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 nr. 126 168 van 25 juni 2014 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 27 maart 2014 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van 13 december 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen 

ongegrond wordt verklaard en van de beslissing van 13 december 2013 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. LOOS, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 4 april 2011 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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). 

 

Op 26 april 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag onontvankelijk 

wordt verklaard.  

 

Op 29 juli 2011 dient verzoekster een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 17 oktober 2011 neemt de gemachtigde van de 

staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. De beslissing wordt 
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op 5 januari 2012 ingetrokken. De aanvraag wordt ontvankelijk verklaard en verzoekster wordt in het 

bezit gesteld van een immatriculatieattest.  

 

Op 13 december 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag ongegrond wordt 

verklaard, aan verzoekster ter kennis gebracht op 28 februari 2014. Dit is de eerste bestreden beslissing 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 02.08.2011 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

J., A. (R.R.: …) 

bij DVZ ook gekend als: 

J., A. (RR …) 

nationaliteit: Gambia 

geboren te Marrakissa op (…)1986 

adres: (…) 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 05.01.2012, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

Reden(en) : 

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. 

Er worden medische elementen aangehaald voor J., A.. De arts-attaché evalueerde deze gegevens op 

03.12.2013 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aangehaalde medische 

elementen niet weerhouden konden worden. 

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).” 

 

Op 13 december 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekster ter kennis gebracht op 28 februari 2014. 

Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“De mevrouw, 

Naam + voornaam: J., A. 

geboortedatum: (…)1986 

geboorteplaats: Marrakissa 

nationaliteit: Gambia 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen 1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.”   

  

2. Over de ontvankelijkheid 
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2.1 Verwerende partij werpt in de nota met opmerkingen een exceptie van onontvankelijkheid op in de 

mate het beroep gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten wegens gebrek aan 

samenhang tussen de twee beslissingen die worden aangevochten in één verzoekschrift. 

  

2.2 De Raad wijst er op dat degene die op de rechter een beroep doet, in het belang van een goede 

rechtsbedeling, voor elke vordering een afzonderlijk geding moet aanspannen om zo de rechtsstrijd 

overzichtelijk te houden en een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (RvS 14 september 

1984, nr. 24.635). Het komt daarbij uitsluitend aan de rechter toe te oordelen of de gezamenlijke 

behandeling van verschillende vorderingen het vlot verloop van het geding bevordert of schaadt (RvS 4 

augustus 1997, nr. 67.627). Het is hierbij aangewezen dat een verzoeker die verschillende 

administratieve rechtshandelingen aanvecht in één inleidende akte, in dit verzoekschrift aangeeft 

waarom naar zijn mening die verschillende handelingen in één verzoekschrift kunnen worden bestreden 

(RvS 21 oktober 2005, nr. 150.507). 

 

De eisen van een goede rechtsbedeling worden miskend wanneer een beroep verscheidene 

onderwerpen heeft waarop onderscheiden wettelijke en reglementaire bepalingen toepasselijk zijn, of 

die op verschillende feitelijke gegevens steunen, en zo afzonderlijke onderzoekingen en debatten 

noodzakelijk maken. Er moet dus een stellig verband bestaan tussen de bestreden akten, ook wat de 

feitelijke gegevens betreft, en het belang van een goede rechtsbedeling moet vereisen dat die 

handelingen in eenzelfde geding worden onderzocht (RvS 23 december 1980, nr. 20.835). 

 

De Raad dient vast te stellen dat verweerder de aanvraag om machtiging tot verblijf van de verzoekster 

op 5 januari 2012 ontvankelijk heeft verklaard en dat hij heeft beslist dat de verzoekster in het bezit 

diende te worden gesteld van een attest van immatriculatie. De eerste bestreden beslissing specifieert 

dat ingevolge de ongegrondverklaring van de aanvraag om machtiging tot verblijf het attest van 

immatriculatie van de verzoekster dient te worden ingetrokken. Verzoekster stelt met het onderhavige 

verzoekschrift een beroep in tegen de beslissing van 13 december 2013 waarbij haar aanvraag om op 

medische gronden tot een verblijf gemachtigd te worden, ongegrond wordt verklaard. De eventuele 

vernietiging van de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard, 

zal ertoe leiden dat de verzoekster wordt teruggeplaatst in haar vroegere toestand en dat zij dus in het 

bezit dient te worden gesteld van een attest van immatriculatie. In dat geval kan niet gesteld worden dat 

verzoekster nog onder het toepassingsgebied van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet zou 

vallen. 

  

De uiteenzetting van de verweerder laat bijgevolg niet toe te besluiten dat er geen verband zou bestaan 

tussen beide beslissingen.  

 

De exceptie wordt verworpen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het enige middel voert verzoekster de schending aan van artikel 3 juncto artikel 13 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM), van de artikelen 9ter en 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en als algemeen principe 

van behoorlijk bestuur en van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“1. Ten eerste evalueert de ambtenaar-adviseur in zijn verslag (stuk 2) de verschillende klachten van 

verzoeker en komt op basis daarvan tot de volgende conclusie:  

“Dit medisch dossier laat niet toe het bestaan vast te stellen van een graad van ernst zoals vereist door 

artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het 

Europees Hof van de Rechten van de Mens dat een aandoening eist die levensbedreigend is gezien de 

kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte (EHRM 27 mei 2008, 

Grote Kamer, nr. 26565/05, N v. United Kingdom; EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. v. United 

Kingdom.)  

De in deze medische attesten beschreven aandoeningen kunnen niet beschouwd worden als direct 

levensbedreigende aandoeningen.  
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Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen aandoening die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

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

Bijgevolg stel ik vast dat er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd artikel.  

Derhalve is er medisch gezien dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.”  

Verzoeker wenst hiertegen in te brengen dat een ziekte niet noodzakelijk een graad van ernst zoals 

vereist door artikel 3 EVRM hoeft te vertonen opdat deze ziekte aanleiding zou kunnen geven tot een 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet.  

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt immers dat een aanvraag tot verblijf op 

grond van dit artikel kan worden ingediend door een vreemdeling “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”.  

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet behelst dus drie verschillende gevallen. Het is de arts-adviseur 

die de ziekte moet aftoetsen aan alle drie de gevallen.  

De beslissing stelt dat op basis van het medisch dossier niet kan worden vastgesteld dat de ziekte van 

verzoekster een graad van ernst vertoont zoals vereist door artikel 3 EVRM in die zin dat de ziekte 

levensbedreigend is.  

Deze motivering is kennelijk onredelijk en totaal irrelevant omdat artikel 9ter Vreemdelingenwet op geen 

enkele wijze kan worden gelijkgesteld met artikel 3 EVRM. Een dergelijke conclusie miskent de tekst 

van artikel 9ter Vreemdelingenwet, dat geenszins naar artikel 3 EVRM verwijst. Daarom moet artikel 

9ter Vreemdelingenwet ruimer worden geïnterpreteerd dan artikel 3 EVRM.  

