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 nr. 126 080 van 23 juni 2014 

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 IIE KAMER, 

 

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

14 februari 2014 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 

17 januari 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen ongegrond verklaard wordt. 

 

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 15 mei 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juni 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. BARBIEUX, die loco advocaat B. SOENEN 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 

 

Verzoekers dienen op 8 september 2011 een aanvraag in 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 (vreemdelingenwet). 

 

Op 17 januari 2014 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag 

ongegrond. Dit is de bestreden beslissing met reden: 

 

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

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

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

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 
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De aangehaalde medische elementen voor KV werden niet weerhouden door de arts-adviseur (zie 

medisch advies d.d. 07.01.2014 onder gesloten omslag). 

De aangehaalde medische elementen voor HL werden niet weerhouden door de arts- adviseur (zie 

medisch advies d.d. 19.12.2013 onder gesloten omslag). 

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). 

Een eventuele onmogelijkheid tot reizen van HL zal bij de uitvoering van een verwijdering onderzocht 

worden. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voeren verzoekers aan: 

 

“ - Schending van het artikel 9ter Vreemdelingenwet ;  

 

- Schending van het artikel 62 Vreemdelingenwet – motiveringsverplichting ;  

 

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

van de bestuurshandelingen ;  

 

- Schending van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur ;  

 

- Schending van de zorgvuldigheidsverplichting ;  

 

- Schending van het artikel 3 EVRM.  

De bestreden beslissing is kennelijk onzorgvuldig en niet draagkrachtig gemotiveerd.  

Het zorgvuldigheidsbeginsel zou kunnen omschreven worden als een algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur dat de overheid verplicht zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en 

ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk geïnventariseerd en 

gecontroleerd worden.  

Hierdoor moet de overheid in staat zijn om met kennis van zaken te beslissen en de betrokken belangen 

zorgvuldig inschatten en afwegen, derwijze dat particuliere belangen niet nodeloos worden geschaad.  

In casu worden de belangen van de verzoekers geschaad.  

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt immers onterecht dat de aandoeningen waaraan de verzoekers 

lijden niet kunnen weerhouden worden als grond om een verblijfsvergunning in toepassing van artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 te bekomen.  

Overwegende dat overeenkomstig artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen moeten alle 

administratieve beslissingen met redenen omkleed worden.  

Overwegende dat artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende moet zijn. 

Dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan verweerster de verplichting oplegt zijn beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Dat het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel derhalve inhoudt dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het administratief dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Dat het evenredigheidsbeginsel ertoe stelt dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde 

beslissing neemt. 

Dat het redelijkheidsbeginsel inhoudt dat men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. 
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Dat met andere woorden, met moet voor een beslissing staan waarvan men ook na de lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, dient na te 

gaan of verweerster bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk onredelijk tot zijn besluit is 

gekomen. 

Dat uit hiernavolgende bespreking zal blijken dat verweerster niet op basis van een correcte 

feitenvinding tot haar conclusie is gekomen. 

IV.1. Voor wat betreft de medische problematiek van de eerste verzoeker 

4.1.1. 

Dat in de bestreden beslissing voor wat betreft de medische problematiek van de eerste verzoeker het 

volgende wordt gesteld: 

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

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

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

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

De aangehaalde medische elementen voor K., V., werden niet weerhouden door de arts-attaché (zie 

medisch advies dd. 07.01.2014 onder gesloten omslag in bijlage) 

(…)” 

(Zie stuk 1) 

4.1.2. 

Dat de bestreden beslissing volledig verwijst naar het advies van de arts-adviseur (stuk 2). 

In dit advies bespreekt de arts-adviseur de aandoeningen van de eerste verzoeker: 

- posttraumatisch stresssyndroom met angst, depressie, slaapstoornissen en heel wat vage lichamelijke 

klachten; 

- niercrisis; 

- cervico-brachialgie met uitstraling naar de linkerhand met parestesieën, dit zijn gevoelsstoornissen; 

- hyperlipidemie. 

Uit de bespreking van de vermeende behandelingsmogelijkheden in Armenië blijkt dat de arts-adviseur 

enkel de psychiatrische aandoening van de eerste verzoeker weerhoudt als aandoening die een risico 

vormt voor het leven of de fysieke integriteit indien er geen behandeling in land van herkomst mogelijk 

is. 

In het advies van de arts-adviseur wordt de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de voor de eerste 

verzoeker noodzakelijke zorgen besproken. 

Uit wat hierna blijkt is deze bespreking en de daaruit volgende conclusie dat de noodzakelijke zorgen 

beschikbaar en toegankelijk zouden zijn niet afdoende is. 

Met betrekking tot de beschikbaarheid 

In het verslag van de arts-adviseur wordt verwezen naar informatie van de MedCOI-databank en twee 

websites. 

Uit deze informatie zou blijken dat psychiatrische opvolging op ambulante basis als in hospitaalsetting 

mogelijk zou zijn en dat de medicamenteuze behandeling in Armenië verdergezet zou kunnen worden. 

Uit de informatie verstrekt in het verslag van de arts-adviseur kan echter de uitgebreidheid van deze 

opvolgings- en behandelingsmogelijkheden niet vastgesteld worden en kan bijgevolg niet geoordeeld 

worden of er hier slechts sprake is van een theoretische beschikbaarheid dan wel een effectieve 

beschikbaarheid. 

Hoeveel psychiaters zijn er? Wat is de verhouding tussen deze aantallen en de patiëntenpopulatie? 

Bij gebreke aan antwoord op deze vragen kan niet op redelijke wijze geoordeeld worden omtrent de 

effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke zorgen in de regio van afkomst van de verzoekers. 

Bovendien, de effectieve beschikbaarheid van psychologische en psychiatrische zorgen wordt in een 

bron die door de arts-adviseur zelf geraadpleegd werd in vraag gesteld : 

In-patient psychiatric care: According to the research conducted by Mental Health Foundation (...)“The 

main issue is the insufficient volume of services in the intermediary level – day care, employment, care 

centres, shelters and other community-based service units. The involvement of psychologists and other 

related specialists is also very low in psychiatric services (...).” 

Outpatient psychiatric care: “The main burden of psychiatric services is borne by the outpatient system – 

dispensers, psychiatric/counselling offices. However their uneven distribution on the territory of Armenia 

creates many difficulties. In Yerevan where 1/3 of the population of Armenia lives, there are two centres 

– PMC and Stress centre, whereas in the areas where around 36% of population of the country lives, 

there is no psychiatric dispenser. Moreover, in 12 former administrative areas and large towns there is 

no psychiatric office and patients are seen by neurologists and general practitioners.” 
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Low level of psychiatric care in community level: In Armenia psychiatric care is still exclusively provided 

in specialized mental health hospitals and social psycho neurological centres. There are some attempts 

to developing community mental health services usually supported by international organizations. As for 

home care and treatment “(...) But the majority of relatives of people with mental health problems have 

difficulty in organizing their care at home and the existing dispensaries do not have the resources of 

providing services in communities.(...)” 

