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 nr. 170 875 van 29 juni 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 10 december 2015 

heeft 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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 2 oktober 2015 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt. 

 

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 21 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 februari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. LUYTENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat A. DE MEU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 01.09.2015 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

[…] 

 

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 
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Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch 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. 

 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-attaché (zie gesloten omslag, verslag dd. 24/09/2015), 

zij concludeerde dat: 

'Op basis van de vermelde medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden 

worden. Verder is er geen mantelzorg nodig omwille van de vermelde aandoeningen. Uit het voorgelegd 

medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat 

deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke 

medische zorgen bestaan in het herkomstland.' 

'Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst 

of het land waar hij verblijft.' 

 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoeker een schending aan van de artikelen 9ter en 62 de wet van 15 

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

van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 1 tot en met 4 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheids- 

en het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel wordt uiteengezet als volgt: 

 

“Eerste onderdeel 

Doordat de bestreden beslissing geen antwoord geeft, althans geen enkele motivering, waarom de 

ziekte geen reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit; dat het medisch advies waarnaar 

zij verwijst dit evenmin doet; dat in feite de “bespreking van het medisch dossier” de medische toestand 

minimaliseert waar zij stelt dat de klachten voornamelijk gelinkt zijn aan het verblijfsstatuut dat actueel 

onduidelijk is; dat dergelijke beoordeling echter haaks staat op de bevestiging dat betrokkene 

psychotische opstoten heeft en antipsychotica neemt. 

Terwijl artikel 9 ter inderdaad duidelijk twee onderzoeken vereist waarbij op de twee vragen afzonderlijk 

dient geantwoord te worden; dat dit ook dient gemotiveerd te worden zodat men minstens kan begrijpen 

waarom de raadgevend arts meent dat de ziekte in casu geen risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit. 

Terwijl in casu verzoeker duidelijk heeft aangegeven dat het wat hem betreft in hoofdorde gaat om een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit, zoals blijkt uit zijn aanvraag en de 

bijgevoegde medische attesten : 

Zoals blijkt uit het type medisch attest van Dr. Brigitte V.H., centrumarts van Kapellen, dd 5/6/2015 (2) 

lijdt de Heer S. aan een ernstig psychotisch syndroom, hetwelk kan passen in het kader van 

schizofrenie waarvoor het echter nog nodig is om betrokkene over een langere periode op te volgen. 

Ik voeg ook het verslag van de behandelend psychiater bij (3), waarnaar betrokkene werd verwezen - 

door het centrum. 

Sinds 2014 werden progressief tekens van psychisch dysfuntioneren opgemerkt met slaapstoornissen, 

agressie, incoherent gedrag en verwardheid. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Uiteraard is de weigering van zijn asielaanvraag een trigger geweest voor de verergering van de 

psychische problemen zoals ook blijkt uit een verslag van de psycholoog J. J. dd 17/1/2015 (4)die 

meteen ook wel de ernst van de toestand aangeeft (verwijzing ook naar de zelfmoordpoging) 

In het kader van de voorgeschiedenis voeg ik ook nog een medisch attest dd 4/12/2014 van Dr D. 

Christel ivm automutilatie en mogelijks psychotische toestand (5) en een kort verslag ivm een 

ziekenhuisspoedopname op 24/12/2015 (6) met een medicatieplan (7). 

Ik vermoed dat u bij de medische diensten van de respectievelijke opvangcentra uiteraard ook terecht 

kan voor bijkomende info/verificatie. 

Zonder behandeling riskeert betrokkene uiteraard een verslechtering van het psychisch functioneren en 

het optreden van frekwente psychotische opstoten. 

Ik meen dan ook dat dit een levensbedreigende ziekte is – (of minstens een ziekte die 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer 

er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst.) (aanvraag p.2 en 3) 

Het attest van 4/12/2014 sprak al van een ernstige en mogelijks gevaarlijke situatie, waarbij werd 

verwezen naar “ernstige automutilatie”; 

Ook de centrumarts van FEDASIL, Dr. V.H., die het type medisch attest invulde sprak van een ernstige 

aandoening, mogelijks schizofrenie. 

Gelet op de aangehaalde symptomen is deze persoon niet meer autonoom en kan zijn gedrag mogelijks 

een gevaar inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit. 

