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 nr. 171 559 van 11 juli 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 3 oktober 2013 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

24 juni 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 I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juni 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat S. BRACKE verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat L. VAN DE PUTTE, 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 verzoekende partij, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, dient op 13 februari 2009 een 

aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

Op 1 juli 2009 wordt genoemde aanvraag ontvankelijk verklaard. 
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Op 24 juni 2013, met kennisgeving op 4 september 2013, verklaart de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris deze aanvraag ongegrond. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden 

als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 13.02.2009 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

K., P.C. (...) (RR: (...)) geboren op (...).1977  

Nationaliteit: Nepal 

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 01.07.2009, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en): 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grand 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 werden medische elementen aangehaald voor K., P.C. (...) die echter niet weerhouden konden 

worden (zie verslag arts-adviseur dd. 24.06.2013 in gesloten omslag). 

 

Derhalve 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 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). 

 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procédure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve tevens instructies te geven aan het Rijksregister om 

betrokkene af te voeren uit het Vreemdelingenregister en terug in het Wachtregister in te schrijven.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partij te leggen, 

wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat 

aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers 

kosteloos. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Zij betoogt: 

 

“(...) 

Uit de door verzoeker voorgelegde medische verslagen van Dr. P. D. (...) blijkt dat verzoeker niet aan 

een banale ziekte lijdt; Gedurende heel wat jaren heeft verzoeker te kampen met een depressie gelinkt 

aan een chronische ernstige posttraumatische stress-stoornis; 

Een regelmatige psychiatrische follow-up is absoluut noodzakelijk en het nemen van medicatie is van 

levensbelang; Indien hij geen medicatie is de kans op zelfmoord zeer groot : 

" Prognose : 
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De gesprekken en de medicatie zorgen ervoor dat zijn toestand niet verergert. Indien hij geen medicatie 

neemt, is zijn toestand terug zoals in het begin, met erge dissociatieve toestanden en diepe depressie. 

Op zulke momenten is het gevaar voor psychische en fysieke verwaarlozing en ernstige 

zelfdodingsgedachten en eventueel -daden, erg groot. " ( verslag Dr. P. D. (...) dd. 20.12.2011 ) 

(...) 

Verweerster heeft eveneens haar motiveringsplicht geschonden en is niet zorgvuldig geweest doordat 

zij — ondanks dat zij aanneemt dat de door Dr. P. D. (...) beschreven ziekte bestaat en in eerste 

instantie behandeling vereist - niet heeft nagegaan of er een adequate behandeling voor verzoeker 

voorhanden is in zijn land van herkomst; 

Bij het herevalueren van deze aanvraag heeft de adviserend geneesheer van verweerster die 

problematiek eenvoudig omzeilt door te stellen dat zelfs al kan verzoeker in Nepal niet worden 

behandeld, hij niet mensonterend wordt behandeld of in levensgevaar zal verkeren; 

Zulke redenering is onzorgvuldig en aan elke redelijkheid voorbij; Enerzijds wordt aangenomen dat de 

medische problematiek van verzoeker op een bepaalde manier dient te worden behandeld/opgevolgd 

en anderzijds stelt verweerster dat het niet noodzakelijk is dat verzoeker een behandeling kan krijgen in 

Nepal; 

De door verzoeker meegedeelde medische rapporten tonen aan dat zijn psychische problemen 

allerminst gestabiliseerd zijn en medicatie en psycho-sociale opvolging absoluut noodzakelijks is; 

Het feit of verzoeker in Nepal kan worden behandeld is bijgevolg van groot belang aangezien de 

behandelend psychiater van verzoeker duidelijk heeft gesteld dat bij het stopzetten van de medicatie de 

kans op zelfmoord zeer reëel is; Psychotherapeute H.M. (...) wees erop dat de prognose voor PTSD 

zonder behandeling ongunstig is; 

Op dat ogenblik bestaat er - uitgaande van de voorwaarde die verweerster ten onrechte koppelt aan 

art.9ter van de vreemdelingenwet - een directe bedreiging voor het leven van verzoeker; 

Minstens had de arts van verweerster wel degelijk dienen na te gaan of er een adequate behandeling 

voorhanden is in Nepal; Uit het dossier blijkt weerom dat hij daar geen onderzoek naar heeft gedaan 

ondanks dat verzoeker in het door hem ingediende verzoekschrift gestaafd heeft dat het niet het geval 

zal zijn; Uit het voorgelegde stuk 4 van verzoeker kon immers worden afgeleid dat psychiatrie een zeer 

klein specialisme is in Nepal en dat over het algemeen de psychiatrische patiënten niet in het circuit van 

de gezondheidszorg belanden; 

(...)” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het middel het volgende in haar nota met 

opmerkingen: 

 

“Verzoekende partij stelt de volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de bestreden beslissing: 

- Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

- De materiële motiveringsplicht 

- Het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel 

- Het beginsel van behoorlijk bestuur 

Zij stelt dat de bestreden beslissing 'onvolledig' is omdat geen melding wordt gemaakt de actualisatie 

van de aanvraag in het kader van de instructie van 19 juli 2009 op basis van het criterium "werk + 

duurzame lokale verankering". 

De ambtenaar-geneesheer zou enkel vaststellend dat niet blijkt dat een directe bedreiging voor het 

leven van verzoekende partij aanwezig is, terwijl artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 niet is 

gebaseerd op de begrippen "directe levensbedreiging wegens kritieke toestand" of "vergevorderd 

stadium van de ziekte". Zij stelt dat regelmatige psychiatrische follow-up absoluut noodzakelijk is en het 

nemen van medicatie van levensbelang. Zij verwijst naar het verslag van Dr. D. (...) d.d. 20.12.2011 en 

bijkomende stukken die zij overmaakte voor de bestreden beslissing werd ter kennis gebracht. 

De motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel zouden zijn geschonden omdat de 

behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst niet werden nagegaan. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de Raad bij de beoordeling van materiële 

motiveringsplicht niet bevoegd is om het oordeel van het bestuur over te doen. De Raad is in het kader 

van haar marginale toetsingsbevoegdheid louter bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. (RVV 29 maart 

2012, nr. 78 303) 

Artikel 9ter, §1, vijfde lid van de wet van 15 december 1980 legt de exclusieve bevoegdheid van de 

ambtenaar-geneesheer vast om onderzoek te doen naar de behandelingsmogelijkheden in het land van 

herkomst vastlegt, doch bevat niet als zodanig een algemene verplichting om daartoe over te gaan. 
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Verzoekende partij kan niet dienstig op absolute wijze aanvoeren dat het reëel risico op een op een 

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

herkomst of verblijf, niet zou kunnen worden beoordeeld zonder de behandelingsmogelijkheden in het 

land van herkomst of verblijf na te gaan. 

