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 nr. 126 770 van 7 juli 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 15 april 2014 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 7 maart 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, in 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ongegrond wordt verklaard 

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

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot afgifte van bevelen om het 

grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 mei 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juni 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. PEETERS, die verschijnt voor de verzoekende partijen en 

van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Bij aangetekend schrijven van 14 februari 2013 dienden verzoekers een aanvraag in om, in toepas-

sing 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), tot een 

verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. 
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1.2. Op 19 maart 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij verzoekers’ aanvraag om, op 

medische gronden, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd ontvankelijk wordt verklaard. 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 7 maart 2014 de beslissing waarbij verzoekers’ aanvraag om, in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd, ongegrond 

wordt verklaard. Deze beslissing, die verzoekers op 24 maart 2014 ter kennis werd gebracht, is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 14.02.2013 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

[P.G.] […] 

[O.I.] […] 

+ kinderen: 

[O.G.] 

[O.R.] […] 

Nationaliteit: Armenië 

[…] 

 

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 19.03.2013, 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 [P.G.]. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 

06.03.2014 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aangehaalde medische 

element[e]n niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk zijn in, het land van herkomst, Armenië. 

 

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).” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 7 maart 2014 tevens ten aanzien van beide verzoekers een beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen, die verzoekers ook op 24 

maart 2014 werden ter kennis gebracht, zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“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: 
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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.” 

 

Deze bevelen om het grondgebied te verlaten vormen de tweede en de derde bestreden beslissing.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

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

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. In fine van het verzoekschrift vragen verzoekers om hen “in het bezit te stellen van een voorlopige 

verblijfsvergunning”. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) treedt in het voor-

liggende geschil, overeenkomstig artikel 39/2, § 2, van de Vreemdelingenwet, echter op als annulatie-

rechter. Hij kan derhalve niet in de plaats van het bevoegde bestuur beslissen om een voorlopige 

verblijfsvergunning af te geven 

 

Het beroep is dan ook onontvankelijk in de mate dat het erop gericht is de Raad ertoe aan te zetten om 

een beslissing te nemen in de plaats van het bevoegde bestuur.  

 

3.2.1. Verweerder werpt op dat het beroep gericht tegen de beslissingen tot afgifte van bevelen om het 

grondgebied te verlaten onontvankelijk is omdat deze beslissingen en de beslissing waarbij verzoekers’ 

aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard niet dermate verknocht zijn dat zij in 

eenzelfde procedure kunnen worden behandeld. Hij betoogt dat er geen sprake is van samenhangende 

beslissingen en dat  bijgevolg enkel het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing die als eerste in het 

verzoekschrift wordt vermeld ontvankelijk is. 

 

Daarnaast werpt verweerder op dat dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, 

in casu verplicht is om ten aanzien van elk van de verzoekers een beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten te nemen en hij dus niet over enige discretionaire bevoegdheid beschikt. 

Hij zet uiteen dat hij, gelet op voormelde wetsbepaling, bij een eventuele vernietiging van de tweede en 

de derde bestreden beslissing, behoudens in het geval hierdoor hogere rechtsnormen zouden worden 

geschonden, niet anders vermag dan opnieuw over te gaan tot de afgifte van bevelen om het 

grondgebied te verlaten. Tevens geeft hij aan van oordeel te zijn dat de door verzoekers aangevoerde 

schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van 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) niet kan worden aangenomen. 

 

3.2.2. De Raad dient vast te stellen dat verweerder verzoekers’ aanvraag om machtiging tot verblijf op 

19 maart 2013 ontvankelijk heeft verklaard en heeft beslist dat verzoekers in het bezit dienden te 

worden gesteld van een attest van immatriculatie. Ingevolge de ongegrondverklaring van verzoekers’ 

aanvraag om machtiging tot verblijf werd het hun verleende attest van immatriculatie ingehouden. De 

eventuele vernietiging van de beslissing waarbij verzoekers’ aanvraag om machtiging tot verblijf 

ongegrond wordt verklaard zal ertoe leiden dat zij worden teruggeplaatst in hun vroegere toestand en 

dat zij dus opnieuw in het bezit dienen te worden gesteld van een attest van immatriculatie. In dat geval 

kan niet worden gesteld dat verzoekers nog onder het toepassingsgebied van artikel 7, eerste lid, 1° van 

de Vreemdelingenwet vallen en dat er op verweerder een verplichting zou rusten om over te gaan tot de 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Verweerder kan, gezien voorgaande vaststelling, niet worden gevolgd in zijn standpunt dat er geen 

verband bestaat tussen de bestreden beslissingen en het dus niet aangewezen is om, in het kader van 

een goede rechtsbedeling, het beroep tegen de drie bestreden beslissingen in één keer te behandelen. 