Uw Raad oordeelde reeds meermaals in die zin. (zie o.a. RvV 27 november 2012, nr. 82.258; RvV 29 

november 2012, nr. 92.397; RvV 29 november 2012, nr. 92.444; RvV 30 november 2012, nr. 92.661; 

RvV 4 december 2012, nr. 92.863; RvV 7 februari 2013, nr. 96.671.) Intussen behoort deze zienswijze 

tot de vaste rechtspraak van uw Raad.  

De Raad van State bevestigde dat een interpretatie van artikel 9ter als zou dit artikel te reduceren zijn 

tot de drempel van artikel 3 EVRM, te beperkend is. (zie o.a. RvS 28 november 2013, nrs. 225.632, 

225.633 en 225.635; RvS 19 juni 2013, nr. 223.961)  

Concreet betekent dit dat verzoeksters aandoening, zelfs indien deze niet “ernstig” genoeg zou zijn in de 

zin van artikel 3 EVRM, een reden kan vormen om haar een verblijfsmachtiging toe te kennen op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

Doordat de beslissing van verwerende partij gestoeld is op het medisch verslag van de arts-adviseur, 

dat onterecht bovenstaande strikte interpretatie van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet hanteert, is de 

beslissing kennelijk onredelijk en schendt zij manifest de motiveringsplicht.  

2. Ten tweede voert verzoekster aan dat verwerende partij naliet een zorgvuldig en individueel 

onderzoek te voeren naar haar medische toestand, de ontwikkeling hiervan in de toekomst en de 

invloed hierop van een eventuele terugkeer naar haar land van herkomst.  

Nochtans is verwerende partij hiertoe verplicht op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, de 

motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht.  

2.A. Wat betreft de verschillende aandoeningen van verzoeker, maakt de bestreden beslissing op 

verschillende vlakken gewag van algemene, ondoordachte standpunten.  

Zo weet verwerende partij dat “een PTSS en een depressie […] tijdelijk sociaal invaliderend [kunnen] 

zijn maar […] een gunstig verloop in de tijd [kennen]. De behandeling is enkel symptomatisch en zeker 

niet essentieel.” Ook de behandeling van de chronische PID waaraan verzoekster lijdt, is volgens 

verwerende partij louter symptomatisch en niet essentieel. Bovendien gaat verwerende partij ervan uit 

dat het “vermelde risico op zelfdoding […] inherent [is] aan elke depressie”.  

Dergelijke uitspraken zijn beledigend voor elke patiënt die aan dergelijke aandoeningen lijdt, maar zijn 

bovenal niet onderbouwd en fout. Ze geven blijk van algemene veronderstellingen zonder dat deze aan 

verzoeksters situatie werden getoetst. Zo gaat verwerende partij bijvoorbeeld niet na of het PTSS, de 

depressieve stoornissen of de PID van verzoekster wel enige kans maken op verbetering. Daarom 

kunnen dergelijke motieven geen plaats hebben in een afdoende gemotiveerde beslissing.  

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat elke aandoening van verzoekster apart door de arts-adviseur 

wordt geëvalueerd. Verzoekster is echter van mening dat een rigoureus onderzoek een globale 

beoordeling van de medische situatie vereist. Zo stelt verwerende partij bijvoorbeeld dat klachten van 

allergische rhinitis en neusobstructie en slaapstoornissen veel voorkomen en geen reëel risico voor het 

leven of fysieke integriteit kan vormen. Los van elkaar kan misschien bezwaarlijk worden aangenomen 

dat dergelijke klachten een risico op het leven of fysieke integriteit inhouden. Hieruit kan echter niet 
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worden afgeleid dat bepaalde klachten, wanneer ze allen samen en in ernstige vorm voorkomen in 

hoofde van betrokkene, geen risico kunnen inhouden voor het leven of fysieke integriteit.  

In het bijzonder met betrekking tot haar PTSS en depressie meent verzoekster dat verwerende partij wel 

erg kort door de bocht ging. De arts-adviseur is van mening dat deze psychische aandoeningen per 

definitie tijdelijk zijn en dat de behandeling ervan niet essentieel is. Dit gaat in tegen het gezond 

verstand, tegen wat algemeen geweten is over deze ziekten en tegen de rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof oordeelde reeds dat PTSS een ernstige aandoening is die 

de bescherming van artikel 3 EVRM kan verdienen. (EHRM, Paramsothy v. Nederland, 2005) In het 

arrest Karim t. Zweden van 4 juli 2006 heeft het Hof vastgesteld dat, wanneer er een geestelijk 

gezondheidsprobleem wordt aangevoerd in samenhang met een zelfmoordrisico er dient na gegaan te 

worden in welke mate het zelfmoordrisico reëel en concreet is. (EHRM, Karim t.Zweden, 2006). (Zie ook 

MAES M., “Artikel 3 EVRM als bescherming tegen socio-economische en humanitaire omstandigheden 

in het land van herkomst of terugkeer: de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens”, T.Vreemd. 2013, afl. 1, 19-39.)  

Hierbij wenst verzoekster tot slot op te merken dat zij een risico op zelfdoding niet heeft ingeroepen. Op 

dit punt mist de beslissing van verwerende partij dus een feitelijke grondslag.  

2.B. Wat betreft de beschikbaarheid van een behandeling in het land van herkomst, moet worden 

teruggegrepen naar de opmerking dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet op drie verschillende 

gevallen van toepassing is. Zoals uit de bewoordingen van het artikel af te leiden is, dient te worden 

nagegaan of verzoekers ziekte “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”. Bijgevolg moet worden nagegaan of er een adequate behandeling beschikbaar is in het land 

van herkomst.  

Artikel 9ter, § 1, vierde lid stelt inderdaad dat “[de] beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, 

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

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

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

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

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

deskundigen.”  

In casu laat verwerende partij na hier nog maar enig onderzoek naar te doen. De arts-adviseur stelt 

zonder meer dat “zelfs indien de vermelde behandeling niet beschikbaar is in het thuisland betekent dit 

niet dat betrokkene onmenselijk of vernederend zou worden behandeld.” In de bestreden beslissing en 

het medisch advies vermeldt verwerende partij wel dat de ziekte van betrokkene geen reëel risico op 

een onmenselijke en vernederende behandeling inhoudt wanneer er geen adequate behandeling is in 

het land van herkomst, maar doet ook niet meer dan het te vermelden. Het gaat om een conclusie 

zonder argumentatie.  

Nochtans werd in het verzoekschrift tot het bekomen van een verblijfsmachtiging op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet uitgelegd en gestaafd met stukken waarom verzoekster geen adequate 

behandeling zal kunnen krijgen in Gambia:  

“De arts van verzoekster geeft duidelijk aan dat er in het thuisland geen alternatieve gelijkwaardige 

behandeling voorhanden is en dat de behandeling niet kan worden voorgezet in het thuisland.  