Lack of services for mildly affected or stable patients: Those who have less severe mental illness 

outside have no alternative treatment. (...)“For mildly affected or stable patients with mental health 

problems, the situation after hospitalisation is worse. These patients can often not be discharged from 

psychiatric hospitals since families do not accept them after hospitalisation and there are no other 

facilities where they can be referred to.” 

(Zie stuk 5, pagina 141-143) 

Daarnaast dient vastgesteld te worden dat de medicatie die de eerste verzoeker op heden krijgt, in 

Armenië niet in dezelfde vorm beschikbaar is. 

In het verslag maakt de arts-adviseur melding dat ‘Deanxit kan vervangen worden door Olanzaine of 

quetiapine equivalenten voor de neuroleptische component en door een tricyclisch antidepressivum voor 

de antidepressieve component nl. (es)citalopram of mirtazapine’. 

Er kan verwacht worden dat de behandelende geneesheer om een specifieke reden deze en geen 

andere medicijnen heeft voorgeschreven aan de eerste verzoeker. 

Er mag dan ook verwacht worden dat de arts-adviseur de eerste verzoeker aan een individueel 

onderzoek zou onderwerpen, alvorens te concluderen dat andere medicatie, zonder terugkoppeling naar 

de behandelende geneesheer toe, ook zijn nut zou hebben. 

Met betrekking tot de toegankelijkheid 

Omtrent de vermeende toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in Armenië is de arts-

adviseur in haar advies uitermate algemeen: 

“… 

Een bepaald type gezondheidszorgen en zorgen voor welbepaalde aandoeningen wordt door de staat 

betaald. 

Daarnaast krijgen mensen die behoren tot bepaalde sociaal kwetsbare groepen een breder pakket van 

zorgen gratis. In andere gevallen moeten de burgers zelf betalen voor zorgen. Geestelijke zorgen 

behoren tot het pakket van de basiszorg en zouden gratis worden verstrekt. Er is hulp voor personen die 

als werkloos geregistreerd zijn. Dit zijn mensen die geen werk hebben, werk zoeken en tenminste 1 jaar 

gewerkt hebben. 

Zij krijgen een werklooheidsuitkering gedurende maximaal 1 jaar. Voor arme families is er een familiale 

sociale uitkering. De uitkering wordt aangepast aan de graad van armoede en de samenstelling van het 

gezin. Hoe moeilijker de situatie, hoe hoger de uitkering. Voor elk kind tot de leeftijd van 18 jaar 

ontvangen de ouders, in geval van officiële tewerkstelling, kindergeld.” 

(Zie stuk 2, eigen markering) 

In het Country Sheet Armenia van Caritas International, door de arts-adviseur aangehaald, wordt onder 

de rubriek ‘free medical assistance and services insured by the State’ inderdaad psychiatrische zorgen 

vermeld. 

MAAR, in hetzelfde rapport wordt onmiddellijk gesteld dat dit slechts theorie is: 

“The existing “state order” provision of free-of-charge health care thus remains more declarative than 

factual. The population, especially those in need and/or with the least means, meet with limited access 

to basic and specialized health care services.” 

(Zie stuk 5, pagina 124, eigen markering) 

Gratis basiszorg en gratis mentale gezondheidszorg is aldus slechts mooie theorie, eerder dan realiteit. 

Bovendien kampt de gezondheidssector in Armenië met het grote probleem van informele betalingen: 

“Bribes for doctors 

The health care system of Armenia still suffers of informal payments. 

“(...) Out-of-pocket payments (...) can be divided into three categories: official (formal) co- payments 

charged for services that are only partly covered by the state budget; official (formal) direct user charges 

for the provision of services outside the state benefits package, and unofficial or informal payments, 

including gratuities provided on a voluntary basis or demanded by providers for services, over and 

above the official state payments and user fees. (...) Informal payments have now developed into an 

almost formalized system of fees, including barter goods and services in rural areas, for health care 

providers, auxiliary personnel and administrators.(...) ” 

According to the survey done by Transparency International Armenia conducted in 2006, healthcare 

sector was considered as “the first most corrupt sector/service” by the respondents.”” 

(Zie stuk 5, pagina 128) 
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De verzoekers zijn niet voldoende financieel draagkrachtig teneinde consultaties bij de gespecialiseerde 

geneesheren te betalen. 

Daarnaast zijn de verzoekers niet voldoende financieel draagkrachtig teneinde de medicatie te betalen. 

De medicatie die de eerste verzoeker dient te nemen is niet gratis. 

“Free provision of psychotropic drugs: In case of mental disorders the psychotropic drugs are given 

freely to the patients through dispensaries and medical facilities the patients are attached173. These 

drugs are given only according to the prescribed receipts of the respective psychiatrists. 

Available psychotropic drugs that persons with mental disorders can get freely are174: Amitriptyline (tab. 

25 mg), Diazepam (tab. 2 mg and 5 mg), Lithium Carbonate (capsule or tab. 300 mg), Carbamazepine 

(tab. 100 mg and 200 mg), Haloperidol (injection liquid 5 mg/ml and tab. 2 mg, 5 mg), Valproic acid (tab. 

300 mg and 500 mg), Clomipramine (capsule 10 mg and 25 mg), Chlorpromazine (tab. 50 mg and 100 

mg), Fluphenazine (injection liquid 25 mg/ml).” 

(Zie stuk 5, pagina 137) 

En voor wat betreft de zogenaamde gratis verstrekking van de medicatie, wordt in de bron van Caritas 

International opnieuw een randbemerking gemaakt voor wat betreft de praktijk, ten opzichte van de 

mooie theorie: 

“In practice not all needed drugs are available freely, so the patients are enforced to buy themselves.” 

(Zie stuk 5, pagina 137) 

De effectieve toegankelijkheid wordt aldus in de bron Caritas International, Country Sheet Armenia, 

2010, in vraag gesteld. 

“Armenia’s mentally ill remain the most vulnerable members of society. According to official data, in 

2008 in Armenia there were 42,961 registered mentally ill patients under surveillance of disease 

prevention institutions180. The exact number of people in need for treatment is unknown, the real 

number should be higher than official data, not all persons with mental disorders are registered in 

Armenia, but for sure it can be stated that the needs are high in psychiatric care. Psychiatric service in 

Armenia is currently in restructuring and transition. But it faces many problems. On one hand there are a 

lot of problems inherited from the Soviet system, on the other hand there is necessity to accept and 

implement values of modern psychiatry and human rights.” 

(Zie stuk 5, pagina’s 141-143) 

Voor wat betreft de kosten verbonden aan de behandeling van de eerste verzoeker, verwijst de arts-

adviseur in eerste instantie naar een werkloosheidsuitkering. 

De arts-adviseur maakt echter niet concreet dat de eerste verzoeker en de tweede verzoekster van een 

werkloosheidsuitkering zullen kunnen genieten. 

Zoals door de arts-adviseur zelf aangehaald is één jaar tewerkstelling een voorwaarde tot het bekomen 

van deze werkloosheidsuitkering. 

Naar alle waarschijnlijkheid dient dit ene jaar tewerkstelling zich te situeren in een referentieperiode vlak 

voor de aanvraag van de werkloosheidsuitkering. 

De verzoekers verblijven reeds geruime tijd in België. 

De verzoekers kunnen aldus in hun land van herkomst geen bewijs van tewerkstelling gedurende één 

jaar voorleggen. 