Uit de wet volgt immers dat de afwezigheid van een adequate behandeling alsnog aanleiding moet 

kunnen geven tot het bedoelde risico op een mensonterende behandeling. 

Niet elke natuurlijk voorkomende ziekte die niet behandeld wordt stelt een individu bloot aan een 

mensonterende behandeling. 

Na de bespreking van de ziektebeelden aan de hand van de medische informatie hem door 

verzoekende partij ter beschikking gesteld, verklaart de ambtenaar-geneesheer omwille zonder de 

minste twijfel te kunnen stellen dat een terugkeer naar het land van herkomst geen reëel risico voor het 

leven of op een mensonterende behandeling inhoudt, "zelfs onbehandeld". 

Verzoekende partij voert in dit verband aan dat hij de problematiek zou omzeilen. Zijn stelling zou niet 

zorgvuldig zijn en alle redelijkheid voorbij gaan omdat hij enerzijds vaststelt dat de medische 

problematiek op een bepaalde manier dient te worden opgevolgd, zonder daarna na te gaan of die 

behandeling beschikbaar is in Nepal. 

Verzoekende partij gaat hierbij voorbij aan de kern van het advies van de ambtenaar-geneesheer, die 

benadrukt dat om optimale resultaten te bereiken, psychotherapie de meer aangewezen behandeling is, 

maar dat daarbij evenwel essentieel is dat die in de gebruikelijke taal van verzoekende partij kan 

gebeuren. Hij stelt dat de belangrijkste behandeling van PTSD bestaat in het praten over de 

traumatische ervaringen in de eigen taal, zonder de in België vastgestelde taalbarrières. Hij licht in dit 

verband toe dat de medicatie waarmee de anxio-depressieve toestand zoals in verband gebracht met 

PTSD, werd behandeld, weinig resultaat geeft, zoals vastgesteld door de behandelende arts. Hij duidt 

bijkomend dat als alleen medicatie wordt voorgeschreven, het aantal recidieven na het staken van de 

behandeling veel hoger ligt dan wanneer ook psychotherapie wordt gegeven. Hij verduidelijkt waarom 

psychotherapie tot meer standvastige resultaten leidt en besluit dat dit de aangewezen behandeling is. 

Daarnaast stelt hij vast dat de acute behandeling van zijn problematiek thans achter de rug is, de 

aangehaalde mogelijkheid tot zelfmoord van louter speculatieve en hypothetische aard is en dat de 

huidige toestand "geen reëel risico" meer inhoudt. Hij wijst er op dat naast de ziekenhuisopname in 2008 

waarvan de precieze aanleiding niet gekend is, geen verdere hospitalisaties, acute opstoten of 

verwikkelingen vast te stellen zijn. 

Hij verklaart op basis van de voorgelegde stukken zonder de minste twijfel te kunnen stellen dat een 

terugkeer naar het land van herkomst geen reëel risico voor het leven of op een mensonterende 

behandeling inhoudt, "zelfs onbehandeld". 

In zijn advies maakt de ambtenaar-geneesheer derhalve duidelijk waarom het onderzoek naar de 

behandelingsmogelijkheden niet wordt gevoerd. 

Enerzijds stelt hij vast dat geen dringende zorgen vereist zijn. Anderzijds stelt hij vast dat verzoekende 

partij in iedere hypothese geen baat heeft bij een verdere behandeling in België, gezien de gevolgde 

medicamenteuze behandeling geen vruchten heeft afgeworpen en de aangewezen psychotherapie in 

België niet effectief zou zijn omwille van de taalbarrière. Het is daarom niet kennelijk onredelijk om te 

oordelen dat een terugkeer naar het land van herkomst geen aanleiding zal vormen op een 

mensonterende behandeling of levensgevaar. 

Uit het medisch dossier blijkt dat de vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer met betrekking tot de 

taalbarrière pertinent zijn. De behandelende psychiater stelt herhaaldelijk dat de communicatie moeilijk 

verloopt - onder meer - omwille van de taalbarrière, meer concreet omdat patiënt zich uitdrukt in 

gebrekkig Engels, stil praat en niet zelf het woord neemt maar telkens vragen afwacht, wat ervoor zorgt 

dat het moeilijk is om de patiënt te behandelen. 

De kritiek van verzoekende partij op de beoordeling van de medische toestand door de ambtenaar-

geneesheer kan niet worden gevolgd. 

Gezien de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van 

de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een beslissing kon beschikken (RvS 1 

september 1999, nr. 81.172, RvS 19 november 2002, nr. 112.681). 

Het bestuur op het moment van het tot stand komen van de bestreden beslissing geen rekening kon 

houden met de overtuigingsstukken die pas na het nemen ervan werden overgemaakt. Het loutere 

gegeven dat de beslissing op dat moment nog niet werd ter kennis gebracht doet daaraan geen afbreuk. 

Verzoeken.de partij kan zich in het kader van de huidige procedure niet dienstig beroepen op de 

medische stukken d.d. 24.06.2013 en 30.05.2013, waarvan zij zelf stelt die te hebben overgemaakt op 

31.07.2013. Die stukken kunnen geen invloed hebben op de pertinentie van de constateringen van de 

ambtenaar-geneesheer, die uitdrukkelijk stelt: 
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"Op basis van de voorgelegde documenten zou deze persoon zonder de minste twijfel terug kunnen 

keren naar het land van herkomst zonder een reëel risico te lopen op een mensonterende 

behandeling of op levensgevaar, zelfs zonder behandeling." 

De verwijzing naar een citaat uit het verslag van Dr. D. (...) d.d. 20.12.2011 volstaat niet om aan te 

tonen als zou de beoordeling van de ambtenaar-geneesheer dat het zelfmoordrisico een hypothetische 

eventualiteit is, en derhalve niet kan worden weerhouden, kennelijk onredelijk zijn. 