Terwijl hoe dan ook vaststaat dat de bestreden beslissing geen motivering inhoudt mbt tot het 

bestaan/niet bestaan van een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. 

Tweede onderdeel 

Doordat de bestreden beslissing stelt dat de ziekte geen ernstig risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland. 

***Doordat zij zich hier beperkt, wat de beschikbaarheid betreft, tot een verwijzing naar een niet publieke 

databank “die enkel toegankelijk is voor de partners en die zich beperkt tot de beschikbaarheid , 

gewoonlijk in een welbepaalde kliniek of gezondheidsinstelling” 

*** Doordat zij stelt dat de noodzakelijke medische zorgen toegankelijk zijn en zich ook hiervoor steunt 

op het advies van de raadgevend geneesheer. 

Terwijl inzake de beschikbaarheid van de behandeling manifeste beoordelingsfouten zijn gemaakt en er 

tekortgeschoten is aan het zorgvuldigheidsbeginsel : 

Terwijl het duidelijk mag zijn dat het soort beschikbaarheid waarover de bestreden beslissing (en het 

advies van de arts) spreekt, een louter theoretische inhoud heeft, waarbij de reële en effectieve 

beschikbaarheid voor de modale burger, en dus op voldoende schaal, geenszins wordt aangetoond, 

integendeel. Terwijl een mogelijks “bestaan” – zoals de bestreden beslissing (het advies) stelt, niet 

volstaat maar er ook een minimum aan verspreiding dient zijn; dat de reële beschikbaarheid wel degelijk 

dient aangetoond te worden,- quod non. 

Terwijl de aangehaalde documenten niet kunnen geraadpleegd worden. 

Terwijl deze opvolging immers niet beschikbaar is zoals blijkt uit het COI report van 2013 (3) : de 

medicatie is namaak en van lage/slechte kwaliteit; (p.330) en er is slechts een handvol faciliteiten in het 

land voor psychische gezondheidszorg, terwijl de vraag overweldigend is, waarbij psychiatrische 

patiënten veelal gestigmatiseerd worden en vaak door allerlei traditionele praktijken nog verder worden 

blootgesteld aan mishandelingen (p.343-345) 

Zoals reeds werd geoordeeld door de RvV stelt de beoordelingsvrijheid van de raadgevend geneesheer 

hem niet vrij van de motiveringsplicht en dat zijn eigen vaststellingen op zich niet volstaan om een 

aanvraag te weigeren doch dat deze redelijk moeten zijn en een afdoend antwoord bieden op de door 

de behandelend artsen aangevoerde gegevens en behandeling; 

Terwijl de raadgevend geneesheer tenslotte hoe dan ook ook ivm de toegankelijkheid een manifest 

gebrek aan voorzorg hanteert en een manifeste beoordelingsfout begaat in het licht van de 

bewoordingen van artikel 9 ter. 

Terwijl het advies wel degelijk vermeld dat er qua toegankelijkheid weliswaar niet kan vereist worden 

“zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat 

in België bestaat” maar dat het niettemin moet gaan om “een systeem dat de aanvrager in staat stelt om 

de vereiste zorgen te bekomen”. 

Terwijl dit echter niet wordt aangetoond. 

Terwijl er immers ten onrechte volstaan wordt met een stelling- die niet geverifieerd wordt ogv de 

algemeen bekende informatie (zie COI report)- dat er een systeem bestaat in Afghanistan dat 

verzoekster in staat stelt toegang te hebben tot de vereiste zorgen 

Maar hiervoor enkel verwijst naar de Grondwet uit 2004 die zegt dat de staat verplicht is in te staan voor 

gratis preventieve gezondheidszorg, medische behandeling en degelijke medische faciliteiten. 
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Terwijl het voor zich spreekt dat de loutere verwijzing naar een wet die niet geïmplementeerd werd, 

onvoldoende is als antwoord op die vraag en er minstens dient (een begin van) bewijs geleverd te 

worden dat deze verplichtingen gerealiseerd werden, -quod non. 

Terwijl verzoeker ook in dit kader verwijst naar de stukken uit het COI report (3) die dit totaal 

tegenspreken. 