Voor wat betreft de familiale sociale uitkering die opgemerkt te worden dat de arts-adviseur de 

voorwaarden tot het bekomen van een dergelijke uitkering niet vermeld in het verslag. 

De arts-adviseur maakt aldus opnieuw niet concreet dat de verzoekers een dergelijke uitkering zullen 

kunnen genieten, onmiddellijk na terugkeer in Armenië. 

Daarnaast wordt door de arts-adviseur gesteld dat de verzoekers geen bewijs van (algemene) 

arbeidsongeschiktheid voor en dat er geen elementen zouden zijn die er op zouden wijzen dat zij geen 

toegang zouden hebben tot de arbeidsmarkt, zodat zij zou kunnen mee instaan voor de kosten gepaard 

gaand met de noodzakelijk hulp. 

De verzoekers hebben allebei medische problemen. 

Deze medische problemen laten hen niet toe fulltime te gaan werken. 

Er ligt geen bewijs voor van algemene arbeidsongeschiktheid, maar een dergelijk bewijs wordt niet 

vereist overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Bij gebrek aan een dergelijk attest mag de arts-adviseur niet zonder meer veronderstellen dat de 

verzoekers wel arbeidsgeschikt zouden zijn. 

Bovendien, het eventuele loon van één enkele persoon zou niet volstaan om de verzoekers in hun 

onderhoud te voorzien en daarbij ook nog eens alle medische kosten te dragen. 

In de informatiebron van Caritas International wordt ook de situatie op de arbeidsmarkt in Armenië 

besproken. De Armeense arbeidsmarkt kent nog heel wat problemen en zelfs van de werkende 

bevolking leeft 1 of 5 onder de armoedegrens. 

“Despite of the growth of GDP95 during the last few years, the labour situation in Armenia is still tense 

due to the large disparity between labour supply and demand. 
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(…) 

Regretfully, today employment does not guarantee a livelihood. Of the employed in Armenia, 17% are 

considered extremely poor. 

The wage in Armenia does not fulfil its reproductive and stimulating functions, and neither does it reflect 

the new working relations within organizations, thus contributing to the aggravation of social tension.” 

(Zie stuk 5, pagina’s 60 en 61) 

De kans aldus dat de verzoekers – indien geoordeeld wordt dat zij arbeidsgeschikt zouden zijn, quod 

non – effectief een fulltime tewerkstelling met een voldoende hoog inkomen zou kunnen bemachtigen 

teneinde in te staan voor het dagelijkse onderhoud van ht gezin én daarbij nog eens de vele medische 

kosten te bekostigen, is absoluut onwaarschijnlijk. 

De arts-adviseur baseert haar analyse en haar uiteindelijke conclusie op loutere veronderstellingen, 

zonder deze concreet te maken in huidig dossier. 

Nochtans, een analyse op individueel niveau is absoluut noodzakelijk, aangezien een mogelijke 

schending van artikel 3 E.V.R.M. niet uit te sluiten is. 

IV.2. Voor wat betreft de medische problematiek van de tweede verzoekster 

4.2.1. 

De bestreden beslissing is voor wat betreft de medische problematiek van de tweede verzoekster als 

volgt gemotiveerd: 

“… 

De aangehaalde medische elementen voor H. L. werden niet weerhouden door de arts-adviseur (zie 

medisch advies dd. 19.12.2013 onder gesloten omslag.” 

(Zie stuk 1) 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft in de bestreden beslissing niet gemotiveerd waarom de medische 

aandoening waaraan de tweede verzoekster lijdt, niet ernstig zou zijn. 

De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken is uitermate stereotiep. 

De verwijzing naar het verslag van de arts-adviseur is onvoldoende, te meer de vaststelling van de arts-

adviseur niet strookt met de vaststellingen gedaan in de medisch verslagen die aan de medische 

regularisatieaanvraag werd gevoegd, waarin de nood aan adequate opvolging en behandeling wordt 

benadrukt (cf. infra). 

Uw Raad oordeelde in het recente verleden: 

“Le Conseil ne peut que constater que cette conclusion n’est pas adéquate au vu des éléments produits 

par le requérant, qui ne doivent pas être négligés au vu de la gravité alléguée de ceux-ci, laquelle est 

étayée par les certificats médicaux qu’il a produits et qui relèvent un risque d’impossibilité de marche. Le 

Conseil estime qu’il est malvenu dans le chef de la partie défenderesse d’en conclure hâtivement que le 

requérant ‘ne souffre pas d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou 

son intégrité physique’, motivation qui apparaît pour le moins stéréotypée. Le caractère laconique de 

ladite motivation ne permet pas au requérant de saisir pour lesquelles sa demande d’autorisation de 

séjour a été déclarée non fondée.” 

(Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest n° 92 258 dd. 27 november 2012) 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de formele motiveringsplicht geschonden. 

4.2.2. 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens met betrekking tot de interpretatie van artikel 3 Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens. 

Ten onrechte wordt besloten door de Dienst Vreemdelingenzaken dat een manifest gebrek aan een 

vergevorderd, kritiek, dan wel terminaal of levensbedreigend stadium van de aandoening, verhindert dat 

er toepassing wordt gemaakt van artikel 9ter Vreemdelingenwet. 

- 4.2.2.1. 

De verzoekers kunnen verwijzen naar onder meer het arrest gewezen op datum van 11/02/2013 (RvV 

110 240) waarin de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen duidelijk stelt dat zelfs indien toepassing 

gemaakt wordt van de rechtspraak van het EHRM, deze rechtspraak, in tegenstelling tot wat de Dienst 

Vreemdelingenzaken voorhoudt, het EHRM het voorhanden zijn van het acuut levensbedreigend 

karakter van een aandoening niet vooropstelt als een absolute voorwaarde opdat een schending van 

artikel 3 van het EVRM kan worden vastgesteld. 

Bovendien dient bij de beoordeling eveneens rekening gehouden te worden met de medische situatie 

van de vreemdeling, de beschikbaarheid van de vereiste zorgen en de medicatie in het herkomstland. 

(…) 

- 4.2.2.2.  

Verder staat in het arrest geveld op datum van 27/11/2012 eveneens het volgende te lezen:  

(…) 

(Zie Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest n° 92 258 dd. 27 november 2012) 
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- 4.2.2.3. 

Recent oordeelde de Raad van State in het arrest nr. 223.961 dd. 19 juni 2013 dat artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet een ruimere bescherming biedt dan artikel 3 E.V.R.M., waardoor een verwijzing naar 

die drempel absoluut niet bruikbaar is bij de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Daarnaast heeft de Raad van State in hetzelfde arrest geoordeeld dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

beide mogelijkheden voor toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet dient te onderzoeken, 

namelijk het reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit én het reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling mogelijks is in het herkomstland of 

land van wettig verblijf. 

De ene mogelijkheid is niet afhankelijk van de andere mogelijkheid, waardoor de Dienst 

Vreemdelingenzaken beide op een degelijke wijze moet onderzoeken. 

