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 nr. 179 184 van 12 december 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Keniaanse nationaliteit te zijn, op 23 oktober 2014 

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

beslissing van de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 16 september 2014 waarbij een aanvraag om 

machtiging tot verblijf, met toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ongegrond 

wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 december 

2016. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende, via een op 4 november 2010 gedateerd schrijven, een aanvraag in om, met toe-

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), tot een 

verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. 
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 6 december 2010 de 

beslissing waarbij verzoekers aanvraag om, op medische gronden, tot een verblijf in het Rijk te worden 

gemachtigd ontvankelijk wordt verklaard. 

 

1.3. Op 8 mei 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij verzoekers, op 4 november 

2010 gedateerde, aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard. Verzoeker stelde 

tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad)  

 

1.4. Bij aangetekend schrijven van 11 juli 2013 diende verzoeker een nieuwe aanvraag in om, met 

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

 

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

Armoedebestrijding nam op 7 augustus 2013 de beslissing waarbij verzoekers tweede aanvraag om, op 

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

 

1.6. Bij arrest nr. 110 831 van 27 september 2013 vernietigde de Raad de beslissing van de 

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

Armoedebestrijding van 8 mei 2013 waarbij verzoekers, op 4 november 2010 gedateerde, aanvraag om 

machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard. 

 

1.7. Verzoeker maakte, via op 7 februari 2014 en op 22 april 2014 gedateerde brieven, nieuwe medisch 

certificaten over waarin zijn medische problematiek wordt weergegeven. 

 

1.8. Op 16 september 2014 nam de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een nieuwe beslissing waarbij verzoekers 

aanvraag om machtiging tot verblijf, die hij via een op 4 november 2010 gedateerd schrijven indiende, 

ongegrond wordt verklaard.  Deze beslissing, die op 23 september 2014 aan verzoeker werd ter kennis 

gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.11.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

[W.M.A.] […] 

nationaliteit: Kenia 

[…] 

 

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 06.12.2010, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

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

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

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

 

De aangehaalde medische elementen werden niet weerhouden door de arts-adviseur (zie medisch 

advies d.d. 09.09.2014 onder gesloten omslag in bijlage). 

 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).” 
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Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

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

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert gespreid over twee middelen, die samen kunnen worden behandeld, de schending 

aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldig-

heidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 

1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Hij verschaft de volgende toelichting:  

 

“II.1.1. De arts-attaché, die verzoekende partij nooit persoonlijk onderzocht heeft, concludeert [in] zijn 

beslissing als volgt: 

 

"Uit bovenvermelde gegevens concludeer ik dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land 

waar de betrokkene verbleef, gezien vanuit louter medisch standpunt geen reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. 

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

levensbedreigende aandoeningen. 

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. 

 

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

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

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

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

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

Kingdom.) 

 

Tevens blijkt uit de beschikbare medische gegevens dat er geen sprake is van een 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 hij verblijft. Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen 

bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar hij verblijft. 

 

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 tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel." 

 

II.1.2. Bovendien heeft verzoekende partij aan de verwerende partij steeds duidelijk gemaakt dat zij niet 

naar Kenia terug kan omwille van het feit dat er geen adequate zorg aanwezig is in haar land van 

herkomst. 

 

De verwerende partij kan onmogelijk beweren dat zij dit standpunt van verzoekende partij niet zo zou 

begrepen hebben. 

  

II.1.3. Zoals blijkt uit de feiten werd de eerste ongegrondheidsbeslissing vernietigd door Uw Raad, 

omdat er door verwerende partij niet onderzocht werd naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

de medische zorg, aangezien het volgens de arts-adviseur niet ging over een aandoening die direct 

levensbedreigend zou zijn. 

 

Het is dan ook met die reden dan een nieuw verzoekschrift ex artikel 9ter werd ingediend dd. 11 juli 

2013. 
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De behandelende arts van verzoekende partij, is namelijk van mening dat de medicatie INVEGA, die 

voor verzoekende partij zeer noodzakelijk is en waarvan zij reeds een hogere dosis krijgt, niet 

beschikbaar is in het land van herkomst van verzoekende partij. 

 

Omwille van de relevantie wordt de passage uit de aanvraag 9ter dd. 11 juli 2013 over het medicijn 

INVEGA hieronder vermeld […]: 

 

"De behandeling gebeurt onder andere met INVEGA 9mg. Dit betreft een zeer hoge dosis, aangezien 

standaard 3mg wordt voorgeschreven. Deze medicatie is volgens de behandelende arts niet 

verkrijgbaar in het land van Herkomst. Naast Invega neemt verzoekende partij tevens de volgende 

medicatie: Urfadyn, Alprazon, Efexor XL 75g e, Mirtazepine 15g. De medicatie wordt strikt 

gecontroleerd. 

 

Het genezingsproces is onbepaald en zal dus levenslang in beslag nemen. De prognose is redelijk tot 

goed indien de behandeling levenslang wordt gevolgd met zorgvuldige inname van de noodzakelijke 

medicatie. 

 

Indien de behandeling wordt stopgezet voorziet de behandelende arts sterfte omwille van suïcide en 

psycho met ernstig risico voor automutilatie (Cf. crisisopvang) en suïcide. " 

 

INVEGA, het enigste medicijn dat de ziekte van verzoekende partij kan stabiliseren, is niet voorhanden 

in Kenia. 

