequate behandeling in zijn land van oorsprong 

of waar hij verblijft bestaat"; 

Dat verwerende partij bijgevolg in deze termen besluit : "Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer 

naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op 

de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens (EVRM). "; 

TERWIJL artikel 1e van het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en 

de fundamentele vrijheden beschikt dat : 

"De hoge contracterende partijen kennen aan elke persoon die onder hun jurisdictie valt de rechten en 

vrijheden toe bepaald in de eerste titel van deze Conventie". 

Dat artikel 3 van hoger genoemd Europees Verdrag beschikt dat : 

"Niemand mag onderworpen worden aan foltering noch aan straffen of onmenselijke en vernederende 

behandelingen". 

Dat de uitdrukking "behorend tot hun jurisdictie" enkel de nodige band legt tussen het slachtoffer van 

een schending van de conventie en de Staat waartoe deze schending toe te schrijven is; 

Anders gezegd, opdat een Conventie toepasselijk zou zijn, moet het de Staat mogelijk zijn de rechten 

door de Conventie gewaarborgd te erkennen, het is echter niet nodig dat er een juridische stabiele band 

bestaat zoals de nationaliteit, de verblijfplaats of de woonplaats, aangezien het voldoende is dat de 

Staat een zeker vermogen kan uitoefenen over betrokkene; 
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Dat het enige criterium dat in overweging kan genomen worden is de fysieke aanwezigheid op het 

grondgebied van de contracterende Staat, onafhankelijk van de juridische hoedanigheid van dit feitelijk 

verblijf; 

Dat het Europese Hof er reeds heeft moeten aan herinneren dat artikel 3 van de Conventie één van de 

fundamentele waarden van de democratische maatschappijen ratificeert (waarvan onlangs de zaak 

Gäfgen c/ Duitsland 1e juni 2010, n° 22978/05); 

Dat bovendien het eenvoudig blootstellen van verzoeker aan een onmenselijke behandeling op zichzelf 

een onmenselijke behandeling is (Arrêt Soering c. Royaume Uni du 7.7.890; Volgens het arrest, het feit 

dat de uitwijzende Staat verzoeker niet rechtstreeks onderwerpt aan onmenselijke behandelingen niet 

tot zijn verantwoordelijkheid zou kunnen behoren ten opzichte van artikel 3, op één of een deel van de 

voorzienbare gevolgen dat een dergelijke akte hem buiten zijn jurisdictie sleurt); 

Dat de constante jurisprudentie van het Hof benadrukt dat deze beschikking geen restricties voorziet, 

waarin hij contrasteert met de meerderheid van de normatieve clausules van de Conventie, en volgens 

artikel 15 § 2 geen inbreuk duldt, zelfs in geval van openbaar gevaar die het leven van de Staat bedreigt 

(Selmouni c. France (GC) n° 25803/94, § 95, CEDH 1999-V); 

Dat men noodgedwongen moet vaststellen dat na te hebben overwogen dat het medisch dossier van 

eerste verzoeker niet toelaat het bestaan vast te stellen van een graad van ernst vereist door artikel 3 

van het EVRM dat een affectie vereist die een vitaal risico inhoudt gezien de kritische 

gezondheidstoestand of een zeer gevorderd stadium van de ziekte, de arts-adviseur, en als gevolg, 

verwerende partij, er onrechtmatig uit afgeleid hebben dat een verblijfsvergunning niet aan eerste 

verzoeker kan verleend worden op basis van artikel 9ter van voornoemde wet van 15 december 1980; 

Dat zoals hoger uiteengezet, deze beschikking zich niet beperkt tot het risico op overlijden; 

Dat indien de premissen van de redenering van de arts-adviseur, eventueel besluiten dat het niet om 

een ziekte gaat die een reëel risico voor het leven tot gevolg heeft, zij niet toelaten er uit af te leiden dat 

deze ziekte geen risico voor onmenselijke of vernederende behandeling of een reëel risico voor de 

fysieke integriteit met zich meebrengt; 

Dat verzoekers bijgevolg van mening zijn dat de motivatie van de beslissing, enkel gebaseerd op het 

onvolledig rapport van de arts-adviseur, inadequaat is ten opzichte van artikel 9ter, § 1e, alinea 1e, van 

voornoemde wet van 15 december 1980 en bijgevolg de draagwijdte van deze beschikking miskent; 

Dat dit tweede middel eveneens gegrond is;” 

 

Gelet op hun onderlinge samenhang worden deze middelen samen behandeld. 

 

3.2. Wat de ingeroepen schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op 

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft 

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

beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. 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).  