(…) 

(Zie arrest Raad van State nr. 223.961 van 19 juni 2013)  

Het mag duidelijk zijn dat de motivering in de tweede bestreden beslissing (en het advies van de arts-

adviseur) geenszins tegemoetkomt aan de argumentatie in het geciteerde arrest van de Raad van State 

dd. 19 juni 2013, die een degelijk onderzoek voor de beide in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

opgenomen mogelijkheden én waarvan minstens het onderzoek van de tweede mogelijkheid effectief en 

klaarblijkelijk los dient te staan van de te hoge drempel die artikel 3 E.V.R.M. voorschrijft. 

4.2.3. 

De arts-adviseur heeft in haar advies dd. 19/12/2013 het volgende gesteld: 

(…) 

(Zie stuk 3) 

- 4.2.3.1. 

Er dient vastgesteld te worden dat de beoordeling van de arts-adviseur indruist tegen hetgeen in het 

standaard medisch getuigschrift werd vermeld. 

De behandelde geneesheer, dokter L, stelt een psychologische problematiek vast. 

De behandende geneesheer heeft het noodzakelijk geacht dat verzoekster medicamenteus behandeld 

wordt. Van banale klachten, zoals de arts-adviseur poogt te insinueren, kan er aldus geen sprake zijn, 

gelet op het oordeel van de behandelende geneesheer omtrent de behandeling. 

De behandelende geneesheer stelt ook dat de behandelingsduur van onbepaalde tijd is. 

Stopzetting van de behandeling zou recidief ernstige psychologische klachten met zich meebrengen. 

- 4.2.3.2. 

Er dient vastgesteld te worden dat de arts-adviseur in kwestie, dokter VD, een geneesheer algemene 

geneeskunde is en dus geen enkele specialisatie heeft in psychiatrische en psychologische 

aandoeningen zoals deze van de tweede verzoekster (zie de website van de Orde van Geneesheren, 

https://www.ordomedic.be/nl/zoek-een-arts/), terwijl er mag verwacht worden dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken een arts-adviseur die een gedegen specialisatie heeft aanduidt teneinde omtrent 

de medische problematiek van de verzoekster uitspraak te doen. 

Op geen enkele wijze kan de arts-adviseur van de Dienst Vreemdelingenzaken de objectieve 

vaststellingen van de behandelende geneesheer tegenspreken en dus helemaal niet op gemotiveerde 

wijze tot de conclusie is kunnen komen dat de aandoening van de tweede verzoekster niet zou kunnen 

weerhouden worden. 

De werkwijze die de Dienst Vreemdelingenzaken hier in casu heeft toegepast strookt niet met het 

algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur! 

4.2.4. 

De actuele gezondheidstoestand van de tweede verzoekster behoeft tot op heden opvolging. 

De aandoening van de tweede verzoekster is immers tevens in die mate ernstig dat de consequenties 

bij stopzetting nefast zijn (ernstige psychologische klachten). 

Of behandeling mogelijk is in het land van herkomst van de tweede verzoekster is aldus een vraag die 

beantwoord dient te worden, alvorens kan geconcludeerd worden dat de tweede verzoekster zou 

kunnen terugkeren naar haar land van herkomst. 

Artikel 9ter §1 van de Vreemdelingenwet stelt : 

(…)‘ 

Voor wat betreft de beoordeling van de ernst van een aandoening, het reële risico voor het leven of de 

fysieke integriteit, dient immers niet alleen de aandoening op zich beoordeeld worden, maar tevens of er 

een adequate behandeling/opvolging in het land van herkomst mogelijk is. 

Een aandoening kan mogelijks niet als levensbedreigend beschouwd worden (voor zover geoordeeld 

wordt dat een levensbedreigend karakter noodzakelijk zou zijn, cf. supra), tot zover een adequate 

behandeling kan genoten worden. 
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De beoordeling van de ernst van de aandoening en het levensbedreigende en kritieke karakter 

impliceert bijgevolg een beoordeling van de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de 

noodzakelijke behandeling in het land van herkomst. 

In casu heeft de arts-adviseur zich beperkt tot het beoordelen van de ernst van de aandoening in de 

Belgische context en tot zover adequate behandeling aanwezig is. 

Of behandeling mogelijk is in Armenië werd NIET onderzocht. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de zorgvuldigheidsverplichting en de formele motiveringsplicht 

geschonden. 

IV.3. 

Gelet op voorgaande uiteenzetting kan geconcludeerd worden dat er in casu sprake is van 

machtsmisbruik uitgaande van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Immers, uit de voorgelegde medische attesten blijkt duidelijk dat de verzoekers lijden aan een 

aandoeningen die ernstig zijn en die zonder de noodzakelijke medische behandelingen, een reëel risico 

voor het leven of de fysieke integriteit inhouden, dan wel een reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst 

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken, om de medische regularisatieaanvraag van de 

verzoekers, ingediend op 08/09/2011, ongegrond te verklaren, is dan ook niet redelijk.  

De bovenstaande rechtsregels worden dan ook in de bestreden beslissingen zonder meer geschonden.  

IV.4.  

De bestreden beslissing dient vernietigd te worden minstens wegens schending van de formele 

motiveringsplicht.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de ambtenaar-geneesheer d.d. 7 januari 2014 een 

advies opstelde ten aanzien van verzoeker. Dit advies luidt onder meer als volgt:  

(…) 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat deze niet betwist dat verzoeker lijdt aan 

posttraumatisch stresssyndroom met angst, depressie, slaapstoornissen en heel wat vage lichamelijke 

klachten. Hij leidde af uit de attesten dat medicatie en psychiatrische begeleiding volgens de psychiater 

noodzakelijk is. Hij stelde echter vast dat de nodige medische zorgen beschikbaar zijn in het land van 

herkomst, zijnde Armenië. 

Waar verzoekers menen dat er minstens een onderzoek had moeten gebeuren, of navraag had moeten 

worden gedaan, dient gewezen te worden op artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet dat 

voorziet dat er een advies wordt verschaft door een ambtenaar-geneesheer die zo nodig de vreemdeling 

kan onderzoeken en bijkomend advies kan inwinnen van deskundigen. Het is aan de ambtenaar-

geneesheer aldus toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische 

attesten zonder de vreemdeling zelf te onderzoeken of zonder een bijkomend advies van een 

deskundige te vragen indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder een eigen onderzoek of een 

bijkomend advies een onderbouwd advies kan geven. Het onderzoek en de appreciatie van de door de 

vreemdeling aangebrachte medische elementen, inclusief de medische attesten die worden voorgelegd 

bij de aanvraag, behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer die hierbij 

onafhankelijk optreedt. Het behoort tevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de ambtenaar-

geneesheer om te oordelen of hij de voorgelegde attesten voldoende acht om een advies te kunnen 

verstrekken over het in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet vermelde risico. 

Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij zich heeft gebaseerd op een 

aantal bronnen waaruit blijkt dat de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar zijn in Armenië. 

Verzoekers menen dat uit het advies niet blijkt dat deze zorgen ook effectief beschikbaar zijn omdat er 

geen aantallen worden vermeld. In tegenstelling tot wat verzoekers beweren, werd in het advies wel 

degelijk met betrekking tot de beschikbaarheid van de zorgen ingegaan op de diverse mogelijkheden 

van psychiatrische centra en werd een overzicht gegeven van de centra in Yerevan en in andere regio’s. 