In het desbetreffende citaat stelt de behandelende arts immers uitdrukkelijk dat bij de stopzetting van 

medicatie en de gesprekken patiënt opnieuw zou kampen met erg dissociatieve toestanden en een 

diepe depressie, en dat op zulke momenten de fysieke verwaarlozing en ernstige zelfdodinggedachten 

en "eventueel -daden", erg groot zou zijn. Ook onder punt "D/ wat zouden de gevolgen en mogelijke 

complicaties zijn indien de behandeling wordt stopgezet?" stelt de behandelende arts uitdrukkelijk dat 

een suïcidepoging een "eventueel" gevolg zou zijn. 

Bovendien gaat verzoekende partij met haar kritiek voorbij aan de vaststelling van de ambtenaar-

geneesheer dat, naast de ziekenhuisopname in 2008 waarvan de precieze aanleiding niet gekend is, 

geen verdere hospitalisaties, acute opstoten of verwikkelingen vast te stellen zijn. 

Het is op zich niet kennelijk onredelijk om het risico op zelfmoord, dat inherent is aan elke depressie, 

niet te weerhouden in het kader van een aanvraag ex artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, bij 

gebrek aan enige concretisering waaruit kan blijken dat in overeenstemming met die wetsbepaling een 

reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit (waar zelfmoord uit zijn aard aan is gerelateerd) 

aanwezig is. 

"Louter ten overvloede wijst de Raad er in dit verband ook op dat het feit dat een persoon in de 

toekomst eventueel zelfmoord zou kunnen plegen niet noodzakelijk leidt tot de conclusie dat deze 

persoon een aandoening heeft die actueel levensbedreigend is of een weerslag heeft op zijn fysieke 

integriteit." (RvV 19 november 2012, nr. 91.685) 

Ook waar verzoekende partij stelt als zou de ambtenaar- geneesheer voorbijgaan aan het verband 

tussen de medische problematiek en het land van herkomst, waardoor zij onmogelijk kan terugkeren, 

vindt haar betoog geen steun in het administratief dossier. 

Uit het medisch advies d.d. 20.12.2011 blijkt dat de medische problematiek is ontstaan in Nepal ten 

gevolge van de financiële moeilijkheden, het verlies van de eigen zaak door afpersing en het verlaten 

worden door de echtgenote. Die toestand is verder geëvalueerd in België, doordat verzoekende partij 

werd gestoken met een mes en de langdurige regularisatieprocedure (punt B/ Diagnose). Onder punt 

"F" verklaart de behandelende arts dat verzoekende partij intensieve contacten had met een landgenoot, 

wat haar goed hielp en minder depressief maakte, maar dat sinds die contacten verminderd zijn, zij 

opnieuw meer depressief en in zichzelf gekeerd is. De enige regelmatige sociale contacten zouden in de 

Nederlandse les zijn, maar zouden niet volstaan omdat dat ‘geen vertrouwenschenkende' contacten zijn. 

Geenszins blijkt uit het medisch dossier dat de anxiodepressieve toestand rechtstreeks actueel dermate 

verbonden is met het land van herkomst dat een terugkeer uitgesloten is. Integendeel blijkt dat de 

isolatie in België, de breuk met de echtgenote en de verblijfsproblematiek van verzoekende partij 

belangrijke factoren zijn, en dat dichte contacten met een landgenoot haar gemoedstoestand zichtbaar 

positief doen evolueren. 

Het is derhalve minstens niet kennelijk onredelijk van de ambtenaar-geneesheer om de bestaande 

toestand niet op exclusieve wijze te binden aan het land van herkomst, en een terugkeer in dat licht niet 

uit te sluiten. 

Het loutere gegeven dat verzoekende partij medicamenteus wordt behandeld, en opgevolgd wordt door 

een psychiater, betekent niet dat voldaan is aan de vereisten van artikel 9ter, §1, eerste lid van de wet 

van 15 december 1980. Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 is immers gebaseerd op de 

begrippen "reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit of een onmenselijke of vernederende 

behandeling". 

Niet elke natuurlijk voorkomende medische problematiek, ook al is die niet zonder meer "banaal", geeft 

bij gebrek aan behandeling aanleiding tot een reëel, en derhalve voldoende wezenlijk levensgevaar of 

risico op een mensonterende behandeling. Het argument dat verzoekende partij "heel wat jaren te 

kampen heeft met een depressie gelinkt aan een chronische ernstige posttraumatische stressstoornis" 

zoals de medische toestand door verzoekende partij zelf wordt samengevat, kan op zich niet worden 

tegengesteld aan de beoordeling van de ambtenaar-geneesheer die op basis van concrete 

vaststellingen tot de beoordeling komt dat een terugkeer naar het land van herkomst geen reëel risico 

voor het leven of op een mensonterende behandeling inhoudt. 

Gezien in de bestreden beslissing uitdrukkelijk de redenen worden aangegeven waarom geen sprake 

kan zijn van een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling is in het land van herkomst of verblijf en dit omwille van redenen eigen aan de 

medische problematiek zelf, en verzoekende partij niet aantoont dat de beoordeling van haar medische 
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toestand kennelijk foutief of onredelijk zou zijn, is voldaan aan de vereisten van artikel 9ter van de wet 

van 15 december 1980. 

Uit het bovenstaande volgt tevens dat het middel faalt in feite waar verzoekende partij aanvoert als zou 

ambtenaar- geneesheer zou enkel vaststellen dat niet blijkt dat een directe bedreiging voor het leven 

aanwezig is. De ambtenaar- geneesheer stelt duidelijk de ingeroepen medische problematiek niet te 

weerhouden omdat geen reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit of op een onmenselijke of 

vernederende behandeling aanwezig is, waarbij hij de feitelijke medische elementen weergeeft waarop 

hij zijn advies steunt. 

Een absolute verplichting in om de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst te 

onderzoeken vloeit evenmin voort uit artikel 3 EVRM. 

Verwerende partij verwijst naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 

waarbij het Hof besliste tot ongegrondheid van een klacht op grond van artikel 3 EVRM, zonder over te 

gaan tot een onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden. Uit de gehanteerde bewoordingen blijkt 

zeer duidelijk dat de actuele medische toestand kan volstaan om het bestaan van een risico bedoeld in 

artikel 3 EVRM uit te sluiten. Zij geeft zelf s uitdrukkelijk aan - "in any event" - dat er geen nood is aan 

uitsluitsel in dat verband. 