Een terugkeer naar het thuisland is bovendien sociaal gezien onmogelijk.  

Gambia staat op het vlak van geestelijke gezondheidszorg nog in zijn kinderschoenen. Een beleid op dit 

vlak is onbestaande met een gebrek aan cijfermateriaal als gevolg. Er is bovendien geen budget 

voorbehouden voor geestelijke gezondheidszorg.  

De meest recente wetgeving dateert van 1924 en werd het laatst geamendeerd in 1964.  

In Gambia is er slechts 1 psychiater voor 1.200.000 inwoners.  

Uit dit alles blijkt dat indien verzoekster zou moeten terugkeren naar Gambia, zij niet de nodige 

behandeling voor haar ziekte zal kunnen ontvangen en haar psychische toestand drastisch zal 

verslechteren.” (stuk 3 en 4)  

Een bijgevoegd rapport van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA vermeldt dat 

“[m]evrouw lijdt aan herbelevingen en slapeloosheid dit ten gevolge van traumatische ervaringen in haar 

verleden. Cliënte werd in het land van oorsprong, na het wegvallen van beide ouders verplicht door 

familie om te trouwen met een onbekende, veel oudere man. Cliënte werd zowel seksueel als fysiek 

mishandeld door deze man. Gezien de culturele omstandigheden en familiale dreigingen was scheiding 

onmogelijk. Cliënte kreeg de mogelijkheid om toch deze situatie te ontvluchten en bereikte hierbij België. 

Cliënte lijdt hierdoor zwaar aan posttraumatische stress-syndroom, zware depressies, oncontroleerbare 

huilbuien en geïsoleerdheid.” (stuk 5)  
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Uit het verzoekschrift blijkt niet alleen dat de geestelijke gezondheidszorg in Gambia ontoereikend is, 

maar ook dat verzoeksters opgelopen trauma in haar thuisland aan de basis ligt van de psychologische 

problemen waarmee zij nu kampt.  

Een terugkeer naar dit land houdt dus mogelijks verregaande gevolgen in voor de medische toestand 

van verzoekster. Het is dan ook helemaal niet zo vanzelfsprekend als verwerende partij laat uitschijnen 

dat verzoekster geen onmenselijke of vernederende behandeling zou ondergaan bij een eventuele 

terugkeer. Verwerende partij had op z’n minst de link tussen de aandoening van verzoekster en haar 

land van herkomst moeten natrekken. Doordat verwerende partij nalaat op dit punt te motiveren, 

schendt zij de zorgvuldigheidsplicht en de formele motiveringsplicht, zoals reeds door uw Raad 

geoordeeld:  

“[..] il ressort clairement tant de la demande d’autorisation elle-même que des certificats médicaux y 

annexés qu’il existe une corrélation entre l’état de santé de la première requérante et son pays d’origine. 

Ainsi le médecin traitant a formellement déconseillé le retour de la requérante en Arménie en précisant : 

« lien de cause à effet entre son pays d’origine et son état médico-psychologique ». Cet élément était 

d’ailleurs encore souligné par la demande d’autorisation de séjour elle-même. Il ressort du dossier 

administratif que la partie défenderesse disposait de ces documents au moment de la prise de la 

décision. Force est dès lors de constater que la partie défenderesse ne pouvait, sous peine de 

méconnaître ses obligations rappelés supra, éluder l’analyse de cet élément et se borner en termes de 

motif à renvoyer à l’avis du médecin conseil qui estime que : « du point de vue médical, qu’il n’existe 

aucune contre-indication à un retour vers le pays d’origine ». Dès lors que la partie défenderesse n’a 

nullement abordé cet aspect de la demande dans la décision attaquée, elle n’a pas permis à la 

requérante de comprendre les motifs de la décision entreprise." (RvV 31 januari 2012, nr. 74 439.)  

Eveneens volgens de rechtspraak van uw Raad, moeten ook persoonlijke omstandigheden van de door 

ziekte getroffen persoon in acht worden genomen. Met betrekking tot de rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens inzake artikel 3 EVRM, is uw Raad van oordeel dat factoren die op 

zich genomen misschien geen schending uitmaken in combinatie met andere factoren wel een 

schending kunnen uitmaken. Er wordt benadrukt dat alle omstandigheden, zoals de beschikbaarheid 

van de behandeling in het land van herkomst, de toegankelijkheid ervan en ook de beschikbare familiale 

en sociale opvang in het herkomstland hiertoe relevant is:  

“Bovendien blijkt uit de rechtspraak van het EHRM dat het onderzoek naar een mogelijke schending van 

artikel 3 EVRM meer betreft dat een louter beantwoorden van de vraag of het voor betrokkene, gezien 

zijn huidige gezondheidstoestand, fysiek mogelijk is om te reizen of de vraag of de verwijdering een 

reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit of het leven van de betrokkene. Het Hof heeft oog voor alle 

omstandigheden die een aanhangige zaak betreffen, en dus ook voor de algemene omstandigheden in 

het land van herkomst alsook de persoonlijke situatie van een vreemdeling in dat land van herkomst. 

Het is immers mogelijk dat factoren en omstandigheden, die op zichzelf genomen geen aanleiding 

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

schending van artikel 3 EVRM. Aldus motiveert het Hof in haar arresten, zelfs als reeds is vastgesteld 

dat de ziekte van betrokken vreemdeling heden zich niet in een kritiek of vergevorderd stadium bevindt, 

ook verder met betrekking tot de eventuele beschikbaarheid van een medische behandeling in het land 

van herkomst, en in mindere mate de toegankelijkheid ervan, alsook met betrekking tot de eventuele 

aanwezigheid van een sociale en familiale opvang in het land van herkomst, indien dit vereist is en 

indien hierover gegevens bekend zijn.” (RvV 14 februari 2013, nr. 97.196.)  

Het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer komt summier en oppervlakkig over en ging niet 

vooraf door een nauwkeurig en zorgvuldig onderzoek. Het laat verzoekster niet toe te begrijpen waarom 

verwerende partij van mening is dat haar aandoening niet ernstig genoeg is en in het bijzonder waarom 

een adequate behandeling in het land van herkomst voor haar beschikbaar zou zijn. Op vlak van 

motivering schiet de bestreden beslissing dan ook kennelijk tekort.  

3. Tot slot is verzoekster van mening dat zij geen effectief rechtsmiddel heeft om de bestreden 

beslissing aan te vechten.  

Het Grondwettelijk Hof heeft op 16 januari 2014 in het arrest nr. 1/2014 immers geoordeeld dat een 

annulatieberoep bij uw Raad, in geval dat er een verdedigbare grief onder artikel 3 EVRM wordt 

aangevoerd, geen effectief rechtsmiddel uitmaakt. Het garandeert immers niet dat nieuwe elementen in 

overweging zullen genomen worden, onderzoekt enkel de wettigheid en werkt niet schorsend:  

“B.4.2. Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt :  

« Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen ».  