Terwijl dus zowel inzake beschikbaarheid en toegankelijkheid er louter éénzijdige stellingen geponeerd 

worden, zonder enige aanduiding in concreto dat deze beschikbaarheid/toegankelijkheid ook reëel is 

voor de doorsnee Afghaan,- quod non. 

Terwijl tenslotte verzoekster er nog op wijst dat hij geen familie meer heeft in Afghanistan; dat dit blijkt 

uit zijn asielaanvraag; 

Derde onderdeel 

Doordat de bestreden beslissing, zoals reeds hierboven werd gehekeld, de medische toestand van 

verzoeker heeft geminimaliseerd en de ernst niet correct heeft beoordeeld, alhoewel hij over alle 

elementen beschikte en bovendien gemakkelijk contact kon opnemen met zijn collega’s die verzoeker 

hadden behandeld. 

Doordat de raadgevend geneesheer zelf een oordeel dient te vellen over de mogelijkheid tot reizen doch 

dit niet uitsluitend mag laten afhangen van het al dan niet voorleggen door verzoeker van een expliciete 

verklaring daaromtrent. 

Terwijl echter uit het medisch type formulier en de bijgevoegde medische stukken blijkt dat de 

aandoening ernstig is ; een psychotisch en mogelijks schizofreen persoon kan men bezwaarlijk alleen 

laten reizen; verzoeker is ogv de vastgestelde aandoening en de vastgestelde symptomen niet in staat 

om te reizen; 

Terwijl op aanvraag van de arts van FEDASIL bij het Klein Kasteeltje een aanvraag werd ingediend tot 

verlenging opvang omwille van medische redenen, die werd toegestaan, nu het medisch niet 

verantwoord was/is om betrokkene “buiten te zetten”. 

 

2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). Artikel 62 

van de Vreemdelingenwet legt een gelijkaardige plicht tot motiveren op.  

 

De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en is, luidens 

de bewoordingen ervan, volledig opgehangen aan het advies van de ambtenaar-geneesheer van 24 

september 2015. Een motivering door verwijzing naar het uitgebrachte advies is in beginsel toegestaan. 

Deze werkwijze dient evenwel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Vooreerst moet de inhoud van de 

stukken waarnaar wordt verwezen aan de betrokkene ter kennis zijn gebracht. Bovendien moeten het 

desbetreffende stuk zelf wettig en afdoende gemotiveerd zijn, en moet het in de uiteindelijke beslissing 

worden bijgevallen door de verwerende partij (cfr. RvS 13 maart 2014, nr. 226.734, NV BAECK en 

JANSEN). Hieraan is in casu voldaan.  

 

2.3. Rest de vraag of het advies van de ambtenaar-geneesheer afdoende is gemotiveerd in het licht van 

de bepalingen van artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet en verder de toets van het redelijkheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel, gezien in het licht van artikel 9ter van de Vremdelingenwet, doorstaat.  

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing (RvS 26 juni 2014, nr. 227.910).  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 
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zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

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

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een machtiging tot verblijf bij de 

minister of zijn gemachtigde kan worden aangevraagd door “(d)e 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”. 

 

Deze laatste bepaling houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die onafhankelijk van elkaar 

moeten worden getoetst. Het gaat om verschillende hypotheses waarvan de laatste losstaat van en 

verder gaat dan de voorziene hypotheses inzake een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven 

of de fysieke integriteit die de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 van het EVRM (cfr. RvS 28 

november 2013, nrs. 225 632 en 225 633 en RvS, nr. 226 651 van 29 januari 2014) omvatten en de 

zogenaamde hoge drempel bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM), die zich in se beperkt tot de gevallen waarin de aandoening een risico inhoudt voor het 

leven gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. Concreet 

houdt artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die 

actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn 

fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit 

moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. Anderzijds is er 

het geval van de vreemdeling waarbij er actueel geen reëel risico is voor diens leven of fysieke integriteit 

en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling voorhanden is voor zijn 

ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval geen acute 

levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de ingeroepen 

ziekte of aandoening (cfr. RvS, nrs.229.072 en 229.073 van 5 november 2014). 

