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 nr. 127 504 van 28 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 beiden verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 

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

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

Armoedebestrijding van 16 december 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 25 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 mei 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat O. GRAVY verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat B. HEIRMAN, 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. Eerste verzoekster diende op 6 april 2008 bij de Belgische diplomatieke post te Teheran een 

aanvraag in tot afgifte van een visum kort verblijf (type C).  

 

1.2. Verzoeksters kwamen op 26 juni 2008 toe op Belgisch grondgebied. Op 28 augustus 2008 werd er 

ten aanzien van hen een aankomstverklaring (bijlage 3) opgemaakt waarmee ze werden toegelaten tot 

verblijf tot 23 september 2008.  
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1.3. Eerste verzoekster diende op 1 september 2008 een asielaanvraag in. 

 

1.4. Verzoeksters dienden op 15 februari 2010 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 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).  

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 19 juli 2010 een 

beslissing waarbij de in punt 1.4 vermelde aanvraag ontvankelijk werd verklaard 

 

1.6. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 24 november 2011 een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de vluchtelingenstatus 

en de subsidiaire beschermingsstatus (RvV 19 maart 2010, nr. 40 504). 

 

1.7. Verzoeksters dienden op 17 oktober 2011 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd daarna per schrijven van 12 december 

2011, 22 juni 2012 en 4 oktober 2013 nog aangevuld.  

 

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

Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) nam op 16 december 2013 een 

beslissing waarbij de in punt 1.4 vermelde aanvraag ongegrond werd verklaard. Verzoeksters werden 

hiervan op 27 januari 2014 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 15.02.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

M.(…), F.(…) S.(…) (…)  

geboren te (…) op (…) 

R.(…) K.(…), N.(…) M.(…) (…)  

geboren te (…) op (…) 

nationaliteit: Iran 

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 19.07.2010, 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. 

De aangehaalde medische elementen voor M.(…) F.(…) S.(…) werden niet weerhouden door de arts- 

adviseur (zie medisch advies d.d. 12.12.2013 onder gesloten omslag in bijlage) 

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). 

De huidige beslissing betreft de aanvraag 9ter d.d. 15.02.2010, die betrekking heeft op de medische 

toestand van M.(…), F.(…) S.(…). Betrokkenen hebben echter na de indiening van de aanvraag medische 

attesten voorgelegd op naam van R.(…) K.(…), N.(…) M.(…); deze laatste kunnen niet in overweging 

genomen worden in het kader van de huidige beslissing. Het staat betrokkenen echter vrij een nieuwe 

aanvraag conform art. 9ter in te dienen opdat deze medische elementen op naam van R.(…) K.(…), N.(…) 

M.(…) eveneens in overweging zouden genomen worden. 

(…)” 
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2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan verzoeksters werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van 

verzoeksters te leggen. 

 

2.2. Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de van vreemdelingenwet doet de Raad uitspraak op 

basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste en enig middel van hun synthesememorie voeren verzoeksters de schending aan 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), van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Tevens menen 

verzoeksters dat er sprake is van een schending van “het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en 

van het algemeen beginsel volgens het welke de administratieve autoriteit gehouden is te beslissen 

naar kennis genomen te hebben van al de elementen van de zaak”. Verzoeksters stellen in hun middel 

als volgt:   

 

“In overweging dat de Belgische staat, in zijn nota met opmerkingen wenst te beweren  dat het middel 

genomen van de schending van de verplichting van de formele en materiële motivatie niet aangehouden  

kan worden. 

Dat hij eraan voegt dat uit het medische dossier voortvloeit dat verzoekende partij dat het aan een 

uitvoerige en diep onderzoek door de arts-adviseur onderworpen werd, die besloot dat de nodige 

medische behandeling en de opvolging toegankelijk en beschikbaar waren in het land van herkomst; 

Dat hij bovendien beweert dat duidelijk uit het administratieve dossier voortvloeit dat er rekening 

gehouden werd met de medische verslagen die door verzoekende partij voorgelegd werden;  

In overweging dat mijn verzoekers deze argumentatie niet kunnen aannemen. 

In dit geval, tegenpartij beschouwt dat deze aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

ongegrond is met als reden dat de medische getuigschriften die getoond werden het niet toelaten te 

bepalen dat betrokken aan een ziekte lijdt in zulk een staat dat ze een reëel risico voor zijn leven of zijn 

fysieke integriteit meebrengt of een ziekte dat een reëel risico meebrengt van onmenselijke of 

vernederende behandeling indien er geen aangepaste behandeling in zijn land van herkomst of het land 

waarin hij verblijft bestaat.  