Artikel 13 van hetzelfde Verdrag bepaalt :  

« Eenieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op 

een daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien deze schending zou zijn begaan 

door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie ». (…)  
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B.5.1. Zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veronderstelt het bij 

artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde recht op 

daadwerkelijke rechtshulp dat de persoon die een verdedigbare grief aanvoert die is afgeleid uit de 

schending van artikel 3 van hetzelfde Verdrag, toegang heeft tot een rechtscollege dat bevoegd is om 

de inhoud van de grief te onderzoeken en om het gepaste herstel te bieden. Het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens heeft herhaaldelijk geoordeeld dat, « gelet op het belang dat [het] hecht aan 

artikel 3 van het Verdrag en aan de onomkeerbare aard van de schade die kan worden veroorzaakt 

wanneer het risico van foltering of slechte behandelingen zich voordoet […], artikel 13 eist dat de 

betrokkene toegang heeft tot een van rechtswege opschortend beroep » (EHRM, 26 april 2007, 

Gebremedhin (Gaberamadhien) t. Frankrijk, § 66; zie EHRM, 21 januari 2011, M.S.S. t. België en 

Griekenland, § 293; 2 februari 2012, I.M. t. Frankrijk, §§ 134 en 156; 2 oktober 2012, Singh en anderen 

t. België, § 92).  

B.5.2. Om daadwerkelijk te zijn in de zin van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens moet het beroep dat openstaat voor de persoon die een schending van artikel 3 aanklaagt, een 

« aandachtige », « volledige » en « strikte » controle mogelijk maken van de situatie van de verzoeker 

door het bevoegde orgaan (EHRM, 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, §§ 387 en 389; 20 

december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, §§ 105 en 107).  

B.6.1. Het instellen, voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, van het annulatieberoep dat bij 

artikel 39/2, § 1, derde lid, van de wet van 15 december 1980 openstaat tegen de beslissing tot niet-

inoverwegingneming die de Commissaris-generaal heeft genomen aangaande een aanvraag tot het 

verkrijgen van asiel en van de subsidiaire bescherming ingediend door een persoon afkomstig uit een 

land opgenomen in de lijst van veilige landen die is vastgesteld door de Koning, schorst de beslissing 

van de Commissaris-generaal niet.  

B.6.2. Het annulatieberoep impliceert overigens een onderzoek van de wettigheid van de beslissing van 

de Commissaris-generaal op grond van de elementen waarvan die overheid kennis had op het ogenblik 

dat zij uitspraak deed. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is, wanneer hij dat onderzoek uitvoert, 

derhalve niet ertoe gehouden de eventuele nieuwe bewijselementen die de verzoeker hem voorlegt, in 

overweging te nemen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is evenmin ertoe gehouden om, 

teneinde de wettigheidstoetsing uit te voeren, de actuele situatie van de verzoeker te onderzoeken, met 

andere woorden op het ogenblik dat hij uitspraak doet, ten opzichte van de situatie die gold in zijn land 

van herkomst.  

B.6.3. Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat het annulatieberoep dat overeenkomstig artikel 39/2, § 1, 

derde lid, van de wet van 15 december 1980 kan worden ingesteld tegen een beslissing tot niet-

inoverwegingneming van de aanvraag tot het verkrijgen van asiel of van de subsidiaire bescherming, 

geen daadwerkelijke rechtshulp is in de zin van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens.”  

Aangezien verzoekster in casu een verdedigbare grief aanbrengt onder artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, dat ruimer is dan artikel 3 EVRM maar het artikel ook omvat, nl. een onmenselijke of 

vernederende behandeling wegens het gebrek aan beschikbare, adequate gezondheidszorg in zijn 

thuisland, voldoet een annulatieberoep bij uw Raad volgens het Grondwettelijk Hof niet aan de vereisten 

van een effectief rechtsmiddel, zoals voorgeschreven door artikel 13 EVRM.  

Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in een erg recent arrest dat de 

procedure van vernietiging en schorsing geen effectief rechtsmiddel inhoudt wanneer het verblijf wordt 

geweigerd en een uitwijzingsbevel wordt afgeleverd en een schending van artikel 3 van het EVRM wordt 

ingeroepen. (EHRM 27 februari 2014, Josef t. België, beschikbaar op 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-141199)  

Verzoekster wil Uw Raad dan ook verzoeken om haar de kans te geven het dossier opnieuw ten gronde 

te laten bekijken. In dit kader wenst zij in het bijzonder te wijzen op meer recente informatie met 

betrekking tot de beschikbare gezondheidszorg in Gambia.  

Het COI-rapport van het UK Home Office van 5 november 2013 beschrijft de geestelijke 

gezondheidszorg in Gambia als volgt:  

“The Mental Health Leadership and Advocacy Programme (mhLAP) is a partnership between the 

University of Ibadan and CBM, an international NGO. The project is funded by the Australian Aid 

Agency. The initiator and project director is a Professor at the University of Ibadan. MhLAP provided the 

following (undated) information, accessed on 28 August 2013: The Gambia has only one mental health 

institution with a capacity of 100 patients and currently has only one trained mental health nurse 

countrywide, no rehabilitation centre and almost zero services for the provincial population. One general 

nurse covers a whole shift at the country`s psychiatric hospital. 72% of patients are between the ages of 

15 and 50 and 48% of patients are diagnosed with cannabis induced psychosis…From 2010 and 2011, 

46 cases of sexual abuse of the mentally ill were documented.…An (undated) mental health situational 
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analysis found:95% of the (432) respondent stated that mental health services are not available in their 

communities.  

Estimates indicate that about 0.64% of the health budget is spent on mental health. 1 Gambian train 

mental health Nurse, 1 psychiatric hospital, no mental health legislation, use of expired medications, no 

transportation facility, poor community mental health service, chaining and beating of patients, poor 

leadership in mental health etc.‘  

MedCOI provided the following information compiled by the Belgian Alien‘s Office, dated 25 January 

2013:  

The mental health services and the human resources for mental health are very limited: There is a large 

gap between the numbers of people affected by a mental disorder and those receiving treatment. While 

the prevalence rate is estimated to be between 27.300 (severe disorders) and 91.000 (all mental 

disorders) the maximum number of people receiving treatment is estimated to be 3.278.(p 6)  

There is no Gambian psychiatrist in mental health. Assistance is provided by three Cuban psychiatrists 

who are there for a few years. There is no psychologist and only one psychiatric nurse who is the head 

of the Tanka Tanka Psychiartic [sic] Hospital and is mostly engaged with administrative issues. (p 12-13)  

There is only one psychiatric hospital, the Tanka Tanka Psychiatric Hospital which has a capacity of 100 

patients. This hospital is a department under the Royal Victoria Teaching Hospital” (RVTH). But the 

conditions of this hospital are basic. There is neither psychiatrist nor psychologist working in Tanka 

Tanka so patients do not have access to professional counseling sessions. There is no barrier between 

the male and female patients and they can visit each other without any hindrance”.‘ (p 8) [Mental Health 

Leadership and Advocacy Programme; Gambia Mental Health Report 2012]  

The same response from the Belgian Alien‘s Office provided this information on medication:  

The hospital policy is that prescriptions can and should only be done by the doctors and trained nurses. 