 

2.4. Het advies van de ambtenaar-geneesheer van 24 september 2015 (hierna: het advies)  luidt als 

volgt: 

 

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

in 

het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 01/09/2015. 

Vooraeleade medische attesten: 

• Verwijsbrief de dato 04/12/2014 van dr. D.. Misschien psychotische toestand. 

• Psychologisch rapport de dato ,17/01/2015 van J. J.. 

• Consultatieverslag de dato 28/05/2015 van dr. H.. 

• Medisch getuigschrift de dato 05/06/2015 van dr. V. H.. Psychotisch syndroom. 

Met het attest van 23/12/2014 en 24/12/2014 wordt geen rekening gehouden gezien het geen medische 

attesten betreft 

Bespreking van het medisch dossier: 

Uit dit medisch dossier blijkt dat de betrokkene psychotische kenmerken vertoont en hiervoor een 

behandeling met antipsychotica krijgt. De klachten zijn voornamelijk gelinkt aan het verblijfsstatuut dat 

actueel onduidelijk is. Indien het recidiverende psychotische episodes betreft is verdere behandeling 

met antipsychotica en opvolging door een psychiater aangewezen. 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Afghanistan f 

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

administratief dossier van de betrokkene); 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is: 

• Aanvraag Medcoi van 03/07/2015 met het unieke referentienummer BMA 6960. 

• Aanvraag Medcoi van 07/08/2015 met het unieke referentienummer BMA 7072. 

Verdere opvolging en behandeling bij een psychiater is beschikbaar. Indien nodig is bij psychische 

decompensatie gedwongen opname mogelijk. 

Risperdal is niet beschikbaar maar kan gesubstitueerd worden door haloperidol, fluphenazine 

ofariprazole. Clotiapine (Etumine®) kan vervangen worden door quetiapine of door haloperidol aan 

hogere dosis. 

Toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in Afghanistan: 
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"Afghanistan kent geen systeem van sociale zekerheid zoals we dit in België kennen. Doch, een 

verblijfstitel kan niet enkel op basis van het feit dat de toegankelijkheid van de behandelingen in het land 

van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen lopen afgegeven worden. 

Naast de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land waar de 

aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie ook plaats 

op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. Rekening houdend 

met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale gezondheidssystemen zeer 

uiteenlopend. Het kan om een privé- systeem of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, 

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds.... Het gaat dus om een 

systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het gaat er niet om zich 

ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in 

België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend 

aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn 

dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de 

verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze 

zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

Echter, de Afghaanse grondwet zegt dat de staat verplicht is in te staan voor gratis preventieve 

gezondheidszorg, medische behandeling en degelijke medische faciliteiten. Daarnaast moet ze ook de 

nodige maatregelen nemen om de zwakkeren in de maatschappij bij te staan2. 

Tenslotte dient vermeld te worden dat betrokkene beroep kan doen op het REAB-programma van de 

International Organisation for Migration (IOM). De IOM wij de zelfstandigheid en integratie van mensen 

die terugkeren naar hun herkomstland verbeteren door ze te assisteren bij hun terugkeer en hun 

reïntegratie. Zo kunnen ze beschikken over microkredieten om hen te ondersteunen bij de opbouw van 

een nieuw leven. 

Er is geen strikte noodzaak tot mantelzorg. Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in 

Afghanistan, het land waar hij ruim 20 jaar verbleef, geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

hebben bij wie hij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige 

zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. 

Bovendien legt betrokkene geen enkel bewijs voor dat men niet in staat is te reizen, waardoor kan 

aangenomen worden dat een terugkeer naar Afghanistan mogelijk is. 

Concluderend kan gesteld worden dat de nodige zorgen toegankelijk zijn in Afghanistan  

Conclusies: 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden 

worden. Verder is er geen mantelzorg nodig omwille van de vermelde aandoeningen. 

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

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

noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst 

of het land waar hij verblijft.” 

 

Hieruit blijkt dat de ambtenaar-geneesheer de aandoening van verzoeker kwalificeert alsdat “de 

betrokkene psychotische kenmerken vertoont en hiervoor een behandeling met antipsychotica krijgt. De 

klachten zijn voornamelijk gelinkt aan het verblijfsstatuut dat actueel onduidelijk is. Indien het 

recidiverende psychotische episodes betreft is verder behandeling met antipsychotica en opvolging door 

een psychiater aangewezen”.  