De Raad merkt op dat de verzoekers de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseren en bijgevolg dient 

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

 

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. 

 

Waar de verzoekers met de aangevoerde schending van ‘het algemeen principe dat de administratieve 

overheid uitspraak moet doen in kennis van alle elementen van de zaak’ doelen op het 

zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting 

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

feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954).  

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel worden onderzocht in 

samenhang met de aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 
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3.3. De bestreden beslissing steunt op toepassing van artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet, “zoals 

vervangen door artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen”. Deze 

bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige 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 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. 

(…)” 

 

3.4. Bij de in punt 1.1. vermelde aanvraag werden er medische elementen aangehaald in hoofde van de 

eerste verzoeker. De bestreden beslissing steunt op het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer 

van 9 april 2013 en stelt vast dat “de nodige medische zorgen zowel beschikbaar als toegankelijk zijn in 

het land van herkomst, Georgië”. Vervolgens stelt de bestreden beslissing dat: 

 

“Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. 

 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

 

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

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

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

 

3.5. Het kernbetoog van verzoekers bestaat erin dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet geen 

interpretatie toelaat die systematisch een risico voor het leven vereist. Verzoekers voeren aan dat de bij 

de eerste verzoeker vastgestelde pathologie ernstig is en de medische behandeling bezig. Volgens de 

verzoekers is er in Georgië echter geen adequate en beschikbare behandeling, en zou een stopzetting 

van de behandeling van eerste verzoeker een verergering van zijn situatie tot gevolg hebben. 

 

3.6. Uit het administratief dossier en het medisch advies van 9 april 2013, waarnaar de bestreden 

beslissing verwijst en dat bij de bestreden beslissing werd gevoegd, blijkt dat de ambtenaar-geneesheer 

de ingediende standaard medische getuigschriften van verzoekers in overweging genomen heeft. 

Het medisch advies dat gericht is aan verzoekers luidt als volgt: 

 

“Graag kom ik terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde 

persoon in het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 

29/06/2011. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

 Een medisch attest (d.d. 30/5/2011) van dr. E. R., huisarts, waaruit blijkt dat betrokkene behandeld 

wordt met Redomex® (amitriptyline = antidepressivum); 
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 Medische attesten (d.d. 16/6/2011) van dr. F. V., neuropsychiater, waaruit blijkt dat betrokkene lijdt 

aan een depressie. Als behandeling wordt nu Haldol® (haloperidol = antipsychoticum) en paroxetine (= 

antidepressivum) voorgeschreven; 

 Standaard medisch getuigschrift van dr. F. V. waaruit blijkt dat betrokkene een psychose heeft 

waarvoor hij behandeld wordt met Haldol®, Baclofen® en Redomex®; 

 Verslag (d.d. 13/10/2011 ) van een consult bij dr. V. waaruit blijkt dat betrokkene een 

posttraumatische stress-stoornis (PTSS) had die verschoven is naar een prepsychotische depressie. 

 Standaard medisch getuigschrift (d.d. 24/05/2012) ingevuld door dr. V. waaruit blijkt dat betrokkene 

een schizoaffectieve aandoening heeft en een PTSS waarvoor hij wordt behandeld met risperidon en 

Redomex®. Verder neemt hij Pantomed® (pantoprazol). 

Analyse van dit medisch dossier leert mij dat betrokkene, een 44-jarige man uit Georgië, lijdt aan een 

depressie. 

Hij wordt behandeld met risperidon, amitriptyline (Redomex®) en pantoprazol. 

We weerhouden de opvolging door een psychiater en de medicamenteuze behandeling. 

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

geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen. 

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Georgië 

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene): 

(1) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank van plaatstelijke artsen die werkzaam zijn het land van 

herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het Nederlandse 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 06/09/2012 met uniek referentienummer 

GE-2593-2012 

Betreffende de medicamenteuze behandeling, uit (1) blijkt dat risperidon, amitriptyline en pantoprazol 

beschikbaar zijn. Verder blijkt dat er in Georgië ook psychiaters zijn. 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in Georgië 

Dusdanig stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen, zijnde de 

nodige medicatie en de noodzakelijke opvolging door een specialist in het herkomstland van betrokkene, 

Georgië: 