This unfortunately is not the case in the psychiatric hospital. A quarter of the prescriptions are done by 

untrained personals [sic] (nurse attendants). Despite getting it right sometimes, these prescriptions have 

sometimes cause [sic] serious mistakes and poor or wrong choice of medication.‘ (p 22) [Mental Health 

Leadership and Advocacy Programme; Gambia Mental Health Report 2012]  

The response also reported on discrimination against people with mental health issues:  

People experiencing mental distress:  

are stigmatized;  

are discriminated against in education and employment;  

experience physical and sexual abuse;  

are restricted in exercising their civil and political rights including the right to vote;  

face barriers in accessing mainstream services such as essential Health & Social Care; are often 

chained, stoned, beaten and jailed without just cause.‘ [Elemental Wellbeing – Working in West Africa, 

Fundraising and Charity Events]  

The response also commented on whether treatments are free of charge: The treatments at the Tanka 

Tanka Psychiatric Hospital are free. In other hospitals, patients must pay for it. (p 5) [The Swiss 

Organisation for Aid to Refugees, Gambe: traitement de PTSD et d‘episodes depressifs severes]  

In public facilities, patients pay user fees to receive care, such as D5 ($0.17) for outpatient hospital 

(health center) visit for an adult, which may include consultation and medicine, and D50 ($1.7) for 

inpatient care per week. These user fees are used as cost recovery for hospitals and health centers.‘ (p 

14) [Donald S. Shepard, Wu Zeng, Design of Health Insurance in The Gambia, February 2, 2011]”  

(UK Home Office, The Gambia – Country of Origin Information (COI) Report, 5 november 2013, p. 63-66 

beschikbaar op http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1383745749_report-11-05-gambia.pdf, stuk 6)  

Hieruit blijkt dat de geestelijke gezondheidszorg in Gambia helemaal niet voldoet aan de actuele noden, 

informatie waarover verwerende partij beschikt. Het is dan ook uiterst onzeker of verzoekster wel de 

nodige medische zorgen zou kunnen krijgen in haar thuisland, des te meer gelet op het feit dat dit een 

terugkeer zou betekenen naar het land waar verzoekster traumatische gebeurtenissen moest 

ondergaan en de kans op vererging dus reëel is.  

Omwille van alle bovenstaande redenen dient het verzoek tot nietigverklaring dan ook ontvankelijk en 

gegrond verklaard te worden en dient verzoeksters vraag tot verblijfsmachtiging omwille van medische 

redenen aan een grondig onderzoek te worden onderworpen.” 

 

3.2 Artikel 62 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) voorzien dat de beslissingen 

van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de 

feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze 

motivering afdoende moet zijn.  
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Deze 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 deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Zo wordt, onder verwijzing naar artikel 9ter van de vreemdelingenwet, de 

ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond verklaard op grond van de vaststelling dat 

een ambtenaar-geneesheer in een advies vaststelde dat de ingeroepen ziekte kennelijk niet 

beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet, die 

aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. De gemachtigde van de 

staatssecretaris verwijst hiertoe naar een medisch advies van een ambtenaar-geneesheer van 3 

december 2013, dat samen met de bestreden beslissing aan verzoekster ter kennis werd gebracht en 

derhalve integraal deel uitmaakt van de motivering van de bestreden beslissing. 

 

Verzoekster geeft aan dat de motieven van een administratieve beslissing afdoende dienen te zijn, doch 

duidt op geen enkele wijze op welk punt de weergegeven motivering haar niet in staat stelt te begrijpen 

op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103). Er blijkt niet dat in casu verweerder in de bestreden beslissing zelf niet kon volstaan met een 

vermelding van het bepaalde in artikel 9ter van de vreemdelingenwet en een verwijzing naar het 

uitgebrachte advies van de ambtenaar-geneesheer dat tevens werd gevoegd bij de beslissing, nu uit 

artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet volgt dat de bevoegdheid om zich uit te spreken over de 

voorgelegde medische gegevens en deze te toetsen aan artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet voorziene voorwaarden, volledig berust bij de ambtenaar-geneesheer. 

 

Een schending van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

In de mate dat verzoekster aanvoert dat de motivering van de bestreden beslissing niet correct is en 

onzorgvuldig tot stand is gekomen, voert zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht en van 

het zorgvuldigheidsbeginsel. Deze opgeworpen schendingen dienen te worden onderzocht in het raam 

van de toepassing van de bepalingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

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; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid verder de verplichting op 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 

derhalve 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. 

 

Artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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. 
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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.” 

 

Verzoekster betoogt dat de ziekte niet noodzakelijk een graad van ernst zoals vereist door artikel 3 van 

het EVRM hoeft te vertonen opdat de ziekte aanleiding zou kunnen geven tot een verblijfsmachtiging.  

 

In de bestreden beslissing wordt na verwijzing naar het advies van de arts-adviseur geconcludeerd dat 

uit het voorgelegd medisch dossier niet kan worden afgeleid dat verzoekster lijdt aan een ziekte die een 

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

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

herkomst.  

 

In het advies van de arts-adviseur van 3 december 2013 wordt het volgende uiteengezet: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van haar vraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend 

op 02.08.2011. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

• Het medisch getuigschrift d.d. 3/04/2010. 17/06/2010, 07/12/2010 opgesteld door dr. V: spontane 

abortus, zware armen en benen, kortademigheid bij inspanning, aspecifieke pijn ter hoogte van de linker 

zij, de nek en benen, spierspanning, slaapproblemen. 

• Het medisch getuigschrift d.d. 27/01/2011 ingevuld door dr. V: de betrokkene ondergaat een 

behandeling. 

• Het attest van mevrouw VA d.d. 28/01/2011,waarvan acte. 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 27/01/2011 ingevuld door dr. <geen stempel>: depressie, 

slaapproblemen met nachtmerries. 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 14/07/2011 ingevuld door dr. Verhaegen: depressie. 

• Het medisch getuigschrift d.d. 06/06/2012 opgesteld door dr. B: diagnostische hysteroscopie en 

laparoscopie werd uitgevoerd. Er is een vermoeden van chronische Pelvic Inflammatory Disease (PlD). 