 

Het klopt dat de aldus benoemde aandoening niet uitdrukkelijk wordt getoetst aan de vraag of het in 

casu zou kunnen gaan om een ziekte die op zich een risico zou kunnen inhouden voor het leven of de 

fysieke integriteit van verzoeker. De vraag stelt zich echter welk belang verzoeker heeft bij deze 

vaststelling:  “in de beslissing wordt immers erkend dat verzoeker psychotische kenmerken vertoont en 

hiervoor een behandeling met antipsychotica krijgt, en dat indien het recidiverende psychotische 

episodes betreft, verdere behandeling met antipsychotica en opvolging door een psychiater is 

aangewezen”, waarna hij overgaat tot een onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden in het land 

van herkomst. Niet alleen blijkt dus geenszins dat verzoekers aandoening zou worden onderschat. In de 

conclusie oordeelt de ambtenaar-geneesheer dat verzoeker kan reizen enerzijds, en dat uit het 

voorgelegd medisch dossier niet kan worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

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

noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland anderzijds,  zodat, mede gelet op hetgeen 

hiervoor werd gesteld over de draagwijdte van de eerste hypothese die is voorzien in artikel 9ter, deze 

wel degelijk werd onderzocht. Verzoeker is door deze motivering verder ook in de mogelijkheid gesteld 

om te weten om welke redenen zijn aanvraag is afgewezen, zodat hij er zich tegen kan verweren. Hij 
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heeft dat trouwens ook gedaan, zo blijkt verder uit het middel. Ten slotte staat een ernstige aandoening 

niet gelijk met een levensbedreigende ziekte, en is het niet omdat verzoeker in zijn aanvraag heeft 

gesteld “Ik meen dan ook dat dit een levensbedreigende ziekte is –(of minstens een ziekte die een reëel 

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

behandeling is in zijn land van herkomst”, dat de medische getuigschriften die hij voorlegde zijn 

“mening” bevestigen en de ambtenaar-geneesheer zich niet alleen zou moeten buigen over de 

voorgelegde medische attesten maar ook over de mening van een leek desbetreffend.  

 

Het eerste middelonderdeel is niet gegrond.  

 

2.5. In het tweede middelonderdeel viseert verzoeker de beoordeling van de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de medische zorgen.  

 

In eerste instantie betoogt hij dat wordt verwezen naar een niet publieke databank en de aangehaalde 

documenten dus niet kunnen worden geraadpleegd.  

 

Dienaangaande moet worden vastgesteld dat in het advies de inhoud van de informatie die werd 

betrokken uit de MedCOI-databank werd samengevat, in die zin dat eruit werd afgeleid dat verdere 

opvolging en behandeling bij een psychiater beschikbaar is, en dat, indien nodig bij psychische 

decompensatie, gedwongen opname mogelijk is. De genoemde geneesmiddelen die niet beschikbaar 

zijn kunnen vervangen worden door andere.  

 

Verder blijkt dat deze documenten, hoewel ze afkomstig zijn uit een databank die niet publiek is, zich in 

het administratief dossier bevinden en dus in beginsel kunnen worden geraadpleegd door verzoeker. Hij 

toont alleszins niet aan dat hij daartoe niet de gelegenheid had. 

 

Met andere woorden: verzoeker was in de mogelijkheid om de gegevens waarop in het advies wordt 

gesteund om te oordelen dat de behandeling beschikbaar is te toetsen en desgevallend, op grond van 

concrete argumenten, tot de conclusie te komen dat de ambtenaar-geneesheer er verkeerde dingen uit 

heeft afgeleid.   