 

II.1.4. Thans stelt verwerende partij het volgende over de beschikbaarheid van de medicatie in Kenia: 

 

"Alle faciliteiten voor verdere gespecialiseerde opvolging en behandeling zijn beschikbaar en kunnen 

zowel op ambulante basis of in hospitaalmilieu. In geval van suïcidedreiging is crisisopvang 

beschikbaar. Alprazolam kan gesubstitueerd worden door een gelijkaardig benzodiazepine (diazepam) 

dat beschikbaar is. Ter behandeling van slapeloosheid en dissociatie kunnen Staurodorrn® en Invega® 

vervangen worden door een antipsychoticum in hogere dosis (quetiapine, risperdone, olanzapine, of 

haloperidol) of een combinatie van antipsychotica. De antidepressiva (Mirtazapine® en Effexor®) 

kunnen gesubstitueerd worden door escitalopram, citalopram, sertraline of paroxetine, die allen 

beschikbaar zijn." 

  

Het komt er eigenlijk op neer dat de arts-attaché, zonder enig persoonlijk onderzoek van verzoekende 

partij, de behandelend psychiater van verzoekende partij eigenlijk gewoon niet gelooft. 

 

Verwerende partij stelt met andere woorden dat het levensbelangrijke medicament 'Invega' kan 

vervangen worden door antipsychoticum. 

 

De vraag is hoeveel duidelijker de behandelend psychiater kan zijn? Uiteraard is dit geen jurist, maar hij 

heeft wel zeer duidelijk de ziekten en de nodige medicatie weergegeven. Dit wordt door de arts-attaché 

zomaar van tafel geveegd... Er kan toch niet van de behandelend psychiater van verzoekende partij 

verwacht worden dat zij op de beperkte plaats op het SMG hele epistels neerschrijft over het hoe en 

waarom precies voor welke medicatie gekozen wordt? 

 

Verwerende partij dient toch minstens rekening te houden met de voorgeschreven medicatie van de 

behandelende arts wanneer zij stelt dat er een ander medicijn kan genomen worden. Heeft verwerende 

partij rekening gehouden met eventuele mogelijke complicaties? 

 

Maar er is meer. Ook de toegankelijkheid van het medicijn Invega werd nog steeds niet onderzocht door 

verwerende partij (Cfr. Tweede Middel). Verwerende partij spreekt enkel over de beschikbaarheid van 

medicatie. Zoals blijkt uit de thans bestreden beslissing is het medicijn 'Invega' niet beschikbaar in 

Kenia. 

 

II.1.5. Het gaat nog verder door. Daar waar de behandelend psychiater van verzoekende partij stelt in 

het SMG dd. 22/10/2010 dat verzoekende partij niet kan reizen en zeker geen lange reizen kan 

verdragen, stelt de arts-attaché koudweg dat er op basis van de vermelde medische gegevens geen 

contra-indicatie om te reizen kan worden weerhouden. 

 

Dit allemaal zonder enig bijkomend onderzoek. 
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Artikel 9ter, § 1, lid 4 Vreemdelingenwet luidt nochtans als volgt: 

 

"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." 

 

Vooraleer verwerende partij flagrant tegen de vaststellingen van de behandelend psychiater ingaat, kan 

toch worden verondersteld dat zij eerst eens verzoekende partij zelf onderzoekt, dan wel het advies 

inwint van deskundigen? 

  

Het is alvast overduidelijk dat de arts-attaché uiterst onzorgvuldig en onredelijk tot de bestreden 

beslissing gekomen is. Het zorgvuldigheidsbeginsel werd in casu manifest geschonden! 

 

II.1.6. Nochtans is psychische zorg nauwelijks beschikbaar, noch toegankelijk in Kenia. Het hoeft dan 

ook geen enkel betoog dat verzoekende partij in Kenia van alle noodzakelijke hulp zal verstoken blijven. 

 

Het gebrek aan een adequate behandeling in Kenia maakt een schending van artikel 3 EVRM uit. 

 

Een eventuele uitwijzing van de verzoekende partij zou tot gevolg hebben dat artikel 3 EVRM wordt 

geschonden. Artikel 3 EVRM verbiedt dat een persoon wordt onderworpen aan foltering of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. De uitwijzing van een zieke naar een 

land waar onvoldoende medische voorzieningen voorhanden zijn, kan dergelijke behandeling uitmaken. 

 

II.1.7. De arts-attaché verwijst in haar conclusie tevens naar de Rechtspraak van het EHRM. 

 

Uw Raad stelde reeds meerdere malen terecht dat de beslissingspolitiek van verwerende partij in deze 

uitgaat van een foute interpretatie van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM) én van een te beperkte lezing van artikel 9ter zelf. Dat bevestigde Uw Raad in arrest nr. 

93.870 d.d. 18 december 2012. 

 

Ook zeer recent bevestigde Uw Raad nog deze lijn (een andere interpretatie dan diegene die Uw Raad 

thans aanhoudt is immers per definitie strijdig met artikel 9ter) 

 

Ter zake wenst verzoekende partij te verwijzen naar een recent RvV arrest 100 383 dd. 2 april 2013. 

 

Uw Raad was van mening dat de arts-adviseur de rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het 

EVRM bij de verwijdering van zieke vreemdelingen te beperkend interpreteert door enkel te 

onderzoeken of de aandoening direct levensbedreigend zijn, zonder verder onderzoek naar de 

mogelijkheden van een behandeling in het land van herkomst: 

 

De bestreden beslissing vermeldt niets in concreto aangaande de vraag of de ziekte van de 

verzoekende partij een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling doordat er 

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. Uit het gegeven dat de ziekte niet 

direct levensbedreigend is wordt afgeleid dat niet aan de voorwaarden gesteld in artikel 9ter, § 1, eerste 

lid van de vreemdelingenwet is voldaan. 