"211. The Court has also noted that treatment which might violate Article 3 because of an act or 

omission on the part of a Contracting State might not attain the minimum level of severity which is 

required for there to be a violation of Article 3 in an expulsion or extradition case (see Babar Ahmad and 

Others v. the United Kingdom, nos. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 and 67354/09, § 177, 10 

April 2012). For example, a Contracting Staters négligence in providing appropriate médical care within 

its jurisdiction has, on occasion, led the Court to find a violation of Article 3, but such violations have not 

been so readily established in the extra-territorial context (compare the refusai of prompt and 

appropriate médical treatment for HIV/Aids in Aleksanyan v. Russia, no. 46468/06, §§ 145-58, 22 

December 2008 with N. v. the United Kingdom, cited above). 

212. In any event, the Court points out that the applicant is suffering from Type II diabetes and. a 

numbsr of related conditions, including hypertension. It further notes that she furnished no médical 

evidence that her state of health was critical, and, havinçr regard to the materials in its possession, it is 

not convinced that at the present moment her health problems should be considered so serious as to 

raise an issue under Article 3. The Court considers therefore that there are no compelling hvmanitarian 

grounds against her extradition to Kazakhstan in connection with her médical condition. 

213. In view of what has been stated above, the Court is unable to conclude that the applicant 

has raised any individual circumstances which would substantiate her fears of torture or ill-treatment, or 

that substantial grounds have been shown for believing that she would, if extradited, face a real risk of 

being subjected to treatment contrary to Article 3 in the requesting country. Accordingly, it concludes 

that the applicantrs extradition to Kazakhstan would not be in breach of Article 3 of the Convention." 

(EHRM, Straatsburg, arrest, Yefimova v. Russia, 19 februari 2013, no. 39786/09, §§ 211-2013) 

Vrij vertaald: 

"Het Hof heeft reeds erkend dat de behandeling die een schending van artikel 3 zou kunnen inhouden 

wegens een handelen of nalaten van de zijde van een Verdragsluitende Staat niet noodzakelijk het 

minimumniveau van de graad van ernst bereikt die vereist is voor het vaststellen van een schending van 

artikel 3 in het kader van een uitzetting of uitlevering van vreemdelingen (zie Babar Ahmad and Others 

v. the United Kingdom, nos. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 en 67354/09, § 177, 10 april 

2012). Zo heeft bijvoorbeeld de nalatigheid van een Verdragsluitende Staat om de noodzakelijke 

medische zorgen te verstrekken binnen zijn jurisdictie, bij gelegenheid, geleid tot de vaststelling van een 

schending van artikel 3, terwijl dergelijke schendingen niet zo gemakkelijk vastgesteld werden in de 

extra-territoriale context (vergelijk de weigering een snelle en afdoende medische behandeling voor HIV 

/ Aids in Aleksanyan v. Russia, no. 46468/06, §§ 145-58, 22 December 2008 with N. v. the United 

Kingdom, zie supra). 

212. In elk geval wijst het Hof erop dat de verzoekster lijdt aan type II diabetes en een aantal 

verwante aandoeningen, waaronder een hoge bloeddruk. Zij merkt verder op dat zij geen bewijs 

voorlegde dat haar gezondheidstoestand kritiek zou zijn, en dat de ter beschikking gestelde gegevens 

niet kunnen overtuigen dat haar gezondheidsproblemen op dit moment als dermate ernstig dient te 

worden beschouwd dat een probleem in het kader van artikel 3 zou rijzen. Het Hof is derhalve van 

oordeel dat er geen dwingende humanitaire gronden met betrekking tot haar medische toestand 

aanwezig zijn die zouden pleiten tegen haar uitlevering aan Kazachstan. 

213. In het licht van het bovenstaande, is het Hof niet in staat om te concluderen dat verzoekster 

individuele omstandigheden heeft aangehaald die haar angst voor marteling of onmenselijke 

behandeling zouden onderbouwen, of dat er zwaarwegende gronden zouden bestaan om aan te nemen 

dat zij, in geval van een uitlevering, zou worden blootgesteld aan een reëel risico op een behandeling in 
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strijd met artikel 3. Derhalve concludeert het Hof dat verzoeksters uitlevering aan Kazachstan niet als in 

strijd met artikel 3 van het verdrag kan worden beschouwd." 

Waar verzoekende partij stelt dat de bestreden beslissing ‘onvolledig' zou zijn omdat geen melding 

wordt gemaakt de actualisatie van de aanvraag in het kader van de instructie van 19 juli 2009 op basis 

van het criterium "werk + duurzame lokale verankering", maakt zij niet duidelijk welk belang zij zou 

hebben met die kritiek. 

Een mogelijke leemte in de juridische overwegingen leidt niet tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen indien blijkt dat dit verzuim de belangen van de verzoekende partijen niet heeft geschaad 

(cf. RvS 4 oktober 1994 nr. 49.427; RvV 23 mei 2008, nr. 11.657) 

De genoemde actualisatie doet niets af aan het feit dat de aanvraag werd ingediend bij toepassing van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. De instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd door de 

Raad van State (zie o.a. RvS, 9 oktober 2009, nr. 198.769; RvS, 5 oktober 2011, nr. 215.571), zodat 

ook de mogelijkheid om een aanvraag om machtiging tot verblijf ex artikel 9ter van de wet van 15 

december 1980 aan te vullen op basis van het criterium "werk + duurzame lokale verankering niet langer 

niet langer bestaat, gezien ook dit criterium van de instructie niet langer in het rechtsverkeer aanwezig 

is. Derhalve zijn enkel de medische elementen nog determinerend, waaruit volgt dat de bestreden 

beslissing, gemotiveerd in functie van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, de determinerende 

motieven op grond waarvan zij werd genomen bevat en door die motieven voldoende wordt geschraagd. 

De afwezigheid van een vermelding van de desbetreffende aanvulling schaadt de belangen van 

verzoekende partij geenszins, zodat het niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden. Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk, bij gebrek aan belang. 

Voor het overige is het enig middel ongegrond.” 

 

3.3. De verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing inhoudelijk, zodat het middel vanuit dat 

oogpunt zal worden onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de 

bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

 

De schending van de materiële motiveringsplicht wordt beoordeeld in het licht van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet - waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd - daar de bestreden beslissing 

steunt op de toepassing van deze bepaling die ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing 

luidde als volgt:  

 

“§ 1 

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

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

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

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§ 1/1 

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

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

geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door de minister 
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of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen na het 

verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 2 

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

identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

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

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

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; 

5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 

(...).” 