 

Verzoeker stelt dat de beschikbaarheid waarvan sprake slechts theoretisch is en de reële en effectieve 

beschikbaarheid voor de modale burger, en dus op voldoende schaal, niet wordt aangetoond. Hij 

verwijst daarvoor naar een COI-rapport van 2013 waaruit hij citeert over een aantal problemen op het 

vlak van de gezondheidszorg. Aangezien de door de ambtenaar-geneesheer gehanteerde bronnen van 

veel recentere datum zijn, met name van juni en juli 2015, volstaan  de voormelde citaten niet om aan te 

tonen dat de noodzakelijke behandeling en medicatie voor hem niet beschikbaar zouden zijn, temeer nu 

in het rapport van 2013 ook al melding wordt gemaakt van verbeteringen op het vlak van de 

gezondheidszorg. Bovendien blijkt uit de informatie in het administratief dossier duidelijk waar de 

beschikbaarheden zich situeren, zodat verzoeker hiervan op de hoogte kan worden gesteld door zijn 

raadsman of erin begeleid kan worden door de IOM, waarvan ook sprake in de bestreden beslissing.  

 

Wat betreft de toegankelijkheid van de noodzakelijke zorgen, betoogt verzoeker dat de ambtenaar-

geneesheer een manifest gebrek aan voorzorg hanteert en een manifeste beoordelingsfout begaat in 

het licht van de bewoordingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Hij betoogt dat de loutere 

verwijzing naar een Grondwet die niet geïmplementeerd werd niet volstaat als antwoord op de vraag 

naar de toegankelijkheid, en dat minstens een begin van bewijs moet worden geleverd dat deze 

verplichtingen gerealiseerd werden, quod non. De stukken uit het COI-rapport spreken dat ook totaal 

tegen, zo stelt hij.  

 

De ambtenaar-geneesheer heeft in overweging genomen dat er een grondwettelijke verplichting is voor 

de Afghaanse Staat om in te staan voor gratis preventieve gezondheidszorg, medische behandeling en 

degelijke medische faciliteiten en dat zij de nodige maatregelen moet nemen om de zwakkeren bij te 

staan. Het COI-rapport waarnaar verzoeker verwijst geeft weliswaar zekere problemen aan op het vlak 

van de gezondheidszorg, maar toont niet aan dat er geen gratis preventieve gezondheidszorg en 

medische behandeling zou zijn zoals voorgeschreven in de Grondwet. Wat betreft de degelijkheid van 

de medische faciliteiten moet dan weer worden verwezen naar het gestelde in het advies waarin wel 

degelijk in overweging werd genomen dat de toegankelijkheid van de behandelingen in het land van 

herkomst en deze in België mogelijks sterk uiteenlopen, maar dat dit niet determinerend is in het 

toekennen van een verblijfsrecht, doch wel het feit dat de zorgverlening in het land van herkomst 

toegankelijk is voor de aanvrager. Verzoeker toont niet aan dat dit standpunt kennelijk onredelijk is of 
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onwettig. Verder moet worden vastgesteld dat verzoeker doet uitschijnen dat de verwijzing naar de 

Grondwet de enige overweging zou zijn die gemaakt is aangaande het onderzoek naar de 

toegankelijkheid, maar daarmee volledig voorbij lijkt te gaan aan het motief waarin wordt gesteld dat 

verzoeker beroep kan doen op het REAB-programma van de IOM, dat hij volstrekt ongemoeid laat zodat 

hij niet aannemelijk maakt dat hij niet zou kunnen beschikken over begeleiding en de microkredieten 

waarvan sprake.  De stelling van de ambtenaar-geneesheer dat het erg onwaarschijnlijk lijkt dat 

verzoeker niet bij familie, vrienden of kennissen zou terecht kunnen voor tijdelijke opvang en hulp, wordt 

in het verzoekschrift beantwoord met de stelling dat uit verzoekers asielaanvraag blijkt dat hij geen 

familie meer heeft in Afghanistan, maar deze bewering is niet van aard om het als kennelijk onredelijk of 

onzorgvuldig af te doen dat ervan wordt uitgegaan dat iemand die ruim 20 jaar in Afghanistan heeft 

verbleven daar nog enige vorm van sociaal netwerk heeft om op terug te vallen.  

 

Verzoeker heeft, samengevat, niet aannemelijk gemaakt dat de verwerende partij niet deugdelijk zou 

hebben geoordeeld dat de noodzakelijke medische behandelingen en opvolging voor hem beschikbaar 

en toegankelijk zijn in Afghanistan. Het tweede middelonderdeel is niet gegrond.  