In overweging dat deze vaststelling helemaal in tegenstelling is met de medische getuigschriften die 

door mijn verzoekers getoond werden; 

In geval dat de arts-adviseur van de Dienst Vreemdelingenzaken deze situatie, van de zoon van mijn 

verzoekers, niet in overweging genomen heeft; 

In overweging dat het ook uw Raad toekomt vast te stellen dat mijn verzoekers hun aanvraag, per brief 

geactualiseerd hadden. 

Inderdaad, mijn verzoekers hebben een medisch getuigschrift getoond, dat opgesteld werd door Dokter 

M.(…), op datum van 9 september 2012, evenals een medisch getuigschrift van Dokter W.(…), met als 

datum 20 oktober 2012; 

In overweging dat het aan tegenpartij toekomt, op basis van het  beginsel van behoorlijk bestuur,  

wanneer ze een beslissing betekent, alle elementen die in haar kennis gebracht werden in overweging 

te nemen.  

Dat uw Raad al beschouwd heeft dat de «wetgever een onderscheid wilde maken tussen de 

examenprocedure van de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op grond van artikel 9ter van 

de wet, in twee fazen; de eerste fase bestaat uit een examen van de ontvankelijkheid van deze 

aanvraag, uitgevoerd door de afgevaardigde van de Minister of van de bevoegde Staatssecretaris. De 

tweede fase, waarin alleen maar de aanvragen die ontvankelijk beschouwd worden, terechtkomen, 

bestaat uit een beoordeling van de elementen die opgesomd zijn in artikel 9ter, §1, lid 5 van de wet, 

door een arts-ambtenaar of een ander dokter die aangeduid is; 

Hij onderlijnt ook dat het examen van de ontvankelijkheid van de machtiging tot verblijf, door tegenpartij, 

haar absoluut niet vrijstelt van de eerbiediging, in het wettelijke specifieke kader waarin zij zich moet 

uitspreken, van het beginsel van behoorlijk bestuur, waardoor alle elementen van de zaak in overweging 

genomen moeten worden;  
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Zodoende, is tegenpartij gehouden alle informatie die door verzoekend partij gegeven wordt ter staving 

van haar aanvraag, in overweging te nemen, met inbegrip van degene die later dan de indiening 

overgemaakt werden. Haar examen en haar motivatie beperken in het kader van de ontvankelijkheid 

van de aanvraag tot alleen maar aan het enige medisch getuigschrift dat gegeven werd bij de aanvraag 

om machtiging tot verblijf vormt een miskenning van het artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en 

van artikel 62 van de wet» (RvV arrest van 31 mei 2013, nr. 103.997); 

Dat het overduidelijk is dat tegenpartij kennelijk de beschikkingen van de middelen geschonden heeft, 

door het geheel van de medische stukken die hem overgemaakt werden, niet in overweging te nemen 

vooraleer de beslissing te nemen, die onderwerp is van dit beroep; 

Dat bij gevolg dit middel gegrond is en voldoende is om de vernietiging van de bestreden akte te 

rechtvaardigen;”  

 

3.2. Het middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeksters daarin de schending aanvoeren van artikel 3 

van het EVRM en van “het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.” Onder “middel” dient immers 

conform vaste rechtspraak van de Raad van State te worden begrepen, de voldoende en duidelijke 

omschrijving van de overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens 

de verzoekende partij deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 

165.291; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). Verzoeksters laten na om 

uiteen te zetten op welke wijze artikel 3 van het EVRM geschonden zou zijn en welk algemeen beginsel 

van behoorlijk bestuur zij juist geschonden achten.   

 

3.3. Het door verzoeksters geschonden geachte “algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en van het 

algemeen beginsel waardoor de administratieve overheid gehouden is te beslissen door kennis te 

nemen van alle elementen van de zaak”, bevat de definitie van het zorgvuldigheidsbeginsel. Dit houdt in 

dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet voorbereiden en impliceert dat de beslissing 

dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden 

vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de 

voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het 

dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 

november 2012, nr. 221.475). 

 

3.4. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen de 

motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kennen nu zij deze aan een 

inhoudelijk onderzoek onderwerpen in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. 

Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

3.5. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

3.6. De bestreden beslissing vindt haar juridische grondslag in het door verzoeksters geschonden 

geachte artikel 9ter, §1 van de vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

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

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

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 
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De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

de noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

Artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet houdt duidelijk twee mogelijkheden in wat betreft de 

ziekte van de betrokkene: de ziekte houdt een reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit in, of zij 

houdt een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling in door een gebrek aan 

adequate behandeling in het land van herkomst in (RvS 28 november 2013, nr. 225.632; RvS 19 juni 

2013, nr. 223.961). 

 

3.7. Blijkens het administratief dossier dienden verzoeksters op 15 februari 2010 een aanvraag in om 

machtiging tot verblijf om medische redenen omwille van de psychische aandoeningen van eerste 

verzoekster. De aanvraag werd op 19 juli 2010 ontvankelijk verklaard.  

 

3.8. In casu wordt in de bestreden beslissing verwezen naar het medisch advies van de arts-adviseur 

van 12 december 2013, dat fungeert als basis voor de bestreden beslissing van 16 december 2013. In 

dit advies stelt de arts-adviseur dat eerste verzoekster sinds lange tijd lijdt aan “recidiverende 

depressieve periodes” waarvoor zij medicatie neemt en in behandeling is. Dit advies, dat fungeert als 

basis voor de bestreden beslissing en op grond waarvan de gemachtigde van de staatssecretaris de 

aanvraag van verzoeksters ongegrond verklaart, luidt als volgt:  

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 15.02.2010. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

Verwijzend naar het medisch attest dd. 29/12/2009 van Dr. B.(…), huisarts; 

Verwijzend naar de medische attesten dd. 16/04/2010 van Dr. D.(…) van de dienst psychosomatiek; 

Verwijzend naar de medische attesten dd. 21/06/2010 van Dr. D.(…) van de dienst psychosomatiek; 

Verwijzend naar de medische attesten dd. 08/11/2010 van Dr. M.(…), dienst psychosomatiek; 

Verwijzend naar het medisch attest dd. 09/11/2010 van Dr. M.(…) van de dienst psychosomatiek; 

Verwijzend naar een medisch attest zonder datum en zonder stempel (2 ontbrekende pagina's); 

Verwijzend naar het medisch attest dd. 21/03/2011 van Dr. R.(…) en Dr. Z.(…) van de dienst 

psychosomatiek;  

Verwijzend naar het medisch attest dd. 09/09/2012 van Dr. M.(…), dienst psychosomatiek; 

Analyse van dit medisch dossier leert mij dat deze 48 jarige betrokkene sinds 2003 lijdt aan recidiverende 

depressieve periodes waarvoor ze jaren Fluoxetine nam, een antidepressivum. In Iran had ze familiale 

problemen. In 2010 kwam ze naar België bij haar zuster en ze is hier gebleven. Sinds maart 2010 wordt ze 

maandelijks opgevolgd door de psychiaters van de dienst psychosomatiek van het ziekenhuis (…). Zwaar 

depressieve periodes wisselen af met betere periodes. Betrokkene neemt Venlafaxine, een anti-

depressivum en Dominai (-prothipendyl) een neuroiepticum. Deze medicatie verzacht wel de symptomen 

en stopzetten van de behandeling zou gevaarlijk kunnen zijn met risico op suïcide dixit de behandelende 

arts. Er treedt tijdelijk wel verbetering op maar telkens weer komen er slechtere periodes. Voor deze 

aandoening, die al 10 jaar bestaat, is de prognose dan ook erg gereserveerd. Betrokkene werd nooit 

gehospitaliseerd maar de nabijheid van een ziekenhuis is toch vereist om in geval van acute verergering 

voor crisisopvang te kunnen zorgen. Volgens de behandelende psychiater kan betrokkene wel reizen maar 

verkeert haar herkomstland "in crisis" en riskeert ze "zware familiale problemen", zodat een terugkeer niet 

aangewezen zou zijn. 

Toch heb ik een herkomstlandonderzoek gedaan naar de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de 

medische zorgen in Iran. Problemen in de familiale sfeer kunnen in deze concrete casus een terugkeer 

niet in de weg staan. De beschikbaarheid van de medische zorgen in Iran worden geacht de nodige 

ondersteuning te bieden bij de confrontatie met de vroegere familiale problematiek. De behandelende 

psychiater raadt psychotherapie aan. Het medisch dossier laat niet toe af te leiden of deze psychotherapie 
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ook werkelijk werd georganiseerd. Ik weerhoud de absolute noodzaak tot psychotherapie dan ook niet. 