Zijn uiteenzetting laat evenmin toe te besluiten dat vaststaat dat na een eventuele vernietiging van de 

bestreden beslissingen opnieuw toepassing kan worden gemaakt van de bepalingen van artikel 7, 

eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en verzoekers dus geen belang zouden hebben bij de 

nietigverklaring van de tweede en de derde bestreden beslissing. 

 

De exceptie wordt verworpen. 
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3.3. Verweerder betwist ook de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissingen. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing en het 

beroep tot nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien het beroep tot nietig-

verklaring slechts korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om de opgeworpen 

exceptie te onderzoeken. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1.1. Verzoekers voeren in een eerste middel de schending aan van artikel 3 van het EVRM en van de 

bepalingen van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake de minimumnormen voor 

de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die 

anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (hierna: de 

richtlijn 2004/83/EG). 

 

Zij verschaffen de volgende toelichting: 

 

“De Staatsecretaris voor Asiel en Migratie en maatschappelijke integratie schendt artikel 3 van het 

EVRM en de Europese richtlijn 2004/83/EG, door het verzoek van verzoekers 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, zoals vervangen door Art 

187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, ongegrond te bevinden en 

verzoekers vervolgens het bevel te geven het grondgebied te verlaten. 

 

De Staatsecretaris voor Asiel en Migratie en maatschappelijke integratie verwijst naar het verslag van 

de arts-adviseur dd. 6 maart 2014. 

 

De arts-adviseur concludeerde dat de aangehaalde medische elementen niet weerhouden konden 

worden gezien de medische behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zouden zijn in het 

land van herkomst, Armenië. 

De arts-adviseur stelt het volgende, zich[…] steunende op de MedCOI-databank: 

“Betreffende de medische opvolging en behandeling van betrokkene, uit (2) blijkt dat er internisten zijn 

en uit (1) blijkt dat er levothyroxine is in Armenië. 

Uit (2) blijkt dat er neurologen zijn en uit (3) blijkt dat er levetiracetam is. Uit (3) blijkt verder dat er 

psychiaters zijn en uit (4) blijkt dat er carbamazepine is. Uit de beschikbare informatie blijkt ook dat 

antipsychotica als Deanxit beschikbaar zijn.” 

Vervolgens meent de arts-adviseur uit de “Country Sheet Armenia” van Caritas International het 

volgende te kunnen afleiden: 

“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 de andere gevallen moeten de burgers zelf betalen voor zorgen. Er is geen 

ziekteverzekering, onderstaande staatstussenkomsten zijn automatisch van toepassing op alle 

Armeense burgers. De zorgen die betrokkene nodig heeft, behoren tevens tot het pakket gratis 

gezondheidszorg.” 

De arts-adviseur gaat hierbij zeer kort door de bocht! 

De elementen die hier worden aangehaald om te kunnen stellen dat de medische behandeling en 

opvolging van mevrouw [P.] beschikbaar en toegankelijk zouden zijn in Armenië, zijn volledig uit de 

context getrokken. Men heeft enkel die beperkte elementen uit het volledige verslag van Caritas 

International gehaald, om zijn stelling kracht te kunnen bijzetten, terwijl men daardoor volledig ingaat 

tegen de volledige inhoud van het verslag. 

 

De Country Sheet Armenia van Caritas International (Caritas International, Country Sheet Armenia, 

2010, P. 123-146.) stelt inderdaad dat er sinds 2006 bepaalde veranderingen zijn aangebracht in het 

systeem van de gezondheidszorg van Armenië. De overheid voorziet inderdaad dat bepaalde 

gezondheidszorgen door de staat betaald worden. Vervolgens zijn er inderdaad bepaalde sociaal 

kwetsbare groepen die een breder pakket van zorgen gratis zouden ontvangen. Maar voor alle andere 

burgers van Armenië is de gezondheidzorg NIET gratis. Zij moeten de volledige kosten zelf dragen. 