Daarnaast werd er gewezen op de mogelijkheid van ambulante psychiatrische opvolging, die niet 

mogelijk is in België. Ook de medicatie werd door de ambtenaar-geneesheer onderzocht waarbij hij 

aangeeft dat Deanxit vervangen kan worden door Olanzapine of quetiapine equivalenten voor de 

neuroleptische component en door een tricyclisch antidepressivum voor de antidepressieve component. 

Verzoekers leveren kritiek op laatstgenoemde vaststelling, doch zijn niet in staat het argument te 

weerleggen. 

Om tot de vaststelling te komen dat psychiatrische opvolging nodig is, maakte de ambtenaar-

geneesheer gebruik van bronnen afkomstig uit de MedCOI-databank, van de website www.pharm.am 

en van de website www.apnet.am. Daarnaast maakte hij tevens gebruik van informatie van International 

SOS. Teneinde de toegankelijkheid na te gaan maakte de ambtenaar-geneesheer gebruik van Caritas 
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International, Country Sheet Armenia, Social Security Programs throughout the world Armenia van 

2010. 

Verzoekers citeren een passage uit de Country Sheet Armenia en stellen dat er inderdaad 

psychiatrische zorgen in vermeld staan doch volgens hen zou uit de desbetreffende passage ook 

kunnen worden afgeleid dat die zorgen slechts theoretisch zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de 

door verzoekers geciteerde passage stelt dat de bestaande ‘state order’ voorziening van gratis 

verzorging eerder een verklaring is dan een feitelijk gegeven. Voormelde passage handelt over de 

kosten van de medische zorgen en geenszins over de beschikbaarheid van de psychiatrische zorgen. 

De ambtenaar-geneesheer wees, met betrekking tot de financiële toegankelijkheid op de familiale 

sociale uitkering die aangepast wordt aan de graad van armoede en de samenstelling van het gezin. 

Daarnaast is het geenszins kennelijk onredelijk dat de ambtenaar-geneesheer stelde dat, rekening 

houdende met het feit dat verzoekers geen bewijs van arbeidsongeschiktheid hebben voorgelegd, er 

niets in het dossier op wijst dat zij geen toegang zouden hebben tot de arbeidsmarkt. Het blote betoog 

van verzoekers dat zij geen werk zullen vinden omwille van de hoge werkloosheidsgraad in het land van 

herkomst kan evenmin afbreuk doen aan de desbetreffende motivering. Gelet op het jarenlange verblijf 

van verzoekers in het land van herkomst is het evenmin onredelijk te stellen dat zij hoogstwaarschijnlijk 

nog familie en kennissen hebben op wie zij – indien dit nodig zou zijn – ook een beroep kunnen doen. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde d.d. 16 december 2013, bij arrest nr. 115.720 

onder meer wat volgt: 

“In zoverre verzoekers met hun verwijzing naar een mogelijke kost van de medicatie trachten aan te 

tonen dat de beslissing in strijd zou zijn met artikel 3 van het EVRM, herhaalt de Raad dat het EHRM 

inzake medische dossiers een zeer hoge lat hanteert alvorens tot een schending van artikel 3 van het 

EVRM te besluiten. Uit de voormeld geciteerde rechtspraak van het EHRM blijkt dat het feit dat de 

medicatie moeilijk kan verkregen worden of slechts tegen betaling door de betrokkene niet automatisch 

leidt tot een schending van artikel 3 van het EVRM (EHRM 27 mei 2008, N. t. het Verenigd Koninkrijk, 

nr. 26565/05).” 

Ook in arrest nr. 73.032 d.d. 11 januari 2012 stelde de Raad m.b.t. de kosten van de medische zorgen 

het volgende: "(...) 

Het loutere feit dat de medicatie moeilijk kan verkregen worden, zoals overigens niet ontkend werd door 

de ambtenaar-geneesheer, betekent geenszins dat er ipso facto een schending zou zijn van artikel 3 

EVRM. 

Het arrest nr. 10486/10 d.d. 20 december 2011 ‘YOH-EKALE MWANJE t/België’ van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens handelde over een seropositieve vrouw, waarbij de beschikbaarheid en 

de toegankelijkheid van de medische zorgen in Kameroen dienden te worden beoordeeld. Het Hof 

stelde dat uit het dossier kon worden afgeleid dat de voor verzoekster nodige medicamenten in 

Kameroen beschikbaar zijn, doch dat hun toegankelijkheid slechts bepaald werd op 1.89% van de 

patiënten die ze nodig hebben. Desalniettemin, op basis van deze vaststellingen, concludeerde het Hof 

dat dergelijke omstandigheden niet volstaan om tot een schending van artikel 3 EVRM te besluiten. Het 

Hof stelde verder dat verzoekster niet in een kritische situatie verkeert en in staat is om te reizen. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in arrest nr. 72.086 d.d. 19 december 2011 dat het 

volstaat dat de medicatie aanwezig is en dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden 

door betrokkene geen reden is om te besluiten tot een schending van artikel 3 EVRM. Tevens stelde de 

Raad dat uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat de kosteloosheid van de medische behandeling 

geenszins een vereiste is en dat zelfs al zou er een aanzienlijke kost zijn voor verzoekers, zulks er 

geenszins toe leidt dat dit strijdig zou zijn met artikel 3 EVRM. Ook in arrest nr. 73.032 d.d. 11 januari 

2012 stelde de Raad m.b.t. de kosten van de medische zorgen het volgende: “(…) 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. (…) Rekening houdende met de 

rechtspraak van het EHRM kunnen verzoekers met het argument dat de medische zorgen in de praktijk 

niet gratis zijn, geen schending van artikel 3 EVRM aannemelijk maken.(…)” In arrest nr. 72.855 d.d. 9 

januari 2012 oordeelde de Raad als volgt: “(…) Het EHRM oordeelde (…) dat zelfs de omstandigheid 

dat de uitwijzing de gezondheidstoestand van een vreemdeling beïnvloedt niet volstaat om een 

schending van die bepaling op te leveren. Het EHRM heeft in zijn rechtspraak voorts meermaals 

bevestigd dat het feit dat de medicatie aanwezig is, ook al is dat tegen een aanzienlijke kost, voldoende 

is.(…)”. 

Het arrest nr. 10486/10 d.d. 20 december 2011 ‘YOH-EKALE MWANJE t/België’ van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens handelde over een seropositieve vrouw, waarbij de beschikbaarheid en 

de toegankelijkheid van de medische zorgen in Kameroen dienden te worden beoordeeld. Het Hof 

stelde dat uit het dossier kon worden afgeleid dat de voor verzoekster nodige medicamenten in 

Kameroen beschikbaar zijn, doch dat hun toegankelijkheid slechts bepaald werd op 1.89% van de 
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patiënten die ze nodig hebben. Desalniettemin, op basis van deze vaststellingen, concludeerde het Hof 

dat dergelijke omstandigheden niet volstaan om tot een schending van artikel 3 EVRM te besluiten. Het 

Hof stelde verder dat verzoekster niet in een kritische situatie verkeert en in staat is om te reizen. 