Omtrent de behandeling voor de psychische aandoening van betrokkene, deze is gratis. Betrokkene kan 

gratis beroep doen op ziekenhuiszorg, onderzoeken, consultaties en de nodige medicijnen. Tevens zijn 

er verscheidene instellingen die gespecialiseerde hulp bieden en waar betrokkene terecht kan voor de 

nodige hulp en ondersteuning. Bovendien zijn de ziekenhuizen in Georgië tegenwoordig goed 

geëquipeerd en nagenoeg elke ziekte is er behandelbaar. Onder geen enkele omstandigheden zal een 

patiënt gediscrimineerd worden op basis van ras, huidskleur, taal, geslacht, politieke of religieuze 

voorkeuren, origine, sociale status woonplaats, enz. Alle bewoners van Georgië hebben evenveel recht 

op een medische behandeling. De staat dekt de gezondheidsverzekering voor mensen die leven onder 

de armoedegrens. De overheid voorziet in (gratis) ziekteverzekering voor gezinnen die onder de 

armoedegrens leven. Dit omvat elke twee maanden een consultatie bij een huisarts, spoedoperaties  en 

geplande opnames. Tot 50% van de kost van de medicatie wordt terugbetaald. Tevens is er een 

ziekteverzekering voor personen die niet in aanmerking komen voor gratis behandeling of gratis 

ziekteverzekering. Het gaat om een verkering via private verzekeraars die gesubsidieerd wordt door de 

overheid. De overheid betaalt 75% en de begunstigde 25%. Inbegrepen in deze verzekering is 

ambulante verzorging, twee maal per jaar een ECG, spoedbehandeling en kortingen voor bepaalde 

medicijnen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de private ziekteverzekeringen. Deze kosten gemiddeld 20 

GEL (8.50 EUR). Bedrijven kunnen goedkopere verzekeringen verkrijgen. Iemand met een stabiel 

inkomen zou een ziekteverzekering moeten kunnen betalen. Daarnaast zijn er ook verschillende 

internationale organisaties actief. Caritas Georgia helpt mensen die onder de armoedegrens leven 

(medisch advies, onderzoeken en medicatie). SOCO foundation biedt gratis consultaties aan. Dan is er 

ook nog de Assisted Voluntary Return and Reintegration van IOM Georgia. IOM werkt onder andere 

samen met België. Er is ook een mogelijkheid voor mensen met medische problemen om terug te keren 

met IOM. Ook de EU werkt rond de reïntegratie van personen die terugkeren naar Georgië. Het Mobility 

Center geeft medische spoedhulp. 

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

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

in zijn land van oorsprong We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf kan instaan voor de kosten 

die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Aangezien deze beslissing ook geldt voor de echtgenote 

van betrokkene en hun meerderjarige kinderen kan worden verondersteld dat zij ook hun steentje 

bijdragen. 
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Conclusie: 

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

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

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. 

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

herkomstland.” 

 

Dit advies maakt integraal deel uit van de bestreden beslissing. 

 

3.7. Steunend op het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer, bestaat het determinerend motief 

van de bestreden beslissing erin dat de aandoening van de eerste verzoeker geen ernstig risico inhoudt 

voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en 

toegankelijk zijn in het herkomstland. 

 

Uit dit medisch advies blijkt duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer de voorgelegde medische attesten 

grondig heeft onderzocht. Er wordt niet betwist dat de eerste verzoeker lijdt aan een depressie, waarbij 

hij wordt opgevolgd door een psychiater en een medicamenteuze behandeling volgt. Uit het advies blijkt 

dat de ambtenaar-geneesheer daarom overgaat tot een onderzoek naar de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de benodigde behandeling in het land van herkomst. Uit dit onderzoek volgt dat 

medische behandeling mogelijk en  toegankelijk is in het land van herkomst.  

De ambtenaar-geneesheer besluit dan ook dat: “Uit het voorgelegde medisch dossier kan niet worden 

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

voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en 

toegankelijk zijn in het herkomstland. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar 

tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

 

3.8. De Raad wijst de verzoekers erop dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat 

de medische appreciatie van een aanvraag tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en het onderzoek naar de mogelijkheid en de toegankelijkheid van een behandeling 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer. (Zie in die zin ook memorie van toelichting bij 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 waarbij artikel 9ter in de 

vreemdelingenwet werd ingevoerd, Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2478/001, 35: “De appreciatie van de 

bovenvermelde elementen wordt overgelaten aan een ambtenaar-geneesheer die een advies verschaft 

aan de ambtenaar die de beslissingsbevoegdheid heeft over de verblijfsaanvraag. Deze ambtenaar-

geneesheer behoort administratief wel tot de Dienst Vreemdelingenzaken, maar wordt volledig 

vrijgelaten in zijn appreciatie van medische elementen, waarbij de eed van Hippocrates geldt.”) 