 

Deze motivering is niet afdoend. Uit artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet kan immers niet 

worden afgeleid dat indien een vreemdeling niet lijdt aan een ziekte die direct levensbedreigend is de 

toepassing van dit artikel wordt uitgesloten. 

 

Verwerende partij kan te dezen in de bestreden beslissing niet dienstig verwijzen naar de rechtspraak 

van het EHRM en in essentie betogen dat de hoge drempel voorzien in de in de bestreden beslissing 

aangehaalde rechtspraak van het EHRM - d.w.z. de aandoening dient levensbedreigend te zijn gezien 

de kritieke gezondheidstoestand of een zeer gevorderd stadium van de ziekte - bepalend is bij de 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, aangezien dit geen afbreuk kan doen aan een 

duidelijke wetsbepaling die drie verschillende situaties beoogt. Los van de vraag of alle begrippen vervat 
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in artikel 9ter van de vreemdelingenwet dienen te worden gekoppeld aan de rechtspraak van het EHRM, 

blijkt uit de bewoordingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet dat dit artikel is gebaseerd op 

concepten zoals deze worden gehanteerd door het EHRM. De bewoordingen "reëel risico" en "een 

onmenselijke of vernederende behandeling" van artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet sluiten zeer 

nauw aan bij de bewoordingen van artikel 3 van het EVRM. Ook uit de parlementaire voorbereidingen 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet blijkt dat de wetgever de toekenning van een verblijfs- 

machtiging om medische redenen minstens ten dele heeft willen verbinden aan het EVRM en de 

rechtspraak van het EHRM. Bijgevolg is het logisch om de rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 

van het EVRM en de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen te analyseren teneinde na te gaan 

vanaf wanneer bepaalde ziektes binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM vallen. 

  

Niettegenstaande het gegeven dat het EHRM tot op de dag van vandaag enkel een schending van 

artikel 3 van het EVRM heeft weerhouden in een situatie waarin er sprake was van een kritieke en 

vergevorderde gezondheidstoestand, stelt het EHRM het voorhanden zijn van een actuele directe 

levensbedreiging niet voorop als een absolute voorwaarde opdat een schending van artikel 3 van het 

EVRM kan worden vastgesteld. In het arrest N. t. het Verenigd Koninkrijk (EHRM 27 mei 2008 nr 

26565/05) bepaalt de Grote Kamer welke ziektes onder het toepassingsgebied van artikel 3 van het 

EVRM kunnen ressorteren: "the same principles must apply in relation to the expulsion of any person 

afflicted with any serious naturally occurring physical or mental ilness which may cause suffering, pain 

and reduces life expectancy and require specialised medical treatment which may not be so readily 

available in the applicant's country of origin or which may be available only at substantial cost" (de 

principes van artikel 3 van het EVRM zijn van toepassing op de uitwijzing van elke persoon die lijdt aan 

een ernstige, van oorsprong natuurlijke fysieke of mentale ziekte die lijden, pijn en een verminderde 

levensverwachting kan veroorzaken en die een gespecialiseerde medische behandeling behoeft die 

mogelijk niet beschikbaar is in het land van herkomst of enkel tegen een aanzienlijke kost). Het Hof 

heeft geenszins uitgesloten dat ernstige aandoeningen een schending kunnen uitmaken van artikel 3 

van het EVRM indien er geen behandeling voorhanden is in het land van herkomst waardoor deze 

aandoeningen alsnog op korte termijn zullen evolueren naar acute levensbedreiging. Uit de rechtspraak 

van het EHRM inzake de verwijdering van zieke vreemdelingen blijkt dat het Hof, bij zijn beoordeling 

inzake artikel 3 van het EVRM, geenszins als absolute voorwaarde stelt dat de gezondheidstoestand 

actueel direct levensbedreigend dient te zijn. Het criterium dat het EHRM hanteert is of er sprake is van 

"zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn". Hierbij dient allereerst vast te staan dat het een aandoening betreft die een voldoende ernst heeft 

opdat deze aanleiding kan geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM, m.a.w. een banale 

ziekte zal uitgesloten worden van het toepassingsgebied van dit artikel. In zijn beoordeling van artikel 3 

van het EVRM weegt het EHRM het volgende af: de beschikbaarheid van de vereiste zorgen en de 

medicatie in het herkomstland en, in mindere mate, de toegankelijkheid van de vereiste medische 

behandeling en zorgen in het land waarnaar de vreemdeling zal worden uitgewezen. Indien hierover 

gegevens bekend zijn wordt ook onderzocht of er nog familie aanwezig was en of er opvang 

voorhanden was in het land van herkomst en of er sprake is van een kritieke of vergevorderde 

gezondheidstoestand. Het onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 EVRM betreft meer 

dan het louter beantwoorden van de vraag of het voor betrokkene fysiek mogelijk is om te reizen of de 

vraag of de verwijdering een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit of het leven van de 

betrokkene. Het Hof heeft oog voor alle omstandigheden die een aanhangige zaak betreffen en dus ook 

voor de algemene omstandigheden in het land van herkomst alsook de persoonlijke situatie van een 

vreemdeling in dat land van herkomst. Het is immers mogelijk dat factoren en omstandigheden, die op 

zichzelf genomen geen aanleiding geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM, in hun 

combinatie wel aanleiding kunnen geven tot een schending van dit artikel. Aldus motiveert het Hof in zijn 

arresten, zelfs als reeds is vastgesteld dat de ziekte van de betrokken vreemdeling zich heden niet in 

een terminale of kritieke fase bevindt, ook verder met betrekking tot de eventuele beschikbaarheid van 

een medische behandeling in het land van herkomst en de eventuele aanwezigheid van een sociale of 

familiale opvang in het land van herkomst (zie in deze zin EHRM 29 mei 1998, nr. 40900/98, Karara v. 