Bovendien stelt Caritas International dat voor bepaalde dure technologieën alle burgers, ook de sociaal 

kwetsbaren, zelf moeten betalen. 
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De veranderingen in de gezondheidszorg blijven volgens Caritas International echter eerder verklarend 

dan feitelijk: “The population, especially those in need and/or with the least means, meet with limited 

acces to basic and specialized health care services.” 

 

De theorie is dus zoals vaak mooier dan de werkelijkheid! 

Daarbij maakt Caritas International nog de opmerking dat de toegankelijkheid van de gezondheidszorg 

voor vrouwen nog moeilijker is. 

 

De gezondheidszorg is onbetaalbaar voor de meerderheid van de bevolking in Armenië en de kwaliteit 

van de gezondheidszorg verslechter[t]. 

 

Caritas International geeft een prijslijst van de medische kosten. Deze geeft o.a. volgende kosten aan: 

- Gastro-intestinal: 200,69 EURO 

- Endocrine: 200,69 EURO 

- Neurological: 200,69 EURO 

 

Vervolgens behandelt Caritas International in haar verslag de corruptie van de dokters in Armenië. 

Hierover wordt door de arts-adviseur, noch door de Staatsecretaris voor Asiel en Migratie en 

maatschappelijke integratie met geen woord over gesproken. 

Nochtans stelt Caritas International dat het systeem van gezondheidszorg in Armenië nog veel te maken 

heeft met informele betalingen. In Armenië is er een systeem van extra betalingen. Het is uitgegroeid tot 

bijna een formeel systeem. 

De studie door Transparency International Armenia uitgevoerd in 2006, stelt dat de gezondheidssector 

in Armenië beschouwd wordt als “de meest corrupte sector”. (Centre for Regional 

Development/Transparency International Armenia (CRD/TI Armenia), Corruption (Perception in 

Armenia), done in 2006, Fig. 9.1., page 16, http://transparency.am/dbdata/UNDPbook_eng_web_2.pdf, 

last accessed in January 2010) 

 

Er is in Armenië niet echt sprake van een etnische of religieuze discriminatie. De discriminatie is meer 

verbonden met de mogelijkheid voor patiënten om te kunnen betalen voor de medische zorgen! 

 

“Low state wages leads to corruption in health care, education Bribe-taking replaces official “fee” 

system, By Tatevik Sargsyan and Ani Khurshudyan, Published: 06.02.2008, 

http://www.amnewsservice.org/index.php?f=articles/html/ANS080602_1_eng.html, accessed in January 

2010. 

 

Volgens studies van 2005 is het zo dat groepen die bevoorrecht zijn, zoals de sociaal kwetsbare 

groepen, in de praktijk geen gebruik kunnen maken van hun privileges. Als zij niet betalen voor hun 

zorgen en dus gebruik willen maken van het in theorie bestaande systeem van “gratis” gezondheids-

zorgen, worden zij onderworpen aan zeer slechte en onjuiste behandelingen. 

 

De Armeense Burgers met psychische gezondheidszorgen zijn bovendien de meest kwetsbare burgers 

van deze samenleving. De Psychiatrische gezondheidszorg in Armenië kent enorm veel problemen. Er 

is ook bijna geen alternatieve behandeling. 

 

Het is duidelijk dat de elementen waar de Arts-adviseur en de Staatsecretaris voor Asiel en Migratie en 

maatschappelijke integratie naar verwijzen, enkel en alleen theorie zijn! 

 

Uit de volledige lezing van de studie door Caritas International blijkt zeer duidelijk dat zowel de Arts-

adviseur en de Staatsecretaris voor Asiel en Migratie en maatschappelijke integratie de huidige praktijk 

binnen Armenië volledig miskennen en hiermee duidelijk artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens en de Europese richtlijn 2004/83/EG schenden! 

 

Uit al het voorgaande wordt ontegensprekelijk vastgesteld dat mevrouw [P.] lijdt aan een ziekte die een 

reëel risico inhoudt voor haar leven of haar fysieke integriteit en dat zij lijdt aan een ziekte die een reëel 

risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, aangezien er geen adequate 

behandeling is in haar land van herkomst.” 