Betrokkene heeft wel medicatie nodig nl. Venlafaxine, een antidepressivum of een equivalent en Dominai 

(= prothipendyI) een atypisch neurolepticum of een equivalent. Ik weerhoud ook de noodzaak tot één 

maandelijks consult bij een psychiater. 

De vraag stelt zich naar de behandelingsmogelijkheden in Iran. 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 

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

administratief dossier van de betrokkene) : 

htto://iournals.tums,ac,ir/upload files/odf/13390.pdf  

http://www.who.int/mental health/evidence/who aims report Iran.Pdf  

http://www.who.int/selection medicines/countrv lists/irn EOL 2Q09.pdf  

-Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank : 

o van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land van herkomst en die gecontracteerd zijn door het 

bureau van de medische adviseurs van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 11/03/2013 en 20/08/2012 met uniek referentienummer 2809 en 2577 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat psychiatrische zorgen beschikbaar zijn in Iran in vele 

ziekenhuizen. Voor de opvang van psychiatrische patiënten zijn er het 

1)Shahid Lavassani General Hospital te Tehran of het 

2)Emam Hossein General Hospital of het 

3)Taleghani Hospital ook te Tehran. 

Deze centra beschikken over experts en psychiaters. Zij beschikken over een spoeddienst waar 

psychiatrische spoedzorgen kunnen toegediend worden. Er zijn ook huisartsen. 

Beschikbaarheid van medicijnen: 

Iran produceert zelf 96% van de medicijnen die op de "essential drug list staan. Deze zelf-geproduceerde 

medicijnen zijn goedkoop. Je vindt ze in eender welke ordinaire apotheek. De andere ingevoerde 

medicijnen vind je bijv in de Hellal-e-Ahmar apotheek. 

Dominal=prothipendyl=een neurolepticum, is beschikbaar: zie Medcoi 2809 nr 3. Er zijn ook meerdere 

equivalenten beschikbaar zoals haloperidol, olanzapine, risperidone, ctozapine zie Medcoi 2809 en 2577. 

Dit zijn neuroleptica. 

Venlafaxine: staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van Iran. Er zijn ook meerdere equivalenten 

zoals mirtazapine, citalopram, fluoxetine of sertraline. Dit zijn antidepressiva. 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 

Medicatie is te verkrijgen in publieke en private apothekers. De prijs van de medicatie in beide sectoren 

zijn dezelfde want de prijs wordt vastgelegd door de overheid, de Commission for Pricing. De ziekenhuizen 

hebben ook een apotheker. Deze voorziet in de medicatie die nodig is bij een hospitalisatie. De 

eerstelijnsgezondheidscentra beschikken over beperkte selectie van de essentiële medicijnen. Uit 

onderzoek blijkt dat de prijzen voor medicatie in Iran redelijk zijn. Een ongeschoolde arbeider moet voor 

courante medicatie minder dan een dagloon per maand spenderen. De ziekteverzekering betaalt 90% (bij 

hospitalisatie) en 70% (bij ambulante zorg) terug van de prijs van de medicatie die op de Insured Drug List 

staan. De patiënt betaalt zijn deel van de co-betaling en de apotheker vordert de rest terug van de 

verzekering. Meer dan 80% van de Iraanse bevolking heeft een ziektekostenverzekering. Er zijn 

verschillende spelers in deze markt. Mensen die aangesloten zijn bij de Social Security Insurance 

Organisation, kunnen gratis terecht bij de gezondheidscentra en ziekenhuizen die bij de 

verzekeringsorganisatie horen. De aangeslotenen van de Médical Services Insurance Organization 

betalen 30 % van de kosten bij ambulante zorg zelf, bij een hospitalisatie is dit 25%. Voor zelfstandigen 

bedraagt het aandeel 30% bij ambulante behandeling en 10% voor een hospitalisatie. 

Afhankelijk van het diploma en de graad kost een consultatie bij een psychiater tussen de 20000 en de 

150000 Rial (heden ongeveer 1.23 euro - 9.27 euro) in een publiek hospitaal. 

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

elementen in het dossier die erop wijzen dat betrokkene en/of haar dochter geen toegang zou hebben tot 

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

kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp, 

Overigens lijkt het ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Iran- het land waar zij tenslotte meer dan 40 

jaar verbleef- geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht zou kunnen voor 

(tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar/ of voor (tijdelijke) financiële hulp 

De aandoening vormt geen risico voor het leven of de fysieke integriteit van de betrokkene want medische 

behandeling is mogelijk en toegankelijk in het land van herkomst. 