Finland (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99 SCC v Zweden 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 24 juni 2003, nr. 13669/03, Henao v. Nederland (ontvankelijkheids- 

beslissing); EHRM, 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); 

EHRM 25 november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing) • EHRM 

17 januari 2006, nr. 50278/99, Aoulmi v. Frankrijk, par. 57-60; EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05 N v 

Verenigd Konmknjk, par. 46-51; EHRM 20 december 2011, nr. 10486/10, Yoh-Ekale Mwanje v België 

par. 81 e.v.). 
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Aldus blijkt dat de ambtenaar-geneesheer door enkel te onderzoeken of de aandoeningen direct 

levensbedreigend zijn, zonder verder onderzoek naar de mogelijkheden van een behandeling in het land 

van herkomst, de rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM bij de verwijdering van 

zieke vreemdelingen, te beperkend interpreteert. 

  

II.1.8. De bestreden beslissing schendt dan ook overduidelijk artikel 9ter Vreemdelingenwet, de 

materiële motiveringsverplichting, de zorgvuldigheidsverplichting en artikel 3 EVRM. 

 

Niet alleen wordt opnieuw op foutieve wijze naar de rechtspraak van het EHRM gewezen, verwerende 

partij gaat ook zonder duidelijke uitleg/motivering, lijnrecht in tegen de vaststellingen van de 

behandelend arts van verzoekende partij. 

 

Bijgevolg heeft verwerende partij ook het redelijkheidsbeginsel geschonden door verzoekende partij niet 

aan een onderzoek te onderwerpen/minstens advies in te winnen bij deskundigen. 

 

Niet alleen is de ziekte van verzoekende partij zonder enige behandeling wel degelijk op bepaalde 

momenten levensbedreigend, minstens kan worden gesteld dat het verstoken blijven van medische hulp 

voor verzoekende partij wel degelijk zou resulteren in een onmenselijke en vernederende behandeling. 

 

Dat verzoekende partij in Kenia van medische hulp zou verstoken blijven is hoogstwaarschijnlijk. 

 

[…] 

 

II.2.1. De bestreden beslissing stelt evenwel dat er in casu niet kan besloten worden tot een schending 

van art. 3 EVRM, vermits de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar zijn in het herkomstland. 

 

II.2.2.Volkomen ten onrechte gaat de bestreden beslissing voorbij aan het feit dat voor ernstige 

aandoeningen zoals deze van verzoekende partij geen adequate medische behandeling voorzien is in 

Kenia. 

 

Het gaat uiteraard niet op dat de bestreden beslissing onder verwijzing naar het medisch verslag van de 

arts-attaché zich beperkt tot het opsommen van een aantal geneesmiddelen die ter beschikking zouden 

zijn in Kenia. Immers, het staat buiten kijf dat uit de door verzoekende partij aangebrachte medische 

attesten omstandig blijkt dat vergaande medische zorgen en opvolging noodzakelijk blijven. Het ter 

beschikking zijn van enkele 'vervangende' medicijnen die een deel van de behandeling van 

verzoekende partij kunnen uitmaken is dan ook geenszins afdoende om te besluiten tot de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de nodige medische zorgen voor verzoekende partij. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dan ook geenszins dat de aandoening van verzoekende partij die op 

zich van aard is om een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling in te houden, op 

adequate wijze kan worden behandeld. 

 

II.2.3. Volkomen ten onrechte houdt de bestreden beslissing bovendien voor dat uit de stukken van het 

dossier zou blijken dat verzoekende partij op afdoende wijze de toegang tot de nodige medische zorgen 

kan worden gegarandeerd. 

 

Maar er is meer. Verzoekende partij betwist naast de beschikbaarheid van de medische zorgen in haar 

land van herkomst, vooral het feit dat deze toegankelijk is voor haar. 

 

Ook de arts-attaché beaamt duidelijk deze stelling impliciet door het volgende te stellen in het verslag: 

 

"Het feit dat een behandeling moeilijk toegankelijk zou zijn omwille van logistieke, praktische of 

geografische redenen is op zich geen doorslaggevend element." 

 

EN 

 

'Waf betreft de toegankelijkheid van de medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM, waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 van het E.V.R.M. (Arrest nr. 81574 van 23 mei 2012)." 
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Het verslag van de arts-attaché haalt zoals gesteld in de bestreden beslissing aan dat er wel degelijk 

sprake is van een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit indien 

er niet wordt voorzien in een adequate behandeling. 

 

De bestreden beslissing stelt evenwel dat er in casu niet kan besloten worden tot een schending van art. 

3 EVRM, vermits de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar zijn in het herkomstland, met name 

Kenia. 

 

II.2.4. Nochtans stipuleert artikel 9ter van de Vreemdelingenwet duidelijk dat de medische zorgen zowel 

beschikbaar als toegankelijk moeten zijn in het land van herkomst. 

 

Artikel 9ter, §1, lid 5 van de Vreemdelingenwet luidt […]: 

 

"Art. 9ter […] § 1. (...) 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. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dan ook geenszins dat de aandoening van verzoekende partij die op 

zich van aard is om een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling in te houden, op 

adequate wijze kan worden behandeld. 

 

Volkomen ten onrechte meent de bestreden beslissing dat het feit dat deze medische zorgen moeilijk te 

verkrijgen zouden zijn in Kenia geen schending zouden vormen van artikel 3 EVRM. 