 

4.1.2.1. De Raad stelt vast dat verweerder alvorens de eerste bestreden beslissing te nemen het advies 

heeft ingewonnen van een ambtenaar-geneesheer en dat deze beslissing ook volledig is gebaseerd op 

de bevindingen van deze arts. De door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer stelde vast dat 
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verzoekster een veneuze trombose had waarvoor ze werd behandeld en dat de periode dat zij niet kon 

reizen ondertussen is verstreken. Hij gaf in zijn advies ook aan dat er in de voorgelegde medische 

getuigschriften melding wordt gemaakt van hyperventilatie, een schildklierprobleem en epilepsie. Hij 

lichtte toe dat een medicamenteuze behandeling werd opgestart en stelde dat verzoekster niet langer 

een ijzerbehandeling nodig heeft voor de vastgestelde anemie. Betrokken controlearts oordeelde dat de 

aangevoerde medische problematiek verzoekster niet verhindert om te reizen en dat zij geen nood heeft 

aan mantelzorg om medische redenen. Daarnaast duidde hij, met verwijzing naar bronnenmateriaal dat 

zijn visie ondersteunt, dat de medicatie die verzoekster nodig heeft ook in Armenië beschikbaar is en dat 

er in dit land ook internisten, neurologen en psychiaters zijn. Voorts zette hij uiteen dat de zorgen die in 

casu vereist zijn in Armenië behoren tot het pakket gratis gezondheidszorg en dat er in dat land een 

sociaalzekerheidssysteem bestaat, waarbij is voorzien in werkloosheidsuitkeringen en in de toekenning 

van een zorgbijslag en kindergeld en dat arme families kunnen genieten van een familiale sociale 

uitkering. Hij wees er ook op dat verzoekster niet aantoonde arbeidsongeschikt te zijn en dat nergens uit 

kon worden afgeleid dat zij en haar echtgenoot geen toegang zouden hebben tot de arbeidsmarkt. Hij 

concludeerde dan ook dat er geen aanwijzingen waren die toelieten te besluiten dat verzoekster en haar 

echtgenoot niet door middel van een tewerkstelling zouden kunnen voorzien in een inkomen waarmee 

de kosten die verbonden zijn aan de medische zorgen die verzoekster nodig heeft kunnen worden 

voldaan. 

 

Verzoekers betogen dat uit een verslag dat door de verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer 

werd gebruikt bij het opstellen van zijn advies blijkt dat de gezondheidszorg in Armenië niet voor alle 

burgers gratis is, dat de gezondheidszorg voor vrouwen moeilijk toegankelijk is, dat de kosten die 

verbonden zijn aan bepaalde medische behandelingen zeer hoog zijn en dat er vaak “informele 

betalingen” dienen te gebeuren om te kunnen genieten van medische zorgen. Met deze beschouwingen 

tonen zij evenwel niet aan dat de door verweerder aangestelde controlearts verkeerdelijk heeft gesteld 

dat er vormen van ondersteuning bestaan en dat niet blijkt dat verzoekers arbeidsongeschikt zijn en zij 

dus, wanneer zij al bepaalde medische kosten zouden dienen te dragen, hoe dan ook in staat dienen te 

worden geacht deze door middel van een inkomen uit een tewerkstelling te dragen. Ten overvloede 

moet worden gesteld dat verzoekers aangaven 8500 dollar te hebben besteed aan hun reis naar België, 

zodat geenszins blijkt dat zij minvermogend zijn in Armenië, een land waar zij, volgens hun eigen 

verklaringen, over een familiaal netwerk beschikken. 

 

Verzoekers tonen dan ook niet aan dat de controlearts verzoeksters situatie niet correct heeft ingeschat 

door de oordelen dat de aandoeningen waaraan zij lijdt haar niet verhinderen om terug te keren naar 

haar land van herkomst en dat de medische zorgen die zij nodig heeft in dat land voor haar beschikbaar 

en toegankelijk zijn.  

 

Daarenboven moet worden benadrukt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds 

oordeelde dat artikel 3 van het EVRM niet het recht waarborgt om op het grondgebied van een Staat te 

blijven louter om de reden dat die Staat een betere medische verzorging kan verstrekken dan het land 

van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand van een 

vreemdeling beïnvloedt niet volstaat om een schending van deze bepaling op te leveren. Enkel in zeer 

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

hetgeen in voorliggende zaak niet afdoende blijkt, kan een schending van artikel 3 van het EVRM aan 

de orde zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk). 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

4.1.2.2. In zoverre verzoekers de schending inroepen van de bepalingen van de richtlijn 2004/83/EG, 

dient er, los van de vaststelling dat zij nalaten te verduidelijken welke precieze bepaling van deze 

richtlijn zij geschonden achten, te worden gesteld dat voormelde richtlijn werd omgezet in de Belgische 

rechtsorde door de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. Na de omzetting van een richtlijn kunnen particulieren slechts op dienstige wijze een 

beroep doen op de bepalingen van de richtlijn indien de nationale omzettingsmaatregelen niet correct of 

toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en met C-258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens 

HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 en C-279/91, Suffritti, punt 13; RvS 2 april 2003, 

nr. 117.877). Verzoekers tonen dit evenwel niet aan. Dit onderdeel van hun middel is dan ook 

onontvankelijk. 