Conclusie:  

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze kan beschouwd 

worden als een aandoening die een reëel risico kan inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien 

deze niet adequaat behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

http://www.who.int/mental
http://www.who.int/selection
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behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Iran. 

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

herkomstland.” 

 

3.9. Verzoeksters uiten in hun synthesememorie kritiek op de repliek van de verwerende partij in haar 

nota met opmerkingen en zij zijn van mening dat het besluit dat er geen sprake zou zijn van een ziekte 

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

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in 

het land van herkomst in strijd is met de voorgelegde medische getuigschriften. Verzoeksters lichten echter 

onvoldoende toe met welke concrete gegevens uit de voorgelegde medische attesten onvoldoende 

rekening zou zijn gehouden. Waar verzoeksters beweren dat onvoldoende rekening zou zijn gehouden 

met de situatie van de zoon van eerste verzoekster, merkt de Raad op dat zij de situatie van deze zoon 

nooit hebben ingeroepen. Bovendien was de aanvraag om machtiging tot verblijf van 15 februari 2010 (zie 

punt 1.4) gestoeld op de medische problemen in hoofde van eerste verzoekster, zodat eventuele 

informatie over haar zoon weinig relevant voorkomt. Verzoeksters kunnen dan ook geenszins verwachten 

dat de arts-adviseur hierover zou motiveren in zijn medisch advies van 12 december 2013 of dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris hierop zou ingaan in de bestreden beslissing van 16 december 

2013.  

 

3.10. De stelling van verzoeksters dat geen rekening zou zijn gehouden met de aanvullingen op hun 

oorspronkelijke aanvraag kan hoegenaamd niet worden bijgetreden. Uit het hierboven geciteerde medisch 

advies van 12 december 2013 blijkt dat wel degelijk rekening werd gehouden met het medisch getuig-

schrift van 9 september 2012 van dr. M. aangezien dit uitdrukkelijk is opgenomen in de opsomming van 

de medische documenten waarnaar verwezen wordt. Wat het medisch getuigschrift van 20 oktober 2012 

van dr. W. betreft, stelt de Raad vast dat dit op naam staat van K. N. M. R., tweede verzoekster, terwijl, 

zoals vermeld in punt 3.7, de aanvraag werd ingediend op grond van de medische situatie van eerste 

verzoekster. In de bestreden beslissing wordt aangaande het medisch getuigschrift van 20 oktober 2012 

het volgende geopperd: “(…) De huidige beslissing betreft de aanvraag 9ter d.d. 15.02.2010, die 

betrekking heeft op de medische toestand van M.(…), F.(…) S.(…). Betrokkenen hebben echter na de 

indiening van de aanvraag medische attesten voorgelegd op naam van R.(…) K.(…), N.(…) M.(…); deze 

laatste kunnen niet in overweging genomen worden in het kader van de huidige beslissing. Het staat 

betrokkenen echter vrij een nieuwe aanvraag conform art. 9ter in te dienen opdat deze medische 

elementen op naam van R.(…) K.(…), N.(…) M.(…) eveneens in overweging zouden genomen worden.” 

Verzoeksters tonen niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris kennelijk onredelijk te werk 

ging door deze medische attesten buiten beschouwing te laten. 

 

3.11. Tenslotte merkt de Raad op dat de theoretische beschouwingen van verzoeksters over het 

onderzoek in het kader van artikel 9ter van de vreemdelingenwet niet van aard zijn om de pertinente 

overwegingen uit het medisch advies en de bestreden beslissing aan het wankelen te brengen. De arts-

adviseur kwam op goede gronden tot het besluit dat de dat de aandoening geen reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk 

is in Iran, waardoor de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag terecht ongegrond verklaarde. 

 

3.12. Er werd geen schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet aangetoond. Verzoeksters 

hebben niet aangetoond dat de arts-attaché of de gemachtigde van de staatssecretaris met bepaalde 

elementen geen of onvoldoende rekening zou hebben gehouden. De bestreden beslissing steunt op 

deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen. Er is geen sprake van een schending van de materiële 

motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het aangevoerde middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

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

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