 

Verwerende partij verwijst naar rechtspraak van het EHRM (Arrest nr. 81574 van 23 mei 2012) waarin 

gesteld wordt dat het zou volstaan dat de medicatie aanwezig is in het land van herkomst en dat het feit 

of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden geen reden is om te besluiten tot een schending van 

artikel 3 EVRM. 

 

Door te stellen dat de medische zorgen wel beschikbaar, maar moeilijk toegankelijk zijn in Kenia, heeft 

verwerende partij artikel 9ter van de Vreemdelingenwet geschonden. Verwerende partij moet immers 

conform artikel 9ter Vreemdelingenwet ook aantonen dat de medische zorgen toegankelijk zijn in het 

land van herkomst. Quod non in casu. 

 

II.2.5. Volkomen ten onrechte gaat de bestreden beslissing, met name in het medisch attest waarnaar 

werd verwezen bij de beoordeling van de toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van 

herkomst uit van het feit dat de verzoekende partij een tewerkstelling zou kunnen genieten. 

 

Ten onrechte wordt uitgegaan van het feit dat verzoekende partij zomaar een tewerkstelling kan 

opnemen. Er wordt zomaar even abstractie gemaakt van het feit dat verzoekende partij zich toch in een 

bijzonder ernstige medische situatie bevindt. Of verzoekende partij het voorwerp kan uitmaken van een 

tewerkstelling blijkt geenszins uit het dossier. 

 

Welnu de bestreden beslissing, in het medisch attest neemt zonder meer aan dat verzoekende partij 

kan tewerkgesteld worden. De bestreden beslissing in het medisch attest zet de zaken wel volkomen op 

zijn kop vermits wordt gesteld dat "gezien betrokkene geen bewijs van (algemene) 

arbeidsongeschiktheid voorlegt en bovendien zijn er geen elementen in het dossier die erop wijzen dat 

betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in haar land van oorsprong. Niets laat 

derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor de eventuele kosten die gepaard gaan 

met de noodzakelijke hulp." 

 

Het hoeft geen betoog dat de arts-adviseur hier vervalt in losse speculaties die geenszins een weerslag 

vinden in de objectieve elementen van het dossier. De behandelende arts stelt bovendien zelf in haar 

rapport dat verzoekende partij moeite heeft met studeren. 

  

Het hoeft geen betoog dat de redenering van de arts-attaché in deze geenszins kan worden gevolgd. De 

arts-attaché zet immers een aantal zaken op zijn kop wat geenszins kan worden aanvaard. 
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II.2.6. Het is immers de wet die voorziet dat verzoekende partij bij haar aanvraag krachtens art. 9ter 

Vreemdelingenwet gebruik dient te maken van het standaard medisch getuigschrift. Welnu, het door de 

wet voorziene medisch getuigschrift stelt nergens aan de behandelende arts de mogelijkheid ter 

beschikking om al dan niet te gaan attesteren of er sprake is van enige arbeidsongeschiktheid. Het komt 

uiteraard niet aan de behandelende arts, in voorkomend geval attesterende arts, toe om bijkomende 

vragen aan het standaard verzoekschrift te gaan toevoegen om deze dan maar zelf te gaan 

beantwoorden. 

 

Klaarblijkelijk heeft de wetgever het niet nodig gevonden om deze inlichtingen in het standaard 

verzoekschrift op te nemen. Dit heeft evenwel voor gevolg dat verzoekende partij geenszins ten kwade 

kan worden geduid dat deze inlichtingen niet in het standaard verzoekschrift zijn opgenomen, er is 

immers geen plaats voor voorzien! Daar waar de arts-attaché zonder meer aanneemt dat verzoekende 

partij wel tewerkgesteld zal kunnen worden, zonder dat hier een of ander objectief gegeven in het 

dossier voor aanwezig is, gaat men uiteraard een brug te ver. Mochten hierover al twijfels bestaan, dan 

had een vraag hiertoe, hetzij naar verzoekende partij zelf, hetzij naar de behandelende arts, gepast 

geweest. Indien het bovendien onduidelijk was of er een probleem was inzake tewerkstelling dan kon de 

arts-attaché verzoekende partij bovendien steeds uitnodigen voor een persoonlijke consultatie waarop 

een dergelijke diagnose zonder probleem had kunnen worden gesteld. 

 

II.2.7. Tevergeefs zal de verwerende partij opwerpen dat het de enkele verantwoordelijkheid van 

verzoekende partij is om haar aanvraag te actualiseren. 

 

Wanneer verwerende partij stelt dat de bewijslast van een aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet op de verzoekende partij rust en dat zij gehouden is om zijn medische problemen 

aan te tonen met actuele medische attesten, wijst Uw Raad er terecht op dat de DVZ - wanneer de arts 

in zijn advies expliciet heeft gesteld dat er sprake is van een ernstige aandoening - quod in casu -, maar 

dat hij niet bij machte is "de noodzaak van een behandeling in te schatten, noch de beschikbaarheid 

ervan te beoordelen in het land van oorsprong of verblijf van de betrokkene", dat de aanvraag niet 

zomaar de aanvraag kan afwijzen louter omwille van een gebrek aan informatie over de evolutie van 

deze ernstige aandoening. (RVV 78.847. 5 april 2012). 

 

Verzoekende partij verwijst dan ook naar RvV 78.847, 5 april 2012. en vraagt Uw Raad, teneinde de 

eenheid in rechtspraak te houden, ook deze argumentatie te willen toepassen in deze zaak en de 

bestreden beslissing te vernietigen. 