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 
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4.2.1. In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingen-

wet, van 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) en van de zorgvuldigheidsplicht. Zij betogen 

tevens dat een ernstige beoordelingsfout werd gemaakt. 

 

Zij onderbouwen hun standpunt als volgt: 

 

“In de bestreden beslissing dd. 7 maart 2014 wordt het volgende gesteld: 

 

“Er worden medische elementen aangehaald voor [P.G.]. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens 

op 6 maart 2014 (zie verslag gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aangehaalde medische 

elementen niet weerhouden konden worden, gezien de medische behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Armenië.” 

 

Aangaande de beschikbaarheid en toegankelijkheid van een medische behandeling [P.G.] in Armenië, 

maakt de Arts-adviseur en de Staatsecretaris voor Asiel en Migratie en maatschappelijke integratie een 

ernstige beoordelingsfout. 

 

Volgens de Arts-adviseur en de Staatsecretaris voor Asiel en Migratie en maatschappelijke integratie 

zou de noodzakelijk medische behandeling voor [P.G.] beschikbaar en toegankelijk zijn in Armenië. 

 

Deze overweging strookt helemaal niet met de realiteit, zoals blijkt uit hetgeen verzoekers reeds hebben 

uiteengezet in het eerste middel. 

 

De bestreden beslissing is dus wel degelijk onjuist en verkeerd gemotiveerd!” 

 

4.2.2.1. De Raad merkt op dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve 

beslissingen met redenen moeten worden omkleed en dat de artikelen 2 en 3 van 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.  

 

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 in de eerste bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief 

wordt aangegeven op grond waarvan deze beslissing is genomen. Er wordt, met verwijzing naar artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet en een advies van een ambtenaar-geneesheer, immers vastgesteld dat 

uit het door verzoekers voorgelegde medische dossier niet kan worden afgeleid dat verzoekster lijdt aan 

een ziekte die een reëel risico inhoudt voor haar leven of haar fysieke integriteit of aan een ziekte die 

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

behandeling is in haar land van herkomst of het land waar zij gewoonlijk verblijft. In het advies van de 

ambtenaar-geneesheer waarnaar in deze beslissing expliciet wordt verwezen en dat samen met deze 

beslissing aan verzoekers werd ter kennis gebracht en waarvan de inhoud derhalve dient te worden 

geacht deel uit te maken van de motivering van de eerste bestreden beslissing, wordt verder toegelicht 

op basis van welke precieze vaststellingen tot dit besluit wordt gekomen. In de tweede en de derde 

bestreden beslissing wordt uiteengezet dat verzoekers in het Rijk verblijven zonder dat zij beschikken 

over een visum en dat hen daarom, in toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, 

een bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven. Deze motiveringen zij pertinent en draag-

krachtig. Zij laten verzoekers toe om hun rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet en uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

4.2.2.2. Waar verzoekers nog betogen dat bij het nemen van de eerste bestreden beslissing een 

ernstige beoordelingsfout werd gemaakt en zij derhalve een schending van de materiële motiverings-

plicht lijken te willen aanvoeren kan het volstaan te verwijzen naar de bespreking van het eerste 

onderdeel van het eerste middel en te stellen dat hun uiteenzetting niet toelaat te concluderen dat de 



  

 

 

RvV X - Pagina 8 van 8 

eerste bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze 

of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding of de door hem aangestelde 

ambtenaar-geneesheer beschikt. Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt derhalve niet.  

 

4.2.2.3. Aangezien verweerder de eerste bestreden beslissing nam op basis van een analyse die werd 

doorgevoerd door een door hem aangestelde ambtenaar-geneesheer en niet aannemelijk wordt 

gemaakt dat deze enig dienstig stuk over het hoofd heeft gezien bij het opstellen van zijn advies kan ook 

geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel bij het nemen van de eerste bestreden beslissing 

worden vastgesteld.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben 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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juli tweeduizend veertien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