Ten aanzien van verzoekster stelde de ambtenaar-geneesheer in zijn advies d.d. 19 december 2013 

onder meer wat volgt: 

(…) 

Uit het voorliggende advies blijkt duidelijk dat de twee voorwaarden zoals bepaald in artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet werden onderzocht. Enerzijds stelt de ambtenaar-geneesheer dat de aandoeningen 

zoals beschreven in de medisch attesten en waarbij hij preciseert dat het gaat om een psychische 

problematiek met stress en diverse pijnklachten, geen reëel risico inhoudt voor het leven en de fysieke 

integriteit en anderzijds beoordeelt de ambtenaar-geneesheer het actueel risico op een onmenselijke en 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst.  

Hierbij stipt de ambtenaar-geneesheer aan dat verzoekster geen enkel bewijs aanbracht dat zij in België 

wordt opgevolgd, dat zij op geen enkel moment werd gehospitaliseerd, dat de behandeling zich beperkt 

tot de inname van een pijnstiller en een antidepressivum Redomex, docht dat zij geen andere 

antidepressiva heeft en dat het stopzetten van de behandeling weinig risico’s inhoudt.  

De ambtenaar-geneesheer onderzocht hierbij terecht of een risico zoals bedoeld in artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet actueel aanwezig is, daar uit de tekst van dit artikel blijkt dat dit risico “aanwezig” 

moet zijn, gezien sprake is van een vreemdeling die “lijdt” aan een ziekte die het risico zoals in die 

bepaling omschreven “inhoudt”.  

Dat een zekere graad van ernst is vereist voor de toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

blijkt duidelijk uit het feit dat die bepaling is gesteund op de begrippen “reëel risico voor het leven of 

fysieke integriteit” en “reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling”. 

Bovendien komt het aan de ambtenaar-geneesheer als enige toe die beoordeling te maken en is het 

loutere feit dat verzoekers het niet eens zijn met het advies niet van die aard de wel onderbouwde 

bevindingen van de ambtenaar-geneesheer te ondergraven. 

Verzoekers tonen niet aan dat de ambtenaar-geneesheer een foutieve of kennelijk onredelijke 

beoordeling heeft gemaakt van het in het eerste lid van artikel 9ter van de vreemdelingenwet vermelde 

risico, de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte 

behandeling. 

Er kan niet dienstig op absolute wijze worden aangevoerd dat het reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of 

verblijf, niet zou kunnen worden beoordeeld zonder de behandelingsmogelijkheden in het land van 

herkomst of verblijf na te gaan. Niet elke voorkomende ziekte die niet behandeld wordt stelt een individu 

bloot aan een mensonterende behandeling. In zijn advies maakt de ambtenaar-geneesheer in de regel 

duidelijk waarom het onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden niet wordt gevoerd. Een lezing van 

het advies leert dat de ambtenaar-geneesheer elk door de verzoekers overgemaakte attest heeft 

geanalyseerd. Verzoekers tonen alleszins niet aan dat bepaalde elementen werden veronachtzaamd 

door de ambtenaar-geneesheer. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in arrest nr. 113 365 van 6 november 2013 onder 

wat volgt: 

“Waar verzoekster betoogt dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet voorziet dat telkens dient te 

worden onderzocht of er een adequate behandeling voorhanden is in het land van herkomst en zij stelt 

dat in de bestreden beslissing “met geen woord over de mogelijke behandeling [wordt] [gerept]”, merkt 

de Raad op dat niet blijkt dat een onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden in het land van 

herkomst zich opdringt indien de ingeroepen aandoeningen geen voldoende graad van ernst vertonen in 

de zin dat de ambtenaar-geneesheer vaststelt dat ook zonder verdere behandeling niet kan worden 

aangenomen dat deze aandoeningen aanleiding zullen gegeven tot een reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. In casu stelde de ambtenaar-geneesheer vast dat zelfs 

indien geen behandeling beschikbaar is voor verzoeksters aandoeningen, dit niet betekent dat zij 

onmenselijk of vernederend zal worden behandeld.” 

Het feit dat - naast de uiteenzetting van de feitelijke determinerende motieven - uitdrukkelijk wordt 

verwezen naar de criteria die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zelf herhaaldelijk, hoewel 

niet als absoluut, doch als bepalend aanduidde, kan gelet op het belang dat de wetgever 

overeenkomstig de voorbereidende werken hecht aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens terzake, niet op zich tot een onwettige motivering leiden. 

Uit de voorbereidende werken en uit de bewoordingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet blijkt 

dat de artikelen 9ter en 48/4 van diezelfde wet samen de omzetting in Belgisch recht vormen van artikel 

15 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004. Inzake de subsidiaire bescherming, 

conform artikel 2 e) en artikel 15 van de richtlijn 2004/83/EG stelt de wetgever in de Memorie van 

Toelichting dat “de term «reëel risico» (…) hier gebruikt naar analogie van de maatstaf die het Europees 
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Hof voor de Rechten van de Mens hanteert bij de beoordeling van schendingen van artikel 3 EVRM.” 

(Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 85.)(Zie: artikelsgewijze bespreking in de Memorie 

van Toelichting van artikel 5 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 

december 1980, waarbij artikel 9ter werd ingevoerd in de wet van 15 december 1980) 

De kritiek van verzoekers dat de ambtenaar-geneesheer geen specialist is, is in casu niet relevant. De 

ambtenaar-geneesheer betwist geenszins dat verzoeker lijdt aan een posttraumatisch stresssyndroom 

noch betwist hij de voorgestelde behandeling en medicatie of noodzaak ervan. Ook voor wat betreft 

verzoekster betwist de ambtenaar-geneesheer niet dat zij lijdt aan een psychische problematiek met 

stress en diverse pijnklachten dat en dat zij ibuprofen neemt. 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

2.3. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” 

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partijen 

de motieven van de bestreden beslissing kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht 

in casu is bereikt. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling 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 (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). Onderzoek van de materiële 

motiveringsplicht vergt in casu onderzoek van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen, luidde 

op het ogenblik van het nemen van deze beslissing als volgt: 

 

“§ 1 

De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige 

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

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

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§ 1/1 

De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden geweigerd aan 

de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de ambtenaar-

geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door de minister 

of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen na het 

verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 2 
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Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van een 

identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. 

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens 

asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep 

heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is 

uitgesproken. De vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag. 

§ 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. 

(...)” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag ongegrond is verklaard omdat de medische 

problemen van F.S. niet konden weerhouden worden nu niet kon worden afgeleid uit de medische 

stukken die aan de verwerende partij zijn overgemaakt dat deze lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

inhoudt voor het leven, of de fysieke integriteit hetzij die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling bij gebreke aan een adequate behandeling in het herkomstland. 

 

De bestreden beslissing steunt zich op het medische advies dat wat eerste verzoeker betreft, stelt: 

 

““(…) Analyse van dit medisch dossier leert mij dat betrokkene lijdt aan een posttraumatisch stres-

syndroom met angst, depressie, slaapstoornissen en heel wat vage lichamelijke kalchten. Betrokkene 

wordt door de psychiater opgevolgd. De frequentie van de contacten wordt niet vermeld. Betrokkene 

neemt Deanxit (…), Trazolan (…), Redomex (…) en Risperdal (…). De behandeling mag volgens de 

psychiater niet stopgezet worden omdat er anders een risico bestaat op suïcide en/of psychose. De 

medicatie en psychiatrische begeleiding is volgens de psychiater noodzakelijk.  