 

Evenmin kan in casu het louter ontbreken van een attest werkonbekwaamheid worden aangewend als 

determinerend motief voor de ongegrondheidsbeslissing. 

 

Wanneer de arts-attaché het evenwel niet nodige vond bijkomende inlichtingen in te winnen, dan gaat 

het uiteraard niet op dat zomaar wordt gespeculeerd en zomaar wordt verondersteld dat verzoekende 

partij wel een tewerkstelling zal kunnen opnemen. 

 

De gevolgtrekkingen die uit het feit dat een tewerkstelling zou kunnen worden opgenomen worden 

afgeleid zijn immers bijzonder ernstig. Blijkens de bewoordingen van het verslag van de arts-attaché is 

de vraag of een tewerkstelling kan worden opgenomen immers bepalend voor de toegankelijkheid van 

de medische zorgen in het land van herkomst van verzoekende partij. 

 

Daar waar de bestreden beslissing zonder meer aanneemt dat een tewerkstelling zal kunnen worden 

opgenomen, nu dit een determinerend element is voor de beoordeling van de toegankelijkheid van de 

medische zorgen, gaat de bestreden beslissing onder verwijzing naar het attest van de arts-attaché 

uiteraard volkomen uit de bocht. 

 

De bestreden beslissing is aldus gestoeld op speculaties, hetgeen geenszins kan worden aanzien als 

een deugdelijke motivering en een zorgvuldige wijze van beslissen. 

 

II.2.8. De materiële motiveringsplicht en het artikel 9ter Vreemdelingenwet zijn in diezelfde zin 

geschonden omdat helemaal niet blijkt dat in Kenia de nodige medische zorgen beschikbaar en 

toegankelijk zijn, waardoor verzoekende partij niet zou onderworpen worden aan een onmenselijke of 

vernederende behandeling. 
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Daar verzoekende partij ernstig ziek is, verdere medische en psychiatrische behandeling en opvolging 

nodig heeft, nood heeft aan medicatie en het in Kenia ontbreekt aan een efficiënte en/of betaalbare 

gezondheidszorg zodat verdere behandeling van verzoekende partij aldaar nagenoeg onmogelijk zal 

zijn. 

 

In die zin strijdt de bestreden beslissing dan ook met de materiële motiveringsverplichting, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.” 

 

3.2.1. De door verzoeker aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht dient in casu te 

worden onderzocht in het raam van de toepassing van de bepalingen van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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.” 

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet voorziet derhalve in twee situaties waarbij een vreemdeling om 

medische redenen tot een verblijf in het Rijk kan worden gemachtigd. In eerste instantie kan een 

verblijfsmachtiging worden toegestaan indien de aanvrager aantoont dat een terugkeer op zich naar zijn 

land van herkomst niet kan zonder zijn leven of fysieke integriteit in het gedrang te brengen (cf. Parl.St. 

Kamer, 2005-06, nr. 2478/001, 34) en er dus “een onmogelijkheid om te reizen” bestaat (Parl.St. Kamer 

2005-06, nr. 2478/008, 137-138). Het betreft hier dus vreemdelingen “die omwille van een ziekte of 

wegens hun fysieke toestand niet meer kunnen terugkeren naar hun land van herkomst” en die zich 

voorheen verplicht zagen om een verblijfsaanvraag in te dienen via het toenmalige artikel 9, derde lid 

van de Vreemdelingenwet (Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/008, 9). Daarnaast voorziet de wetgever 

ook dat een vreemdeling voor wie de terugreis op zich geen reëel risico voor zijn leven of fysieke 

integriteit met zich meebrengt tot een verblijf om medische redenen kan worden gemachtigd indien er 

geen adequate behandeling voor zijn medisch probleem bestaat in zijn land van herkomst en hij 

hierdoor in een situatie dreigt terecht te komen die als onmenselijk en vernederend dient te worden 

beschouwd. Het spreekt voor zich dat hierbij in regel zal dienen te worden onderzocht of het mogelijk is 

om een ziekte te laten behandelen in het land van herkomst en of de effectieve toegang tot een 

behandeling van deze ziekte in het land van herkomst van een vreemdeling voldoende is gegarandeerd 

(Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/001, 35 en Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/008, 137-138). Een 

dergelijk onderzoek is evenwel niet vereist indien uit de aard van de aandoening zelf – een aandoening 

die niet ernstig is of die geen behandeling vereist – kan worden afgeleid dat er geen reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling bestaat.   
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De door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer heeft in zijn advies van 9 september 2014, 

waarnaar in de bestreden beslissing wordt verwezen, duidelijk gesteld dat uit de medische gegevens die 

door verzoeker werden aangebracht geen contra-indicatie om te reizen kan worden afgeleid. Hij heeft 

tevens geduid dat de faciliteiten en de medicatie voor de behandeling van verzoekers 

gezondheidsprobleem voldoende beschikbaar en toegankelijk zijn in Kenia, zodat er ook geen reëel 

risico kan worden weerhouden dat verzoeker, bij gebrek aan een adequate behandeling, in een 

onmenselijke of vernederende situatie zal terechtkomen. Hij heeft daarnaast, met verwijzing naar 

bronnenmateriaal, uiteengezet op basis van welke vaststellingen hij tot dit besluit is gekomen. 

Verzoeker geeft evenwel te kennen niet akkoord te gaan met de door de ambtenaar-geneesheer 

gemaakte analyse van zijn situatie die aan de basis ligt van de bestreden beslissing. 