• Het medisch getuigschrift d.d. 06/06/2012 opgesteld door dr. B: vermoeden van chronische PlD, 

kweken van ascitesvocht werden genomen. 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 31/07/2012 ingevuld door dr. D, huisarts: posttraumatische 

stress-stoomis (PTSS), depressieve gemoedstoestand, vermoeden PlD met onderbuikspijn en 

allergische rhinitis. 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 27/11/2012 Ingevuld door dr. D, huisarts: neusobstructie, 

verminderd drinken, braken en refluxklachten. 

Ik meen het dossier zoals het nu voorligt te kunnen beoordelen. spijts het gebrek aan actualisering van 

de medische informatie door de aanvrager sinds 27/11/2012. 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde getuigschriften blijkt dat deze 27-jarige vrouw lijdt aan 

een PTSS, een depressie, een neusobstructie, een allergische rhinitis, een chronische PID, 

slaapproblemen. De betrokkene heeft volgende klachten: maag-darm stelsel gerelateerd (minder 

drinken, braken, refluxklachten), kortademigheid bij inspanning en locomotorisch stelsel gerelateerd (pijn 

in de zij, de nek, benen zware armen en benen, spierspanning). De betrokkene onderging een curettage 

wegens een spontane abortus. 

De maag-darm stelsel gerelateerde klachten (minder drinken, braken, refluxklachten), kortademigheid 

bij inspanning en locomotorisch stelsel gerelateerde klachten (pan in de zij, de nek, benen zware armen 

en benen, spierspanning) vormen actueel geen reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit van 

betrokkene. De klachten van kortademigheid bij inspanning en locomotorisch stelsel gerelateerde 

klachten worden eenmalig vermeld in het dossier in 2010 en worden niet meer hernomen in latere 

getuigschriften. Zelfs indien de vermelde behandeling niet beschikbaar is in het thuisland betekent dit 

niet dat betrokkene onmenselijk of vernederend zou worden behandeld. 

Een chronische PID vormt actueel geen reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit van 

betrokkene. De betrokkene neemt enkel pijnstillende behandeling voor deze problematiek. Deze 
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behandeling is enkel symptomatisch en is niet essentieel. Zelfs Indien de vermelde behandeling niet 

beschikbaar is in het thuisland betekent dit niet dat betrokkene onmenselijk of vernederend zou worden 

behandeld. 

De klachten van allergische rhinitis en neusobstructie komen veel voor en vormen actueel geen reëel 

risico voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene. Zelfs indien de vermelde behandeling niet 

beschikbaar is in het thuisland betekent dit niet dat betrokkene onmenselijk of vernederend zou worden 

behandeld. 

Een PTSS en een depressie kunnen tijdelijk sociaal invaliderend zijn maar kennen een gunstig verloop 

in de tijd. De behandeling is enkel symptomatisch en zeker niet essentieel. Zelfs indien de vermelde 

behandeling niet beschikbaar is in het thuisland betekent dit niet dat betrokkene onmenselijk of 

vernederend zou worden behandeld. Er zijn ook geen aanwijzingen voor een recente acute 

verslechtering of nood aan een ziekenhuisopname. Dit alles is congruent met het te verwachten verloop. 

Het vermelde risico op zelfdoding is inherent aan elke depressie, zelfs bij behandeling, maar wordt in 

het dossier niet concreet gemaakt, noch duidelijk gelinkt aan de specifieke situatie van de betrokkene. 

Er is ook geen indicatie uit de voorgeschiedenis van een acute ernstige periode. Het blijft m.a.w. een 

algemene veronderstelling die we niet kunnen weerhouden. 

Een problematiek van slaapstoornissen komt veel voor en vormt actueel geen reëel risico voor het leven 

of de fysieke integriteit van betrokkene. Zelfs indien de vermelde behandeling niet beschikbaar is in het 

thuisland betekent dit niet dat betrokkene onmenselijk of vernederend zou worden behandeld. 

De betrokkene onderging een curettage wegens een spontane abortus. Uit deler staving van de 

aanvraag voorgelegde getuigschriften blijkt geen complicatie van deze problematiek. ik beschouw de 

problematiek van abortus als afgehandeld. Gezien de betrokkene op dit moment geen behandeling 

neemt wegens een uitgevoerde curettage kan de betrokkene niet onmenselijk of vernederend worden 

behandeld bij eventuele afwezigheid van de behandeling in het thuisland. 

Conclusie: 

Dit medisch dossier laat niet toe het bestaan vast te stellen van een graad van ernst zoals vereist door 

artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het 

Europees Hof van de Rechten van de Mens dat een aandoening eist die levensbedreigend is gezien de 

kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. (EHRM 27 mei 2008, 

Grote Kamer, nr. 26585105, N v. United Kingdom: EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96, D. v. United 

Kingdom.) 

De in deze medische attesten beschreven aandoeningen kunnen niet beschouwd worden als direct 

levensbedreigende aandoeningen. 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen aandoening die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke Integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico Inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling in het herkomstland is. 

Bijgevolg stel ik vast dat er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1. eerste lid van artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd artikel. 

Derhalve is er medisch gezien dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.”  

 

Naast het gegeven dat de arts-adviseur besluit dat het medisch dossier hem niet toelaat het bestaan 

vast te stellen van een graad van ernst zoals vereist door artikel 3 van het Europees Verdrag van de 

Rechten van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens stelt 

de arts-adviseur eveneens vast dat de aandoeningen geen reëel risico inhouden voor het leven of de 

fysieke integriteit van verzoekster, noch een aandoening die een reëel risico inhouden op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het herkomstland. In 

weerwil van verzoeksters betoog blijkt uit het advies van de arts-adviseur niet dat hij de inhoud van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft miskend. De arts-adviseur onderzocht de aangehaalde 

gezondheidsproblemen doch hij stelde vast dat deze aandoeningen geen reëel risico inhouden voor het 

leven of de fysieke integriteit van verzoekster, noch een reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het herkomstland. De arts-adviseur 

verwijst aldus naar de verschillende hypothesen zoals voorzien in artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

en deze werden allen beoordeeld.  

 

Verzoekster stelt vervolgens dat verwerende partij naliet een zorgvuldig en individueel onderzoek te 

voeren naar haar medische toestand, de ontwikkeling hiervan in de toekomst en de invloed hierop van 

een eventuele terugkeer naar haar land van herkomst.  