(…)  

Betrokkene lijdt aan cervico-brachialgie (…) met uitstraling naar de linkerhand (…) Het gaat om een 

storende maar milde en zeker geen ernstige noch levensbedreigende aandoeningen ook als er geen 

behandeling zou zijn.(…)  

Betrokkene heeft geen mantelzorg nodig. De aandoening waaraan betrokkene lijdt verhindert hem niet 

om te reizen.  

De vraag stelt zich naar de behandelingsmogelijkheden in Armenië.  

(…)  

Betrokkene kan psychiatrisch opgevolgd worden.  

In Yerevan: in meerdere psychiatrische centra  

- “NORK” psychiatric center (…)  

- “Avan” (…)  
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- Nubarashen” psychiatric hospital inpatient services  

- (…)  

 

In de regio’s  

- “Sevan” psychiatric hospital  

- “Republic psychiatric hospital voor neuroses en andere borderline aandoeningen.(…)  

- “Vanadzor” (…)  

- “Kapan” (…)  

- “Gyumri” (…)  

 

Betrokkene kan ambulant psychiatrisch opgevolgd worden zoals dat nu ook het geval is in België.  

In de “Avan” Yerevan city dispensary kan hij genieten van gratis psychaitrische opvolging.  

(…)  

Wat de medicatie betreft, neemt betrokkene op dit moment een neurolopticum Risperidone. Dit 

medicament is beschikbaar (…)  

Deanxit kan vervangen worden door Olanzapine of quetiapine equivalenten voor de neuroleptische 

component en door een tricyclisch antidepressivum voor de antidepressieve component (…)  

Een bepaald type gezondheidszorgen en zorgen voor welbepaalde aandoeningen wordt door de staat 

betaald.  

Daarnaast krijgen mensen die behoren tot bepaalde sociaal kwetsbare groepen een breder pakket van 

zorgen gratis.(…) Er is hulp voor personen die als werkloos geregistreerd zijn. Dit zijn mensen die geen 

werk hebben, werk zoeken en tenminste 1 jaar gewerkt hebben. (…) Voor arme families is er een 

familiale sociale uitkering. (…)  

Betrokkene en zijn echtgenote leggen geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en 

bovendien zijn er geen elementen in het dossier die erop wijzen dat betrokkenen geen toegang zouden 

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

zouden kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.(…)”  

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat deze niet betwist dat verzoeker lijdt aan 

posttraumatisch stresssyndroom met angst, depressie, slaapstoornissen en heel wat vage lichamelijke 

klachten. Hij leidde af uit de attesten dat medicatie en psychiatrische begeleiding volgens de psychiater 

noodzakelijk is. Hij stelde echter vast dat de nodige medische zorgen beschikbaar zijn in het land van 

herkomst, zijnde Armenië.” 

 

En wat de tweede verzoekende partij betreft: 

 

“(…) Analyse van dit medisch dossier leert mij dat betrokkene lijdt aan een psychische problematiek met 

stress en diverse pijnklachten. Betrokkene neemt ibuprofen, dit is een banale pijnstiller en Redomex, 

een tricyclisch antidepressivum dat vooral wordt voorgeschreven bij psychosomatische en pijnklachten. 

De huisarts kon de duur van de behandeling moeilijk inschatting en hij vermeldde dat deze nog geruime 

tijd zou duren. Bij stopzetten van de behandeling zou er een risico zijn op recidief met ernstige 

psychische klachten. De evolutie was af te wachten.  

De aandoening houdt op dit moment en in deze concrete casus geen reëel risico in voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene. Er is ook geen risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling indien er geen behandeling zou zijn in het herkomstland.  

- Betrokkene brengt geen enkel bewijs aan dat zij in België effectief door een psychiater of psycholoog 

wordt opgevolgd  

- Er is geen enkel bewijs dat er een intensieve therapie zou zijn ingesteld  

- Betrokkene werd op geen enkel moment gehospitaliseerd  

- De behandeling beperkt zich tot de inname van een pijnstiller en een antidepressivum (…)  

- Betrokkene neemt geen andere antidepressiva noch neurolepica, zwaardere categorieën van 

psychofarmaca  

- Stopzetten van de behandeling houdt weinig risico’s in  

 

Betrokkene heeft geen mantelzorg nodig. De aandoening waaraan betrokkene lijdt verhindert haar niet 

om te reizen.(…)” 

 

Waar verzoekers voorhouden dat de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de noodzakelijke 

zorgen niet afdoend werden onderzocht en gemotiveerd, kan deze stelling niet worden bijgetreden. 

 

Vooreerst blijkt niet uit artikel 9ter van de vreemdelingenwet dat de verwerende partij ertoe gehouden is 

de “uitgebreidheid” van opvolgings- en behandelingsmogelijkheden vast te stellen en na te gaan wat de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 14 

verhoudingen zijn tussen de aantallen psychiaters en de patiënten en dat de regio van afkomst van 

verzoekers op dat vlak gedetailleerd moet gecontroleerd worden.  

 

Niettemin heeft de arts aangesteld door de verwerende partij in casu zeer concreet nagegaan of de 

medicatie die verzoeker behoeft aanwezig is en beschikbaar is voor verzoeker. In het administratief 

dossier bevindt zich een antwoord van Medical Advisers’Office die per medicijn de beschikbaarheid van 

de medicatie of gelijkwaardige vervanging beschrijft, met melding van de apotheken en/of “drugstores” 

al waar de medicatie kan verkregen worden. Dit antwoord dateert van 13 juli 2013 en is zeer concreet. 

Gelet op de concrete inhoud en de recentere aard van het document hecht de Raad een grotere 

bewijswaarde aan dit antwoord dan aan de algemene beschrijvingen die terug te vinden zijn in de 

bronnen waarnaar verzoekers verwijzen, waaronder het Country Sheet Armenia van Caritas 

International dat dateert van 2010. Ook in het document van 4 november 2012 van Medical Advisers’ 

Office wordt in concreto de naam en adressen weergegeven waar verzoekers beroep kunnen doen op 

psychiatrische hulp. Deze bronnen worden door verzoekers niet betwist en alleszins niet weerlegd. De 

verwijzingen en citaten waarvan verzoekers gebruik maken in hun verzoekschrift zijn in het licht van 

hetgeen voorafgaat niet dienstig. 