 

Verzoeker betoogt dat hij actueel gebruikt dient te maken van het medicijn “Invega” om zijn situatie te 

stabiliseren en licht toe dat hij een hoge dosis van dit medicijn, dat in zijn land van herkomst niet 

beschikbaar is, dient te nemen. Uit het advies van de door verweerder aangestelde ambtenaar-

geneesheer blijkt dat deze in aanmerking heeft genomen dat verzoeker ter behandeling van 

slapeloosheid en dissociatie gebruik dient te maken van “Staurodorm” en “Invega” en heeft geoordeeld 

dat deze medicijnen kunnen worden vervangen door een antipsychoticum in hogere dosis of een 

combinatie van antipsychotica. In de aan de Raad voorgelegde stukken staat vermeld dat bepaalde 

antipsychotica, zoals haloperidol, in regel beschikbaar zijn op het niveau van de eerstelijns 

zorgverstrekking in Kenia. Verzoeker geeft aan dat de psychiater die hij consulteerde specifiek opteerde 

voor een behandeling met “Invega” en beweert dat dit het enige medicijn is dat zijn ziekte kan 

stabiliseren. In de medische attesten die door verzoeker werden overgemaakt kan evenwel niet worden 

gelezen dat de behandelende psychiater zou hebben geoordeeld dat enkel een behandeling met 

“Invega” mogelijk is en geen andere  antipsychotica kunnen worden aangewend. Er dient daarenboven 

te worden opgemerkt dat het aan de door verweerder aangestelde controlearts toekomt te beoordelen 

welke medicijnen als adequaat kunnen worden weerhouden ter behandeling van de aangevoerde 

medische problematiek en dat deze arts geenszins verplicht is de door de behandelende arts gemaakte 

keuzes zonder meer te respecteren. Verzoeker maakt ook niet aannemelijk dat het gebruik van een 

ander medicijn aanleiding zal geven tot complicaties die onterecht over het hoofd werden gezien. 

 

Aangezien de ambtenaar-geneesheer oordeelde dat het medicijn “Invega” dat verzoeker werd 

voorgeschreven kan worden vervangen door andere antipsychotica en verzoeker zelf een verslag 

aanbracht waaruit blijkt dat andere antipsychotica in Kenya beschikbaar zijn kan de Raad niet inzien 

waarom nog een onderzoek omtrent de beschikbaarheid van “Invega” in Kenia zou moeten worden 

doorgevoerd. Er werd immers reeds vastgesteld dat andere adequate geneesmiddelen in dat land 

beschikbaar zijn.    

 

In tweede instantie stelt verzoeker dat de psychiater die hij consulteerde in een op 22 december 2010 

opgesteld standaard medisch getuigschrift vermeldde dat hij niet kan reizen en dat de door verweerder 

aangestelde controlearts toch aangeeft geen contra-indicatie tot reizen te weerhouden. Het loutere feit 

dat de behandelende arts in 2010 verklaarde dat verzoeker niet kon reizen verhindert evenwel niet dat 

de controlearts in 2014 en gelet op het, in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

bepaalde, door hem in aanmerking te nemen, toetsingscriterium niet tot een ander besluit kan komen 

(cf. RvS 15 september 2010, nr. 207.380). Er dient hierbij te worden benadrukt dat de psychiater op wie 

verzoeker een beroep deed geenszins aangaf dat hij meende dat er een blijvende onmogelijkheid om te 

reizen bestond en dat hij van oordeel was dat verzoeker niet kon reizen omdat er een reëel risico 

bestond dat diens leven of fysieke integriteit door deze reis op zich in het gedrang zouden komen. Deze 

arts beperkte zich immers tot de vermelding “thans psychotische decompensatie en depressie”.   

 

Daarnaast moet worden aangegeven dat de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer, 

overeenkomstig artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet, “indien hij dit nodig acht” een 

vreemdeling “kan” onderzoeken en een bijkomend advies van deskundigen “kan” inwinnen. Het komt 

alleen aan de ambtenaar-geneesheer toe te beslissen of hij van deze mogelijkheden dient gebruikt te 

maken. Het feit dat de ambtenaar-geneesheer oordeelde dat dit niet vereist was leidt in casu niet tot de 

conclusie dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet werd geschonden of dat de bestreden beslissing 

geen correcte feitelijke grondslag heeft. De ambtenaar-geneesheer heeft het feit dat bij verzoeker een 

posttraumatisch stresssyndroom, een majeure depressie, een aanpassingsstoornis met angst en een 

dissociatieve stoornis werden vastgesteld ook niet in vraag gesteld, zodat niet blijkt dat een eigen 

onderzoek om zelf een diagnose te stellen zinvol was of dat het vereist was om, ondanks het feit dat hij 

reeds over verslagen van een psychiater beschikte, nog bijkomende inlichtingen op te vragen bij een 

gespecialiseerd arts.  
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Verzoeker stelt voorts de beschikbaarheid van psychische zorg in Kenia in vraag, maar weerlegt de 

vaststellingen van de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer niet dat er in dat land 

faciliteiten zijn voor verdere gespecialiseerde opvolging en behandeling van personen met psychische 

problemen zowel op ambulante basis als in hospitaalmilieu. Uit een aan de Raad voorgelegd stuk blijkt 

ook dat er in Kenia psychiaters en ziekenhuizen met psychiatrische afdelingen zijn. Het gegeven dat de 

medische voorzieningen niet in dezelfde mate beschikbaar zijn als in België laat op zich niet toe te 

concluderen dat de ambtenaar-geneesheer verkeerdelijk of op kennelijk onredelijke wijze besloot dat 

een adequate behandeling voor verzoekers medische problemen in Kenia beschikbaar is. Een 

eenvoudige lezing van het advies van de ambtenaar-geneesheer leert de Raad ook dat deze arts zich 

geenszins heeft beperkt tot het opsommen van een aantal geneesmiddelen die in Kenia beschikbaar 

zouden zijn, maar dat hij ook aandacht besteedde aan de mogelijkheid tot gespecialiseerde opvolging 

en een behandeling door medisch geschoold personeel. 