 

De arts-adviseur motiveert met betrekking tot de door verzoekster aangehaalde aandoeningen het 

volgende: 
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- de maag-darm stelsel gerelateerde klachten, de kortademigheid bij inspanning en locomotorisch 

stelsel gerelateerde klachten zijn slechts eenmalig vermeld in 2010, doch naderhand niet meer 

hernomen, zodat deze aandoeningen niet weerhouden worden; 

- de verzoekende partij voor de chronische PID slechts een pijnstillende behandeling volgde, dewelke 

zuiver symptomatisch en niet essentieel is, zodat er geen risico is op een onmenselijke of vernederende 

behandeling bij gebrek aan behandeling in het herkomstland; 

- de klachten van allergische rhinitis, neusobstructie en de slaapstoornissen veel voorkomende (en dus 

banale) klachten zijn, die zelfs onbehandeld geen risico behelzen; 

- de PTSS en depressie kennen spontaan een gunstig verloop in de tijd, waarbij door de arts-adviseur 

werd vastgesteld dat de vaststellingen in het medisch dossier van de verzoekende partij congruent zijn 

met het te verwachten gunstige verloop; 

- het vermelde risico op zelfdoding niet concreet wordt gemaakt, zodat een dergelijke algemene 

veronderstelling niet kan worden weerhouden;  

- na de curettage is er blijkens de voorgelegde stukken geen complicatie van deze problematiek 

opgetreden en dat de problematiek aldus als afgehandeld kan worden beschouwd.  

 

Verzoekster kan aldus bezwaarlijk voorhouden dat haar medische toestand niet zorgvuldig en 

individueel is onderzocht. Evenmin heeft de arts-adviseur zich in zijn onderzoek beperkt tot de 

vaststelling of de aandoeningen al dan niet onmiddellijk levensbedreigend zijn. De arts-adviseur heeft 

met betrekking tot de maag-darm gerelateerde klachten immers vastgesteld dat zelfs indien de 

vermelde behandeling niet beschikbaar is in het thuisland dit niet betekent dat verzoekster onmenselijk 

of vernederend zou worden behandeld. Hetzelfde oordeelt de arts-adviseur voor de chronische PID 

aangezien de behandeling enkel bestaat uit pijnstillers. Hetzelfde oordeelt de arts-adviseur ook voor de 

klachten van allergische rhinitis en neusobstructie en slaapstoornissen omdat deze aandoeningen 

‘banaal’ zijn. Wat de PTSS en depressie betreffen, oordeelt de arts-adviseur dat zelfs indien de 

vermelde behandeling niet beschikbaar is in het land van herkomst dit niet betekent dat zij onmenselijk 

of vernederend zou worden behandeld omdat deze een gunstig verloop kennen in de tijd, de 

behandeling enkel symptomatisch is en er geen aanwijzingen zijn voor een recente acute verslechtering 

of nood aan een ziekenhuisopname en dit alles congruent is met het te verwachten verloop. Waar 

verzoekster meent dat  het oordeel niet onderbouwd is, kan zij aldus niet worden gevolgd. Verzoekster 

stelt dat het oordeel van de arts-adviseur “fout” is maar laat na de motieven van de arts-adviseur te 

weerleggen. Evenmin toont verzoekster aan dat door een “globale beoordeling” van haar medische 

situatie de arts-adviseur tot een andere conclusie zou zijn gekomen. Zij beperkt haar betoog tot een 

loutere bewering.  

 

Verzoekster verwijst naar rechtspraak van het Europees Hof waarin wordt gestel dat PTSS een ernstige 

aandoening is die de bescherming van artikel 3 van het EVRM kan verdienen en dat er bij een geestelijk 

gezondheidsprobleem in samenhang met een zelfmoordrisico dient na gegaan te worden in welke mate 

het zelfmoordrisico reëel en concreet is. Uit het advies van de arts-adviseur blijkt evenwel niet dat PTSS 

geen ernstige aandoening kan zijn maar dat in casu dient vastgesteld te worden dat de aandoening een 

gunstig verloop kent in de tijd omdat er geen aanwijzingen zijn voor een recente acute verslechtering of 

nood aan een ziekenhuisopname. Wat het zelfmoordrisico betreft, heeft de arts-adviseur wel degelijk 

nagegaan in welke mate het zelfmoordrisico reëel en concreet is aangezien hij vaststelt dat dit risico 

nergens in het dossier concreet wordt gemaakt, niet duidelijk gelinkt is aan de specifieke situatie van 

verzoekster en er geen indicatie is uit de voorgeschiedenis van een acute ernstige periode. Hij stelt 

bijgevolg vast dat het risico niet is aangetoond. Opgemerkt wordt dat wanneer een verblijfsaanvraag op 

basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, dit veelal precies zal zijn 

omwille van het feit dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies tot een andere conclusie komt dan 

hetgeen de aanvrager trachtte te staven aan de hand van de neergelegde medische attesten (RvS 15 

september 2010, nr. 207.380). Om de vernietiging van de bestreden beslissing te bekomen, moet 

verzoekster dus ofwel aantonen dat de ambtenaar-geneesheer geen rekening heeft gehouden met alle 

elementen van het voorgelegde medische getuigschrift, ofwel met andere elementen dan het 

voorgelegde standaard medisch getuigschrift, aantonen dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk 

is. In casu blijft verzoekster in gebreke.  

 

Verzoekster verwijt verweerder geen onderzoek te hebben gedaan over de beschikbaarheid van een 

behandeling in het land van herkomst.  

 

Verzoeksters kritiek daaromtrent is niet dienstig. In het advies van 3 december 2013 wordt immers 

vastgesteld dat verzoekster kan terugkeren naar haar land van herkomst zonder een reëel risico te 
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lopen op een onmenselijke of vernederende behandeling, zelfs onbehandeld. Ongeacht de 

beschikbaarheid van medische behandeling in het land van herkomst kan er bijgevolg geen sprake zijn 

van een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

Uit artikel 9ter van de vreemdelingenwet volgt dat de afwezigheid van een adequate behandeling 

aanleiding moet geven tot het bedoelde risico op een onmenselijke of vernederende behandeling. Niet 

elke ziekte die niet wordt behandeld, stelt een individu bloot aan een onmenselijke of vernederende 

behandeling.     

 

Verzoekster kan evenmin verwerende partij verwijten de link tussen haar depressie en haar land van 

herkomst niet te hebben nagegaan, nu de arts-adviseur uitdrukkelijk vaststelt dat verzoeksters 

zelfmoordrisico dat inherent is aan elke depressie, niet concreet wordt gemaakt in het dossier en niet 

duidelijk wordt gelinkt aan de specifieke situatie van verzoekster. Het gegeven dat verzoekster zelf 

eventuele dienstige gegevens niet ter kennis bracht van verweerder laat niet toe te besluiten dat de 

ambtenaar-geneesheer in casu de zorgvuldigheidsplicht miskende. 

 

Met haar vaag en beknopt betoog toont verzoekster niet aan dat de ambtenaar-geneesheer bij zijn 

advies ten onrechte met bepaalde (medische) gegevens of vaststellingen in de door haar aangebrachte 

medische stukken geen rekening zou hebben gehouden of in strijd hiermee tot de door hem gedane 

vaststellingen is gekomen. Het komt niet aan de Raad toe om zich in de plaats van de arts-adviseur te 

stellen en de medische toestand opnieuw te gaan beoordelen.  