 

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

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

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat op 13 februari 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd ingediend, gebaseerd op de medische 

problematiek van de verzoekende partij. Uit de medische stukken toegevoegd aan de aanvraag en de 

actualisaties blijkt dat de verzoekende partij gekend is met een anxio-depressieve toestand die verband 

houdt met een posttraumatisch stresssyndroom. Volgens de behandelende psychiater-psychotherapeut 

gaat het om een ernstige recidiverende depressieve stoornis ten gevolge van een posttraumatisch 

stresssyndroom ten gevolge van gebeurtenissen in Nepal met droevige, apathische stemming, 

eetstoornis, vermagering, ernstige slaapstoornissen en zelfdodingsgedachten. Hij vermeldt tevens 

hevige angsten, amnesieën, derealisatie- en depersonalisatieverschijnselen, dissociatieve fugues, 

nachtmerries, paresthesieën, mistigheid, sociale isolatie en erge vermijding. De huidige behandeling 

bestaat volgens de meest recente standaard medische getuigschriften (6 juni en 20 december 2011) 

van deze geneesheer-specialist uit medicatie en regelmatige psychiatrische follow up. Intensieve 

psychotherapie is noodzakelijk maar bijna onmogelijk door de persoonlijkheidsproblematiek en de 

taalbarrière, maar tegelijk wordt aangegeven dat de gesprekken en medicatie ervoor zorgen dat de 

toestand niet verergert. De duur van de behandeling wordt ingeschat als langdurig, minstens enkele 

jaren, waarbij medicatie lang noodzakelijk zal zijn nu er onmiddellijk herval is bij het staken ervan. 

Noodzakelijke voorwaarden voor intensieve psychotherapie zijn nog niet aanwezig. De gevolgen van 
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een stopzetting van de noodzakelijke behandeling zoals net beschreven worden door de specialist 

omschreven als “onmiddellijk herval tot ernstige toestand van voor medicatie (zie verslag – dit gebeurt 

nu al als hij zijn medicatie vergeet te nemen). Fysieke en psychische verwaarlozing, sociale isolatie, 

toename van zelfdodingsgedachten en eventueel suicidepoging.” De prognose is als volgt: “De 

gesprekken en de medicatie zorgen ervoor dat zijn toestand niet verergert. Indien hij geen medicatie 

neemt, is zijn toestand terug zoals in het begin, met dissociatieve toestanden en diepe depressie. Op 

zulke momenten is het gevaar voor psychische en fysieke verwaarlozing en ernstige 

zelfdodingsgedachten en eventueel –daden, erg groot. Intensieve psychotherapie is noodzakelijk, maar 

kan nu niet geboden worden. gezien de ernst van zijn PTSS-problematiek kan niet verwacht worden dat 

hij volledig kan herstellen. Hij is ook niet in staat echt over wat hij meegemaakt heeft te spreken. Van 

psychotherapie kan dan ook – zeker  zolang zijn instabiele toestand blijft bestaan – enkel verwacht 

worden dat hij wat evenwichtiger wordt en de dingen van het dagelijkse leven beter aan kan.” Als 

specifieke noden in verband met de medische opvolging worden voorgeschreven “consult bij psychiater: 

1 x per maand” en “Psychotherapeutisch gesprek: 1 x per week”. Uit het beknopt psychiatrisch rapport 

van dr. P.D., psychiater-psychotherapeut, van 20 december 2011 blijkt dat er sprake is van gesprekken, 

ondanks het feit dat het contact moeizaam verloopt. Er wordt eveneens gesteld dat de toestand van de 

verzoekende partij redelijk verbeterd met medicatie, en dat alles in volle hevigheid terugkomt als zij haar 

medicatie vergeet te nemen. Ook bevat het administratief dossier een verklaring van genoemde 

specialist waarin hij verklaart de verzoekende partij op regelmatige basis te begeleiden en te 

behandelen en dat het noodzakelijk is dat de behandeling, die bestaat uit medicatie en gesprekken, 

wordt geïntensifieerd. Uit het gedetailleerd medisch attest van 18 januari 2010 van dezelfde 

behandelende specialist blijkt dat de verzoekende partij door de behandeling actiever is geworden en 

dat haar stemming verbetert, er was sprake van kleine vooruitgang en de pronostiek zonder 

behandeling zou nefast zijn.  

 

Op 24 juni 2013 verstrekt de ambtenaar-geneesheer volgend advies, waarop de verwerende partij haar 

beslissing heeft gebaseerd en dat aldus deel uitmaakt van de motieven van de bestreden beslissing: 

 

“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 13.02.2009. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

I- Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten 

Door de betrokkene werden de voegende medische getuigschriften voorgelegd ter staving van de 

aanvraag: 

• 15/12/2008, 18/01/2010, 11/10/2010, 06/06/2011, 20/12/2011, Dr. D. (...), deze vermeldt een 

depressieve toestand en een PTSD, op 13/10/2008 is hij gehospitaliseerd geweest na een regressie, 

waarvan de ware toedracht niet gekend is. Betrokkene vertoont ook een labiele toestand met plotse 

périodes van concentratievermindering, zijn stemming is gelaten en depressief, hij praat zeer weinig. 

"De contacten met lotgenoten zijn nu verminderd zodat dit hem nog meer depressief en meer in zichzelf 

gekeerd maakt. Hij mist hier zijn vertrouwenschenkende relaties". 

Uit de medische testen blijkt evenwel dat zijn functionele toestand verbeterd is (de GAF -score). 

H. Analyse van dit medisch dossier leert mii het voloende: 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische attesten blijkt dat deze 35-jarige man lijdt aan 

een anxio-depressieve toestand, die in verband gebracht wordt met een PTSD. 

Hij wordt behandeld met medicatie, die echter weinig uithaalt volgens de arts die betrokkene 

herhaaldelijk attesten afgeleverd heeft. 

In het algemeen kan gesteld worden dat cognitieve gedragstherapie onder begeleiding een goede 

eerste keuze is, en soms een medicamenteuze behandeling. Als alleen medicatie wordt 

voorgeschreven, is het aantal recidieven na het staken van de behandeling echter veel hoger dan 

wanneer ook psychothérapie gegeven wordt. Zonder psychothérapie valt 40 tot 60% van de patiënten 

weer terug. 