 

De Raad treedt enkel op als annulatierechter en niet als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de 

rechtzoekende de ware toedracht van de feiten gaat beoordelen. De Raad onderzoekt enkel of de 

ambtenaar-geneesheer in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem gedane vaststelling van de 

feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar 

zijn. In het kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan 

gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing 

kennelijk onredelijk is. 

 

Verzoekers betogen dat er in Georgië een gebrek aan adequate en beschikbare behandeling is en dat 

de voor de eerste verzoeker noodzakelijke medicatie niet beschikbaar is voor het grote publiek of zeer 

duur is ‘voor de gewone burger’. 

 

3.9. Wat betreft de kwaliteit van de zorgen in Georgië vermeldt het advies dat de benodigde medicatie 

en psychiaters aanwezig zijn. Voorts vermeldt het advies: “Tevens zijn er verscheidene instellingen die 

gespecialiseerde hulp bieden en waar betrokkene terecht kan voor de nodige hulp en ondersteuning. 

Bovendien zijn de ziekenhuizen in Georgië tegenwoordig goed geëquipeerd en nagenoeg elke ziekte is 

er behandelbaar.” De ambtenaar-geneesheer heeft geoordeeld dat de benodigde medische behandeling 

beschikbaar is in het land van herkomst. 

 

Bovendien geeft de ambtenaar-geneesheer, in tegenstelling tot wat verzoekers beweren, ook duidelijk 

aan dat hij zijn informatie heeft gehaald uit de MedCOI-databank en dat deze informatie dateert van 6 

september 2012. Zoals aangegeven in het advies, is dit stuk aanwezig in het administratief dossier. 

Daarnaast wijst de Raad erop dat, waar verzoekers hun verzoekschrift laten vergezellen door het 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

OSAR- rapport van 16 oktober 2008 betreffende de situatie in Georgië, de informatie waarop de 

ambtenaar-geneesheer zich voor zijn advies heeft gebaseerd van veel recentere datum is, zodat dit stuk 

niet dienstig de motivering inzake de beschikbaarheid van de nodige medische zorgen kan weerleggen. 

 

De Raad wijst er tevens op dat in artikel 9ter van de vreemdelingenwet niet kan worden gelezen dat een 

bepaalde kwaliteit inzake medische zorgen in het land van herkomst moet worden gegarandeerd, laat 

staan dat deze van hetzelfde niveau dienen te zijn als de medische zorgen die eerste verzoeker in 

België geniet. Artikel 9ter van de vreemdelingenwet houdt evenmin een verplichting in om gedetailleerde 

inlichtingen over de kwaliteit van de medische zorgen in het land van herkomst te verschaffen. Zoals 

verzoekers zelf aangeven moet enkel de adequaatheid, dit is de geschiktheid, van de beschikbare 

medische behandeling in het land van herkomst worden beoordeeld, i.e. of er sprake is van een 

aangepaste, geschikte behandeling. 

 

Verzoekers tonen met hun summier betoog en de verwijzing naar een verouderd rapport niet aan dat de 

ambtenaar-geneesheer in casu de adequaatheid van de beschikbare behandeling in Georgië 

onzorgvuldig heeft beoordeeld. 

 

3.10. Verzoekers weerleggen evenmin met concrete elementen het oordeel van de ambtenaar-

geneesheer dat ze arbeidsgeschikt zijn en dus zelf moeten kunnen instaan voor de noodzakelijke hulp. 

De loutere bewering dat met een gemiddeld maandelijks inkomen uit arbeid geen privé-verzekering kan 

gefinancierd worden, waarbij verwezen wordt naar het gemiddeld maandelijks inkomen in 2008, volstaat 

niet om de vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer te weerleggen. Immers, het betoog van 

verzoekers inzake de beperkte ziekteverzekering voor families onder de armoedegrens en de 

onmogelijkheid om een privé-verzekering te nemen doet geen afbreuk aan de overige motieven met 

betrekking tot de toegankelijkheid van de medische zorgen, met name dat de eerste verzoeker 

arbeidsgeschikt is en dus zelf kan instaan voor de kosten van de noodzakelijke hulp, dat ook de 

echtgenote en de meerderjarige kinderen hulp kunnen bieden en dat er hulp beschikbaar is via 

internationale organisaties.  

 

Zoals verzoekers aangeven bepaalt artikel 9ter van de vreemdelingenwet dat de ambtenaar-geneesheer 

moet nagaan of er sprake is van afdoende toegankelijkheid van medische zorgen. Dit impliceert echter 

geen verplichting om gedetailleerde inlichtingen te geven over waar precies medische hulp kan 

bekomen worden of om verzoekers inlichtingen te geven over de exacte kosten van een raadpleging of 

van medicatie. 