 

Verzoekster maakt verder ook geenszins aannemelijk dat de ambtenaar-geneesheer de door haar 

voorgelegde medisch stukken niet voldoende zou hebben onderzocht. Zij blijft volledig in gebreke haar 

bewering in deze zin toe te lichten. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel 

wordt niet aangetoond. 

 

Verzoekster voert tot slot nog aan dat zij geen effectief rechtsmiddel heeft om de bestreden beslissing 

aan te vechten. Zij verwijst naar het arrest nr. 1/2014 van het Grondwettelijk Hof. Zij meent dat een 

annulatieberoep niet voldoet aan de vereisten van een effectief rechtsmiddel zoals voorgeschreven door 

artikel 13 van het EVRM. Verzoekster verwijst tevens naar het arrest Josef t. België van 27 februari 

2014 van het EHRM. In dit arrest verklaarde het EHRM dat de procedure van vernietiging en schorsing 

geen effectief rechtsmiddel inhoudt wanneer het verblijf wordt geweigerd en een uitwijzingsbevel wordt 

afgeleverd en een schending van artikel 3 van het EVRM wordt ingeroepen. In dit kader wenst 

verzoekster te wijzen op recente informatie van 5 november 2013 met betrekking tot het gebrek aan 

beschikbare gezondheidszorg in Gambia.   

 

Waar verzoekster betoogt dat het bij de Raad tegen de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris van 13 december 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, ingestelde beroep ‘met volle 

rechtsmacht’ dient te zijn en in dit verband enerzijds de link legt met de subsidiaire bescherming en 

anderzijds verwijst naar het arrest Josef v. België van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(hierna: het EHRM) van 27 februari 2014 en naar het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 1/2014 van 

16 januari 2014, stelt de Raad vast dat voormelde beschouwing geen betrekking heeft op de in casu 

bestreden beslissing. 

  

De Raad merkt volledigheidshalve op dat het niet tot zijn bevoegdheid behoort eventuele leemten in de 

wet aan te vullen en ‘volle rechtsmacht’ te verlenen aan procedures waaraan de wetgever zelf geen 

volle rechtsmacht heeft toegekend. Door aldus te handelen zou de Raad zich immers in de plaats 

stellen van de wetgever en de scheiding der machten miskennen. 

 

Bovendien heeft het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 95/2008 van 26 juni 2008 reeds geoordeeld dat 

een verschil in behandeling tussen asielzoekers en vreemdelingen die een aanvraag hebben ingediend 

op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet niet zonder redelijke verantwoording is.  

 

 

Ter zake merkt de Raad op dat de afdeling wetgeving bij de Raad van State reeds heeft gesteld dat het 

rechterlijk beroep dat kan worden ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen prima facie 

beantwoordt aan de vereisten van daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 van het EVRM 

(Parl.St., Kamer, 2005- 2006, nr. 2479/001, 323). Tevens heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 
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81/2008 van 27 mei 2008 (B.S. 7 juni 2008) in verband met het al dan niet bestaan van een 

discriminatie tussen rechtzoekenden die beschikken over een beroep met volle rechtsmacht en over 

deze die slechts over een annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikken, 

gesteld in zijn overweging B.16.3.: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gaat daarbij na of de aan zijn toezicht voorgelegde 

overheidsbeslissing de vereiste feitelijke grondslag heeft, of die beslissing uitgaat van correcte juridische 

kwalificaties en of de maatregel niet kennelijk onevenredig is met de vastgestelde feiten. Wanneer hij 

die beslissing vernietigt, dient de overheid zich te schikken naar het arrest van de Raad van State : 

indien de overheid een nieuwe beslissing neemt, mag zij de motieven van het arrest dat de eerste 

beslissing heeft vernietigd niet negeren; indien zij in de vernietiging berust, wordt de aangevochten akte 

geacht nooit te hebben bestaan (vergelijk : Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Kingsley t. 

Verenigd Koninkrijk, 7 november 2000, § 58). 

Bovendien kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, in de omstandigheden bedoeld in artikel 

39/82 van de wet van 15 december 1980, de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing 

bevelen, in voorkomend geval door uitspraak te doen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De Raad 

kan tevens, in de omstandigheden bedoeld in artikel 39/84 van dezelfde wet, voorlopige maatregelen 

bevelen. 

De rechtzoekenden beschikken derhalve over een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg, voor een 

onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege, tegen de administratieve beslissingen die op hen betrekking 

hebben. Artikel 39/82, §2, ingevoegd bij het bestreden artikel 80, heeft niet tot gevolg dat het op 

onevenredige wijze de rechten van de betrokken personen beperkt.” 

 

Bijgevolg is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen er door de wet mee belast om onder meer als 

annulatierechter na te gaan of de individuele beslissingen genomen met toepassing van de beroepen 

die worden ingesteld met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, niet werden genomen met overtreding van 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending 

van macht. De wetgever heeft uitdrukkelijk uitgesloten dat de Raad een ruimere toetsing zou 

doorvoeren (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, Gedr.St., Kamer, 2005-06, nr. 51/2479-011, 40.). Een behandeling in volle 

rechtsmacht van huidig beroep is wettelijk niet toegestaan. Daarenboven wordt in overweging B.16.3. 

van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 mei 2008 gesteld dat de omstandigheid dat de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen niet met volle rechtsmacht maar als annulatierechter uitspraak doet, 

wanneer hij op grond van paragraaf 2 van artikel 39/2 van de vreemdelingenwet optreedt, de 

rechtzoekenden in die procedure niet van een daadwerkelijk rechtsmiddel berooft (zie ook RvS 29 mei 

2013, nr. 223.629). 

 

Waar verzoekster de schending van artikel 3 van het EVRM aanvoert omdat de geestelijke 

gezondheidszorg in Gambia niet voldoet aan de actuele noden en verzoekster hierdoor niet de nodige 

medische zorgen zal kunnen krijgen in haar thuisland, herhaalt de Raad dat verzoeksters betoog niet 

dienstig is, nu hierboven reeds werd besproken dat in het advies van de arts-adviseur wordt vastgesteld 

dat verzoeksters aandoeningen geen reëel risico inhouden op een onmenselijke en vernederende 

behandeling indien de vermelde behandelingen niet beschikbaar zijn in het land van herkomst. Volgens 

het EHRM betekent een terugval van de ziekte hetzij een verslechtering van de medische toestand op 

zich nog geen schending van artikel 3 van het EVRM (EHRM 6 februari 2001, nr. 44599/98, Bensaid v. 

Verenigd Koninkrijk, §’n 32-41, EHRM 27 februari 2014, nr. 70055/10 Josef v. Belgique, § 120 ). 

 

Een schending van de artikelen 3 en 13 van het EVRM wordt niet aangetoond.    

 

Het enige middel is ongegrond. 

 

 

 

 

4. Korte debatten 

 

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

beslissingen 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 
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nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

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

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