Volgens "Evidence Base Medecine" moet de psychothérapie vooral bestaan uit een "exposure" 

behandeling, waarbij de betrokkene op een begeleide manier terug in contact leert te komen met 

bedreigende situaties en met de bedoeling hem terug te wennen aan stressoren uit de omgeving. 

Daarvoor moeten ook technieken van stressbeheersing aangeleerd worden. Op cognitief vlak moet er 

een wijziging nagestreefd worden van de informatieverwerking, waardoor de realiteit terug ervaren kan 

worden met een redelijk gevoel van veiligheid. Deze psychodynamische aanpak moet een soort 

"catharsis" teweeg brengen, zoals Freud dit noemde. In dergelijke psychotherapeutische aanpak staat 

een verbale verwoording voorop, en deze vereist natuurlijk ook dat deze behandeling mogelijk is in de 

gebruikelijke taal van de betrokkene. 

Zie : http://www.nimh.nih.Qov/health/topics/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/index.shtml. 
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De belangrijkste behandeling van PTSD is over zijn traumatische ervaringen te kunnen spreken in zijn 

eigen taal zonder de hier vastgestelde taalbarrières zie http://revue.medhvach/article.php3?sid-331641- 

De acute behandeling is nu echter achter de rug, en de huidige toestand vormt geen reëel risico meer. 

De mogelijkheid van zelfmoord die hier aangehaald wordt is niet meer dan een speculatieve en 

hypothetische eventualiteit. 

Ik kan dus op basis van de voorliggende elementen niet aannemen dat de medische toestand nu nog 

een reëel risico zou inhouden voor een terugkeer van betrokkene naar zijn land van herkomst. 

Op het huidige ogenblik zijn de vermelde aandoeningen of klachten niet levensbedreigend, en vormen 

ze geen onmiddellijk risico voor het leven. Verder waren er geen hospitalisaties noch acute opstoten 

noch verwikkelingen. Op basis van de voorgelegde documenten zou deze persoon zonder de minste 

twijfel terug kunnen keren naar het land van herkomst zonder een reëel risico te lopen op een 

mensonterende behandeling of op levensgevaar zelfs onbehandeld. 

Er bestaat in dit concreet dossier geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling noch 

voor het leven of fysieke integriteit indien er geen adequate behandeling voorhanden is in het land van 

herkomst. 

III. Conclusie 

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

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

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

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

Grote Kamer, nr. 26565/05, N v. United Kingdom; EH RM 2 mei 1997, nr. 30240/06, D. v. United 

Kingdom.) 

Uit het medisch dossier blijkt geen directe bedreiging voor het leven van betrokkene, er is geen enkel 

vitaal orgaan aangetast en de aangehaalde psychologische toestand van betrokkene vereist geen 

spéciale beschermingsmaatregelen. 

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

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

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

het land waar betrokkene verbleef. Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het land van herkomst. 

Ik stel bijgevolg vast dat er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter 

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

verblijf in het Rijk op grand van genoemd Artikel.” 

 

Hoewel uit de standaard medische getuigschriften blijkt dat er negatieve gevolgen worden verbonden 

aan de stopzetting van de behandeling, met name medicatie en psychiatrisch-psychotherapeutische 

follow up, dat de toestand van de verzoekende partij niet verergert door deze behandeling, dat een niet-

inname van medicatie lijdt tot een onmiddellijke herval waarbij sprake is van suïcidale gedachten en 

eventueel zelfdodingspogingen, dat ondanks bemoeilijkt contact met de verzoekende partij toch sprake 

is van een regelmatige opvolging en behandeling door een psychiater-psychotherapeut, oordeelt de 

ambtenaar-geneesheer in zijn advies waarop de bestreden beslissing is gebaseerd en dat er 

onlosmakelijk deel van uitmaakt dat “Hij wordt behandeld met medicatie, die echter weinig uithaalt 

volgens de arts die betrokkene herhaaldelijk attesten afgeleverd heeft. In het algemeen kan gesteld 

worden dat cognitieve gedragstherapie onder begeleiding een goede eerste keuze is, en soms een 

medicamenteuze behandeling. Als alleen medicatie wordt voorgeschreven, is het aantal recidieven na 

het staken van de behandeling echter veel hoger dan wanneer ook psychothérapie gegeven wordt. 

Zonder psychothérapie valt 40 tot 60% van de patiënten weer terug. 

Volgens "Evidence Base Medecine" moet de psychothérapie vooral bestaan uit een "exposure" 

behandeling, waarbij de betrokkene op een begeleide manier terug in contact leert te komen met 

bedreigende situaties en met de bedoeling hem terug te wennen aan stressoren uit de omgeving. 

Daarvoor moeten ook technieken van stressbeheersing aangeleerd worden. Op cognitief vlak moet er 

een wijziging nagestreefd worden van de informatieverwerking, waardoor de realiteit terug ervaren kan 

worden met een redelijk gevoel van veiligheid. Deze psychodynamische aanpak moet een soort 

"catharsis" teweeg brengen, zoals Freud dit noemde. In dergelijke psychotherapeutische aanpak staat 

een verbale verwoording voorop, en deze vereist natuurlijk ook dat deze behandeling mogelijk is in de 

gebruikelijke taal van de betrokkene. 

Zie : http://www.nimh.nih.Qov/health/topics/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/index.shtml. 

De belangrijkste behandeling van PTSD is over zijn traumatische ervaringen te kunnen spreken in zijn 

eigen taal zonder de hier vastgestelde taalbarrières zie http://revue.medhvach/article.php3?sid-331641- 

De acute behandeling is nu echter achter de rug, en de huidige toestand vormt geen reëel risico meer. 
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De mogelijkheid van zelfmoord die hier aangehaald wordt is niet meer dan een speculatieve en 

hypothetische eventualiteit. 

Ik kan dus op basis van de voorliggende elementen niet aannemen dat de medische toestand nu nog 

een reëel risico zou inhouden voor een terugkeer van betrokkene naar zijn land van herkomst. 