 

Er moet tevens worden geduid dat het gegeven dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies van 9 

september 2014 nog heeft gesteld dat uit rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (hierna: het EHRM) kan worden afgeleid dat het gegeven dat een behandeling voor een medische 

problematiek in een bepaald land niet eenvoudig toegankelijk is niet doorslaggevend is bij de 

beoordeling of een verwijdering van een vreemdeling naar dat land in strijd is met artikel 3 van het 

EVRM en dat uit deze rechtspraak eveneens kan worden afgeleid dat het feit dat medicatie in dat land 

moeilijk kan worden verkregen geen reden vormt om te besluiten tot een schending van voormelde 

verdragsbepaling in voorliggende zaak niet toelaat te concluderen dat deze arts de toegankelijkheid van 

een adequate behandeling voor verzoekers medische problematiek niet deugdelijk heeft beoordeeld. De 

ambtenaar-geneesheer heeft zich immers niet beperkt tot deze theoretische beschouwingen, doch heeft 

ook gemotiveerd dat geen bewijs voorligt dat verzoeker arbeidsongeschikt is en hij heeft uiteengezet dat 

verzoeker derhalve in staat wordt geacht om door middel van een inkomen uit een tewerkstelling de 

kosten te dragen die zijn verbonden aan een medische behandeling voor zijn gezondheidsproblemen. 

Waar verzoeker nog voorhoudt dat er onterecht wordt uitgegaan van de veronderstelling dat hij kan 

worden tewerkgesteld en dit slechts een speculatie is die geen steun vindt in enig stuk, moet worden 

geduid dat uit het aan de Raad voorgelegde administratief blijkt dat verzoeker ook verzocht om met 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd 

en dat hij hierbij aangaf te kunnen werken en een document neerlegde waaruit blijkt dat een werkgever 

zich akkoord verklaarde om hem in dienst te nemen zodra hij over de vereiste documenten beschikte. 

Verzoeker heeft dus zelf aangegeven arbeidsgeschikt te zijn. Verzoeker kan dan ook niet worden 

gevolgd in zijn stelling dat, in deze omstandigheden, nog bijkomende inlichtingen zouden dienen te 

worden opgevraagd of dat een persoonlijke consultatie door de controlearts om zijn arbeids-

bekwaamheid te verifiëren nog vereist was. Zijn betoog omtrent het feit dat in het standaard medisch 

getuigschrift dat hij diende te gebruiken geen vraag is opgenomen omtrent zijn arbeidsbekwaamheid en 

zijn verwijzing naar een arrest waarbij de Raad vaststelde dat er een gebrek aan informatie was is, gelet 

op voorgaande vaststellingen, in casu niet dienend.   

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bepaalt, in tegenstelling tot wat verzoeker lijkt te veronderstellen, 

bovendien niet dat verweerder hem moet garanderen dat hij zonder enige belemmering toegang zal 

hebben tot de vereiste medische zorgen of dat deze zorgen even eenvoudig als in België kunnen 

worden verkregen. Deze wetsbepaling voorziet slechts dat een ambtenaar-geneesheer dient in te 

schatten of een behandeling voor een aangevoerde medische problematiek mogelijk en toegankelijk is. 

Een dergelijke beoordeling werd doorgevoerd en verzoeker toont niet aan dat de controlearts hierbij 

kennelijk onredelijk optrad.  

 

Aangezien de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer zijn standpunt dat verzoeker niet 

lijdt aan een ziekte zoals bedoeld in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet niet louter 

heeft gebaseerd op de vaststelling dat er geen sprake is van een direct levensbedreigende ziekte, maar 

een toetsing doorvoerde aan de in voormelde wetsbepaling criteria is de door verzoeker aangevoerde 

rechtspraak van de Raad die betrekking heeft op gevallen waarbij werd nagelaten deze toetsing door te 

voeren in voorliggende zaak niet nuttig.  

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatie-

bevoegdheid waarover de door de verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer beschikt.  
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Een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet of van de materiële motiveringsplicht blijkt 

niet.  

 

3.2.2. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoeker ook niet worden gevolgd 

waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

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

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

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

advies niet deugdelijk werd voorbereid kan ook geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel worden 

vastgesteld. 

 

3.2.4. Inzake de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM dient erop te worden gewezen dat 

het EHRM reeds oordeelde dat deze verdragsbepaling niet het recht waarborgt om op het grondgebied 

van een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat een betere medische verzorging kan 

verstrekken dan het land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de 

gezondheidstoestand van een vreemdeling beïnvloedt niet volstaat om een schending van die bepaling 

op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de 

uitwijzing dwingend zijn kan een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde zijn (EHRM 27 mei 

2008, nr. 26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk). Gelet op voorgaande vaststellingen en nu geenszins blijkt 

dat er humanitaire redenen zijn zoals bedoeld in de rechtspraak van het EHRM kan in voorliggende 

zaak niet worden besloten dat verweerder artikel 3 van het EVRM heeft geschonden door de bestreden 

beslissing te nemen.  

 

De aangevoerde middelen zijn ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker 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.  

 

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 twaalf december tweeduizend zestien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 