 

Waar verzoekers aanvoeren dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies niet aangeeft vanwaar hij de 

inlichtingen bekomt volgens dewelke de zorgen in de psychiatrie gratis zouden zijn in Georgië, dient de 

Raad vast te stellen dat in een voetnoot van het advies verwezen wordt naar het ‘Georgia Country Fact 

Sheet, 2010’ van de International Organisation for Migration. Het betoog van verzoekers mist dan ook 

feitelijke grondslag. 

 

Verzoekers tonen evenmin aan dat er sprake zou zijn van een stopzetting van de behandeling. Voorts 

heeft de ambtenaar-geneesheer geoordeeld dat geen sprake is van een medische contra-indicatie om te 

reizen. Deze bevindingen worden door het betoog van verzoekers niet weerlegd. 

 

3.11. Waar de verzoekers aanvoeren dat de ambtenaar-geneesheer uit een eventueel besluit dat het 

niet gaat om een ziekte die een reëel risico voor het leven inhoudt niet mag afleiden dat deze ziekte 

geen risico voor onmenselijke of vernederende behandeling of een reëel risico voor de fysieke integriteit 

meebrengt, dient de Raad vast te stellen dat de ambtenaar-geneesheer omwille van de beschikbaarheid 

en toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in Georgië besluit dat de aandoening geen 

ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. In tegenstelling tot wat verzoekers beweren 

wordt artikel 9ter van de vreemdelingenwet door de verwerende partij dan ook geenszins beperkt tot het 

risico op overlijden. 

 

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

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

miskenning van de voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding. Aldus tonen de 

verzoekers niet aan dat de gemachtigde op onzorgvuldige of kennelijke onredelijke wijze de aanvraag 

ongegrond heeft verklaard. 
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Een schending van de materiële motiveringsplicht noch van artikel 9ter of van het 

zorgvuldigheidsbeginsel wordt aangetoond. Een duidelijke beoordelingsfout wordt niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Van machtsoverschrijding is er sprake wanneer de bestuursoverheid zich de bevoegdheid aanmatigt die 

de wet aan een ander overheidsorgaan heeft opgedragen. De beschouwingen die verzoekers naar voor 

brengen, tonen niet aan dat er sprake zou zijn van machtsoverschrijding. De verwerende partij heeft 

haar bevoegdheid, zoals omschreven in de vreemdelingenwet, niet overschreden. 

 

3.10. Verzoekers voeren tevens aan dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden.  

De Raad wijst erop 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 EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42). 

 

Het Hof heeft tot nu toe nog maar in één enkele zaak, meer bepaald in D. v. Verenigd Koninkrijk (EHRM, 

2 mei 1997, nr. 30240/96) geoordeeld dat deze ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ aanwezig waren. In 

deze zaak oordeelde het Hof dat wegens de combinatie van een aantal factoren, zowel persoonlijke 

factoren als factoren m.b.t. de medische en sociale omstandigheden in het land van terugkeer, er in dit 

geval sprake was van “zeer uitzonderlijke omstandigheden”. Concreet betrof het (1) het terminale en 

kritieke stadium van een ongeneeslijke ziekte, (2) het gebrek aan en de ontoereikendheid van medische 

en verzorgende voorzieningen voor de behandeling van de ziekte in het land van terugkeer en (3) het 

gebrek aan sociale opvang, m.n. de afwezigheid van familieleden of vrienden die een minimum aan 

voedsel, huisvesting en sociale ondersteuning kunnen verstrekken. 

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”.  

 

De Raad wijst er op dat een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op 

zich niet volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Het is aan de verzoekers om 

een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat de eerste 

verzoeker bij terugkeer naar het land van herkomst zal worden blootgesteld aan een reëel risico op 

onmenselijke behandeling. (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt 

(b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754), quod non in casu aangezien verzoekers niet op ernstige en 

concrete wijze de vaststelling van de ambtenaar-geneesheer dat een medische behandeling in het land 

van herkomst beschikbaar en toegankelijk is, betwisten noch weerleggen. Nu zij dit niet doen, maken zij 

een schending van artikel 3 van het EVRM niet aannemelijk. 

 

Waar de verzoekers eveneens een schending van artikel 1 van het EVRM aanvoeren, merkt de Raad op 

dat dit artikel louter stelt dat de verdragstaten eenieder die onder hun rechtsmacht ressorteert de 

rechten en vrijheden van de eerste titel van het EVRM garandeert. Nu geen schending van een van 

deze rechten en vrijheden wordt aangetoond, kan ook geen schending van artikel 1 van het EVRM 

worden aangenomen. 

 

4. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien december 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 

 