Op het huidige ogenblik zijn de vermelde aandoeningen of klachten niet levensbedreigend, en vormen 

ze geen onmiddellijk risico voor het leven. Verder waren er geen hospitalisaties noch acute opstoten 

noch verwikkelingen. Op basis van de voorgelegde documenten zou deze persoon zonder de minste 

twijfel terug kunnen keren naar het land van herkomst zonder een reëel risico te lopen op een 

mensonterende behandeling of op levensgevaar zelfs onbehandeld.” 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partij terecht meent dat de bestreden beslissing en het 

advies van de ambtenaar-geneesheer dat er deel van uitmaakt zijn gesteund op gegevens die niet 

volledig overeenstemmen met het dossier en niet nagezien werden. Zij wijst concreet op de standaard 

medische getuigschriften waarin, in weerwil met hetgeen de ambtenaar-geneesheer voorhoudt, wordt 

geattesteerd door de behandelende specialist dat regelmatige psychiatrische follow up absoluut 

noodzakelijk is en het nemen van medicatie van levensbelang is nu de kans op zelfmoord zeer groot is 

wanneer zij geen medicatie neemt. De door de verzoekende partij toegevoegde medische attesten 

onderbouwen geenszins een stabilisatie van de problematiek, en er is sprake van een gevaar voor het 

leven in geval van stopzetting van de behandeling, zodat de ambtenaar-geneesheer een onderzoek had 

moeten doen naar de behandelingsmogelijkheden in Nepal. De conclusies van de ambtenaar-

geneesheer vinden geen steun in het administratief dossier. Weliswaar doen er zich blijkens de 

medische attesten problemen voor om te communiceren met de verzoekende partij, dit doet geen 

afbreuk aan de vaststelling dat er wel degelijk sprake is van regelmatige behandeling door een 

psychiater-psychotherapeut die zelf aangeeft dat zowel de medicatie als de gesprekken bijdragen aan 

een positieve evolutie van de gezondheidstoestand van de verzoekende partij, minstens zorgen zij 

ervoor dat er geen verergering is van de toestand. Wat de medicatie betreft kan de ambtenaar-

geneesheer niet worden gevolgd waar deze stelt dat volgens de behandelende arts van de verzoekende 

partij zelf zou worden gesteld dat deze weinig uithaalt, nu deze behandelende arts integendeel 

attesteert dat de medicatie noodzakelijk is en dit nog lang blijft, en dat een stopzetting ervan lijdt tot een 

onmiddellijke herval waarbij het gevaar voor ernstige zelfdodingsgedachten en eventueel –daden erg 

groot is. De medicatie zorgt volgens de specialist voor een redelijke verbetering van de toestand van de 

verzoekende partij en het vergeten ervan zorgt ervoor dat alle symptomen in volle hevigheid 

terugkomen. Ten overvloede kan worden opgemerkt dat in tegenstelling tot wat de ambtenaar-

geneesheer lijkt voor te houden wel psychotherapie is voorgeschreven. Waar hij met verwijzing naar 

een algemeen rapport argumenteert dat er een hoge mate van herval is wanneer er naast medicatie 

geen psychotherapie wordt gegeven, dient ten overvloede te worden opgemerkt dat deze algemene 

theoretische beschouwing geen afbreuk doet aan de in casu in concreto onderbouwde getuigschriften 

van de behandelende specialist, die attesteert dat de combinatie van medicatie en gesprekken ervoor 

zorgt dat er geen verergering is van de toestand en dat de medicatie op zich voor een verbetering zorgt.  

 

De conclusies van de ambtenaar-geneesheer missen gelet op het voorgaande feitelijke grondslag. 

 

Gelet op het voorgaande is het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer, dat de basis vormt voor 

de bestreden beslissing, niet te verzoenen met de medische gegevens die de verzoekende partij aan 

haar aanvraag heeft toegevoegd, meer bepaald de standaard medisch getuigschriften en overige 

attesten van 15 december 2008, 18 januari en 11 oktober 2010 en 6 juni en 20 december 2011 van de 

behandelende specialist, en waar bovendien zelfs naar wordt verwezen in het advies van de ambtenaar-

geneesheer. Gelet op de voorgelegde medische attesten, waarvan de inhoud hoger werd besproken, is 

het duidelijk dat de vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer waar deze stelt dat “Hij wordt 

behandeld met medicatie, die echter weinig uithaalt volgens de arts die betrokkene herhaaldelijk 

attesten heeft afgeleverd” en “De acute behandeling is nu echter achter de rug, en de huidige toestand 

vormt geen reëel risico meer. De mogelijkheid van zelfmoord die aangehaald wordt is niet meer dan 

speculatieve en hypothetische eventualiteit. Ik kan dus op basis van de voorliggende elementen niet 

annemen dat de medische toestand nu nog een reëel risico zou inhouden voor een terugkeer van 

betrokkene naar zijn land van herkomst. Op het huidige ogenblik zijn de vermelde aandoeningen of 

klachten niet levensbedreigend, en vormen ze geen onmiddellijk risico voor het leven. Verder waren er 

geen hospitalisaties noch acute opstoten noch verwikkelingen. Op basis van de voorgelegde 

documenten zou deze persoon zonder de minste twijfel terug kunnen keren naar het land van herkomst 

zonder een reëel risico te lopen op een onmenselijke behandeling of levensgevaar, zelfs onbehandeld.” 

hier lijnrecht tegenover staan.  
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Hoewel het de ambtenaar-geneesheer die de verwerende partij adviseert op zich vrij staat om niet 

akkoord te gaan met het standpunt dat werd ingenomen door de behandelende arts dient hij in zijn 

advies echter wel op een afdoende wijze te motiveren waarom hij tot dit andersluidend oordeel komt. De 

beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer betekent niet dat diens vaststellingen steeds 

volstaan als motieven voor de bestreden beslissing. Het gegeven dat de ambtenaar-geneesheer een 

arts is, impliceert evenmin dat er op hem bij het verlenen van zijn advies conform artikel 9ter, § 1, vijfde 

lid van de vreemdelingenwet geen of een verminderde motiveringsplicht zou rusten. De 

beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer bij het geven van zijn advies doet derhalve geen 

afbreuk aan het feit dat administratieve beslissingen afdoende gemotiveerd moeten zijn, hetgeen 

inhoudt dat de motivering steeds in concreto beoordeeld dient te worden in het licht van alle gegevens 

van het administratief dossier (RvS 23 september 1997, nr. 68.248;RvS 13 mei 2002, nr. 106.502 en 

RvS 18 september 2008, nr. 186.352). De motivering moet in dit opzicht ook draagkrachtig zijn, hetgeen 

wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en 

volledig moet zijn. De motivering is slechts volledig indien zij een grondslag vormt voor alle onderdelen 

van de beslissing (RvS 12 oktober 2007, nr. 175719; RvS 24 september 2008 186.486). Toegepast op 

het bepaalde in artikel 9ter van de vreemdelingenwet, houdt de motiveringsplicht in dat de 

rechtsonderhorige moet kunnen nagaan op welke gronden de hem aanbelangende beslissing is 

gesteund en waarom de door hem aangevoerde concrete en pertinente argumenten, zoals geattesteerd 

in een aan de verwerende partij voorgelegd medisch getuigschrift, in het algemeen niet worden 

aanvaard (cf. RvS 18 september 2013, nr. 224.723; RvS 4 december 2002, nr. 113.182).  