 

Waar verzoekers menen dat zij in de financiële onmogelijkheid zullen zijn om medische hulp te 

verkrijgen, wijzen deze antwoorden erop dat de behandeling buiten een ziekenhuis gratis verschaft 

wordt door NGO’s ondermeer in de ArtMed center en vermelden zij het adres. Daarnaast worden 

verschillende adressen gegeven van andere centra’s en ziekenhuizen met precisering of deze geschikt 

zijn voor al dan niet langdurige opnames hetzij voor behandeling van patiënten die niet gehospitaliseerd 

zijn. Verzoekers negeren deze informatie volledig. Voorts weerleggen verzoekers evenmin het motief 

van de bestreden beslissing dat stelt dat niet blijkt dat verzoekers arbeidsongeschikt zijn en dat 

bijgevolg er mag vanuit gegaan worden dat zij kunnen instaan voor betaling voor noodzakelijke 

medische hulp. Het is niet omdat sommige medicijnen niet gratis ter hunner beschikking zouden worden 

gesteld dat dergelijke vaststelling dient te leiden tot een machtiging tot verblijf. Voorts komt het de 

verzoekers toe desgevallend aan te tonen dat zij niet zullen gerechtigd zijn op enige 

werkloosheidsvergoeding of een andere sociale uitkering, daargelaten opnieuw de vaststelling dat uit 

niets blijkt dat verzoekers niet arbeidsgeschikt zouden zijn en dat, zoals de bestreden beslissing het stelt 

het onwaarschijnlijk is dat zij geen beroep op familie en vrienden kunnen doen bij hun eerste aankomst, 

nu zij het grootste gedeelte van hun leven in Armenië hebben doorgebracht. Het kan van de verwerende 

partij niet verwacht worden dat zij een onderzoek doet of verzoekers niet minstens één jaar tijdens hun 

leven in Armenië gewerkt hebben. Evenmin dient zij de voorwaarden voor sociale uitkeringen verder te 

onderzoeken, rekening houdend met de informatie die zij ter beschikking heeft gesteld in het 

administratief dossier. Het komt verzoekers toe desgevallend aannemelijk te maken waarom zij geen 

sociale uitkering zouden krijgen en welk (arbeids-)leven zij voordien in Armenië hadden en de invloed op 

de sociale uitkeringen. 

 

Voorts maken verzoekers evenmin aannemelijk door een loutere insinuatie dat de medicatie die de arts 

van de verwerende partij als vervangende medicatie weergeeft niet afdoende hetzij evenwaardig zou 

zijn. Het komt de Raad niet toe zich in de plaats van een geneesheer te stellen.  

Dezelfde opmerkingen gelden voor wat de medische problematiek van de tweede verzoekende partij 

betreft. Ergo: de arts stelt vast dat niet het minste bewijs wordt bijgebracht dat de tweede verzoekende 

partij opgevolgd wordt door een psychiater. In die omstandigheden kan het de verwerende partij niet ten 

kwade worden geduid dat geen verdere opzoekingen worden verricht, gelet op de schaarse informatie 

die door de tweede verzoekende partij werd verschaft. Hoe dan ook blijkt de medische problematiek van 

de tweede verzoekende partij door haar eigen arts vaag omschreven als zijnde “stress” en “diverse 

pijnklachten” van psychische aard te zijn zodat wat de behandeling en de beschikbaarheid van de 

medische problematiek betreft, kan verwezen worden naar dezelfde documentatie in het administratief 

dossier als deze die eerste verzoeker betreft. Integendeel met wat verzoekers voorhouden, heeft de arts 

van de verwerende partij wel degelijk gemotiveerd waarom er geen risico voor het leven of voor de 

fysieke integriteit van de verzoekende partij bestaat en waarom er geen risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling in Armenië bestaat, zoals omstandig blijkt uit diens advies. Een stereotiepe 

motivering is niet voorhanden. De rechtspraak waarnaar verzoekers verwijzen, is in casu niet dienstig. 

Overigens blijkt uit niets dat een terugkeer naar Armenië een stopzetting van de behandeling die de 

tweede verzoekende partij behoeft met zich zou meebrengen. 

 

Het gegeven dat de arts van de verwerende partij geen gespecialiseerd arts is, doet aan het 

voorgaande geen afbreuk. 
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De verzoekende partijen maken derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling 

volstaat om de bestreden beslissing te schragen. Er kan geen schending van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet worden vastgesteld. Er werd geen manifeste beoordelingsfout begaan. 

 

Het evenredigheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

om het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 

126.520). Er dient te worden besloten dat de verwerende partij is overgegaan tot een 

belangenafweging, zoals duidelijk blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing, en dat zij hierbij 

niet kennelijk onredelijk heeft gehandeld. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een 

discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op 

zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze 

is kunnen komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, 

moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat 

ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het geval is. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Verzoekers voeren geen andere argumenten aan dan deze die hoger 

werden besproken zodat hun grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is ongegrond. 

 

Waar verzoekers nog de schending van artikel 3 van het EVRM aanvoeren, hanteert in de zaak N. vs. 

het Verenigd Koninkrijk van 27 mei 2008, Grote Kamer, nr. 265.855, 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 zij aanwendt met betrekking tot 

ernstig zieke vreemdelingen. 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 (EHRM, grote kamer, 27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, § 

42).  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij zich heeft gebaseerd op de verslagen van de 

ambtenaar-geneesheer en dat deze laatste rekening heeft gehouden met alle door de verzoekers 

bijgebrachte medische verslagen. De verwerende partij oordeelde dat er aan hen geen 

verblijfsmachtiging op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet kon worden toegestaan. Het 

loutere feit dat de verzoekers het niet eens zijn met de bestreden beslissing maakt geen grond tot 

vernietiging uit. 

 

Voorts is er geen schending van artikel 3 van het EVRM wanneer de betrokkene in het land van 

herkomst de noodzakelijke medische zorgen kan krijgen, ook al zijn die zorgen niet van hetzelfde niveau 

als in het land waar de betrokkene op dat ogenblik verblijft; dat, al zou de gezondheidszorg in het 

herkomstland niet optimaal zijn, dit niet inhoudt dat de noodzakelijke zorgen er niet zouden kunnen 

worden verkregen (RvS 14 februari 2008, nr. 179.633). Evenmin doorslaggevend is het gegeven dat 

een medische behandeling beperkt beschikbaar is omwille van logistieke of geografische redenen en 

dus minder makkelijk te verkrijgen of minder toegankelijk in het land van terugkeer dan in de betrokken 

Verdragsluitende Staat, hetzij dat financiële toegankelijkheid van de beschikbare behandeling ernstige 

problemen geeft (EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden; EHRM, 22 juni 2004, nr. 

17868/03, Ndangoya v. Zweden; EHRM 25 november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland).  

Bijgevolg toont de verzoekende partij niet aan dat een terugkeer naar het herkomstland een schending 

van artikel 3 van het EVRM teweegbrengt. 

 

Het gegeven dat de omstandigheden voor verzoekers in het land van herkomst minder gunstig zouden 

zijn dan in België houdt op zich geen schending van artikel 3 van het EVRM in nu medische 
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behandeling in het land van herkomst voorhanden is (EHRM 2001, Bensaid./United Kingdom, nr. 

44599/98 ECHR 2001-I § 36-40). 

 

In de mate dat verzoekers de schending aanvoeren van de “algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur”, zonder nadere precisering op welk beginsel gedoeld wordt, is dit onderdeel onontvankelijk. De 

uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat zowel de geschonden rechtsregel of het 

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel 

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS 2 maart 2007, nr. 168 403; RvS 8 januari 

2007, nr. 166 392; RvS 29 november 2006, nr.165 291). 

 

Het middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

  

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig juni tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 