 

2.6. In het derde middelonderdeel stelt verzoeker dat de ambtenaar-geneesheer zelf een oordeel dient 

te vellen over de mogelijkheid tot reizen en dit niet uitsluitend mag laten afhangen van het al dan niet 

voorleggen door verzoeker van een expliciete verklaring hierover, temeer nu uit de stukken blijkt dat 

verzoeker op grond van de vastgestelde aandoening en symptomen niet in staat is om te reizen. 

Verzoeker verwijst verder naar de toestemming die werd verleend voor opvang om medische redenen 

op aanvraag van de arts van Fedasil, gevoegd bij het verzoekschrift.  

 

Verzoeker betwist niet dat in de door hem voorgelegde stukken geen melding wordt gemaakt van het 

feit dat hij niet zou kunnen reizen, terwijl de bewijslast bij het indienen van een aanvraag in beginsel bij 

de aanvrager zelf ligt, die alle elementen moet aanbrengen die zijn aanspraken om een machtiging tot 

verblijf om medische redenen rechtvaardigen. Verder moet worden vastgesteld dat de ambtenaar-

geneesheer heeft geconcludeerd dat er geen contra-indicatie is om te reizen. Uit niets blijkt dat zij zich 

beperkt heeft tot de vaststelling dat verzoeker zelf geen elementen daartoe had bijgebracht en zij dus 

niet zelf tot een beoordeling van deze vraag is overgegaan, op basis van de “vermelde medische 

gegevens”. Dit is immers de verzamelterm voor alle gegevens die haar werden voorgelegd. De vraag of 

de betrokken vreemdeling al dan niet kan reizen is een medische beoordeling die toekomt aan de 

ambtenaar-geneesheer, die daarover autonoom kan oordelen in het licht van de aard van de 

aandoening die voorligt. De Raad heeft niet de bevoegdheid om zich op dat vlak in haar plaats te stellen 

en zij is er verder niet toe verplicht contact op te nemen met de behandelende artsen indien hij dat zelf 

niet noodzakelijk acht om een standpunt in te nemen.  

 

In de mate dat verzoeker niet zozeer aanvoert dat hij niet kan reizen, maar het probleem ziet in het feit 

dat hij niet “alleen” kan reizen, moet het volgende worden gesteld: 

 

In de bestreden beslissing werd reeds verwezen naar de bijstand bij terugkeer die geboden wordt door 

het IOM en met betrekking tot dewelke verzoeker niet heeft aangetoond dat hij daarvan geen gebruik 

zou kunnen maken, bijvoorbeeld voor de begeleiding bij de terugreis en de aankomst ter plaatse, in 

geval van een vrijwillige terugkeer. Zo zou blijken dat verzoeker op een gegeven moment gedwongen 

zou worden verwijderd –in casu ligt geen bevel om het grondgebied te verlaten voor- dan kan hij de 

beslissing die aan de basis ligt van deze gedwongen verwijdering in rechte aanvechten en deze 

desgewenst laten toetsen aan artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, bepaling die de verwerende partij 

onder meer oplegt om rekening te houden met de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling.  

 

Tot slot moet erop worden gewezen dat zowel in het verzoekschrift als ter zitting een aantal medische 

stukken worden neergelegd die dateren van na de bestreden beslissing, met name de beslissing tot 

verlenging van materiële hulp om medische redenen van 10 november 2015 en een opnameverslag van 

14 januari 2016 . Hoewel uit deze stukken blijkt dat de mentale toestand van verzoeker zorgelijk is, kan 

de Raad niet anders dan vaststellen dat deze stukken dateren van na de bestreden beslissing, zodat de 

verwerende partij er geen rekening mee kon houden. De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden 

indien hij rekening zou houden met elementen die niet aan de verwerende partij zouden worden 

voorgelegd. Voor de beoordeling van de wettigheid van een bestuurshandeling moet de Raad zich 

plaatsen op het ogenblik van het nemen van die bestuurshandeling, rekening houdend met de alsdan 

voorhanden zijnde feitelijke en juridische gegevens (RvS 26 maart 2013, nr. 222.999). Deze stukken 

kunnen dus niet dienstig worden aangebracht.  
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Het derde middelonderdeel kan niet worden aangenomen.  

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 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 negenentwintig juni tweeduizend zestien 

door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