 

Wanneer de ambtenaar-geneesheer een ander oordeel is toegedaan dan hetgeen door een 

behandelend geneesheer-specialist wordt geattesteerd, dienen de motieven waarop de ambtenaar-

geneesheer zich baseert om tot een andersluidend oordeel te komen, des te concreter en pertinenter te 

zijn. Dergelijk andersluidend oordeel van een met een adviserende functie beklede arts impliceert dan 

immers dat hij besluit dat de beoordeling van de gespecialiseerde arts onjuist is, wat betekent dat hij van 

oordeel is dat deze gespecialiseerde arts zich vergiste.  

 

In casu gaat het om standaard medische getuigschriften en attesten opgesteld door een arts 

gespecialiseerd in de psychiatrie en psychotherapie. Hoewel het op zich geen vereiste is dat de 

ambtenaar-geneesheer over eenzelfde specialisatie zou beschikken en hij wettelijk ook niet verplicht is 

om beroep te doen op een externe deskundige, mag van de ambtenaar-geneesheer die tot een 

conclusie komt die lijnrecht ingaat tegen het standpunt van een dergelijk gespecialiseerd geneesheer, 

wel worden verwacht dat hij in het licht van de vermeldingen in de standaard medische getuigschriften, 

duidelijk preciseert op welke gronden hij zich steunt om te oordelen dat de aandoeningen – namelijk een 

anxio-depressieve stoornis ten gevolge van een posttraumatisch stresssyndroom waarvoor medicatie en 

gesprekken noodzakelijk worden geacht, waarbij de voorziene duur van de noodzakelijke behandeling 

wordt ingeschat als langdurig en niks erop wijst dat er sprake zou zijn van een zicht op het einde, laat 

staan een succesvolle beëindiging van de behandeling, waarbij het stopzetten van medicatie lijdt tot een 

onmiddellijke herval waarbij onder meer de kans op zelfmoordgedachten en eventueel –pogingen erg 

groot is en waarbij de prognose uitdrukkelijk wordt omschreven als nefast indien geen behandeling 

wordt gevolgd – zelfs onbehandeld geen gevaar vormen voor het leven van de verzoekende partij, dat 

de medicatie weinig zou uithalen en dat de acute behandeling achter de rug is en de huidige toestand 

geen reëel risico vormt, waarbij de mogelijkheid van zelfmoord niet meer is dan een speculatieve en 

hypothetische eventualiteit. 

 

De Raad stelt echter vast dat de ambtenaar-geneesheer zich ertoe beperkt te verwijzen naar genoemde 

standaard medische getuigschriften en attesten die zoals gezegd geen enkele feitelijke grondslag 

bieden voor de voormelde stellingen in het advies. In dit advies wordt geen enkel element aangereikt 

voor het oordeel van de ambtenaar-geneesheer dat de medicatie niet uithaalt, dat er zelfs onbehandeld 

geen sprake is van een gevaar voor het leven en dat de acute behandeling achter de rug is en de 

huidige toestand geen reëel risico vormt, waarbij de mogelijkheid van zelfmoord niet meer is dan een 

speculatieve en hypothetische eventualiteit. Ook de overige stukken van het administratief dossier 

kunnen dit oordeel niet ondersteunen. De ambtenaar-geneesheer licht op geen enkele wijze concreet 

toe op welke basis hij de duidelijke vaststellingen van de behandelend geneesheer-specialist naast zich 

neer legt.  

 

Het betoog in de nota met opmerkingen doet aan voorgaande vaststellingen geen afbreuk. Waar zij stelt 

dat het essentieel is dat psychotherapie in de taal van de verzoekende partij kan gebeuren, kan niet 

voorbij worden gegaan aan de vaststelling dat de verzoekende partij wel degelijk gesprekken heeft bij 

de psychiater-psychotherapeut, weliswaar moeilijk, en dat deze zelf verklaart dat zowel de medicatie als 
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de gesprekken een positief effect hebben, zoals blijkt uit het voorgaande. Voorts blijkt nergens uit de 

medische stukken dat de medicatie weinig resultaat zou hebben, integendeel. Verder maakt zij zelf niet 

aannemelijk waaruit zij afleid dat het zelfmoordrisico een hypothetische eventualiteit is, en kan erop 

worden gewezen dat de behandelde specialist wel degelijk attesteert dat een stopzetting van de 

medicatie tot een herval lijdt waarbij de kans op suïcide erg groot is. Dit wordt door de verwerende partij 

niet weerlegt. Voorts attesteert de behandelende arts wel degelijk dat de toestand in het land van 

herkomst verband houdt met de aandoening van de verzoekende partij, in tegenstelling tot wat zij 

voorhoudt in de nota.  

 

De beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer bij het geven van zijn advies ten spijt, dient te 

worden vastgesteld dat de motieven in het advies van 24 juni 2013 geen steun vinden in het 

administratief dossier en niet lijken te steunen op een zorgvuldige feitenvinding. Rekening houdende 

met de hoger vermelde gegevens, dient dan ook te worden besloten dat het beslissende advies van de 

ambtenaar-geneesheer niet afdoende werd gemotiveerd. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en van de zorgvuldigheidsplicht 

wordt aannemelijk gemaakt.  

 

Het vastgestelde motiveringsgebrek in het beslissend advies van de ambtenaar-geneesheer leidt ipso 

facto tot de vernietiging van de bestreden beslissing die in dit advies haar noodzakelijke grondslag vindt. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel geen aanleiding kan 

geven tot een ruimere nietigverklaring van de bestreden beslissing worden zij niet besproken (RvS 18 

december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881).  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 24 juni 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, wordt 

vernietigd. 
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