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 nr. 180 707 van 12 januari 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 

17 januari 2014 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 13 november 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 

verklaard wordt en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 24 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 november 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. DE SCHEPPER, die verschijnt voor de verzoekende partij, 

en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 3 oktober 2011 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet. Op 10 februari 2012 wordt die aanvraag ontvankelijk verklaard. Op 13 

november 2013 wordt die aanvraag ongegrond verklaard. Verzoeker werd hierbij op diezelfde dag 

bevolen om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) . Dat zijn de bestreden beslissingen: 
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De eerste bestreden beslissing: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.10.2011 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

P., l. (…) (0) (…) Geboren op 08.06.1965 

+ dochter P., K. (…) (0) (…) 

Geboren op 10.12.1993 

Adres: (…) 

Nationaliteit: Azerbeidzjan (Rep 

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 1.02.2012, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en): 

 

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

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

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

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

Er worden medische elementen aangehaald voor P., ll. (…). De arts-attaché evalueerde deze gegevens 

op 08.11.2013 (zie verslag in 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). 

 

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

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf.” 

 

De tweede bestreden beslissing : 

 

“De heer, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: P., l. (…) 

geboortedatum: 08.06.1965 

geboorteplaats: B. (…) 

nationaliteit: Azerbeidzjan 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 
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o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit van een geldig paspoort en/of 

visum” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een eerste middel aan: 

 

“Het eerste middel is genomen uit een schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de 

formele evenals de materiële motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, en van de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel; Doordat, de 

bestreden beslissing een gebrekkige motivering bevat; Terwijl, vaststaat dat de bestreden beslissing 

een uitdrukkelijke en correcte motivering dient te bevatten. (…) 

 

Verzoeker is van mening dat de bestreden beslissing niet gebaseerd is op juiste gegevens en evenmin 

afdoende gemotiveerd is. Verzoeker zet zijn standpunt hieronder verder uiteen. 

 

De arts attaché van de Dienst Vreemdelingenzaken gaat ervan uit dat verzoeker geen medicamenten 

neemt voor zijn maag- en duodenum ulcera. Dit is niet correct. Verzoeker neemt dagelijks 20 mg 

Pantomed. De reden waarom dit niet meer wordt vermeld in de latere medische getuigschriften, is 

omdat deze zijn ingevuld door de behandelende psychiaters. Deze geneesheren van de psyche hebben 

uiteraard niets te maken met de gastro-problemen van verzoeker. Het feit blijft echter dat verzoeker 

nood heeft aan deze medicamenten en dat deze niet toegankelijk zijn in Azerbeidzjan. 

 

Vervolgens meent de arts attaché dat verzoeker aan een aandoening lijdt die een reëel risico inhoudt 

voor zijn leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt. De arts attaché is echter 

van oordeel dat deze aandoening geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling, gezien de nodige medicatie, behandeling en opvolging beschikbaar zouden zijn in 

Azerbeidzjan. 

 

De arts attaché komt tot dit besluit op basis van de volgende overwegingen : 

 

• Voor geestelijke aandoeningen zou er in Azerbeidzjan een door de staat gegarandeerd pakket van 

zorgen bestaan; deze zorgen zouden gratis zijn; 

• Er zou een lijst van 101 medicamenten bestaan die in alle publieke ziekenhuizen gratis ter beschikking 

moet zijn van zieken die er verzorgd worden; 

• Er zou een sociale bijstand zijn voor arme families, een minimuminkomen, een ouderdomspensioen, 

evenals een invaliditeitsuitkering; 

• Het zou onwaarschijnlijk zijn dat verzoeker geen familie en vrienden heeft in Azerbeidzjan; 

• Er zou een vermoeden van financiële reserve zijn; 

• Verzoeker zou beroep kunnen doen op het REAB-programma van de IOM. 

 

Deze beweringen van verweerder zijn dermate algemeen en vaag dat er zeker niet uit kan worden 

afgeleid dat de noodzakelijke medische zorgen voor verzoeker beschikbaar zouden zijn in Azerbeidzjan. 

Daarenboven stroken de beweringen niet met de realiteit zoals weergegeven in verschillende 

internationale rapporten, waarvan kopie in het administratief dossier van verzoeker. 

 

Met betrekking tot deze internationale rapporten stelt de arts attaché enkel dat de eventualiteit van een 

slechte behandeling niet zou leiden tot een inbreuk van artikel 3 van het EVRM. Verzoeker benadrukt 

dat de internationale rapporten de effectieve niet toegankelijkheid van de noodzakelijke zorgen 

aantonen. Het beperkt zich geenszins tot een eventualiteit van een slechte behandeling. De gegevens 

aangebracht door verweerder zijn daarentegen dermate vaag dat zij geen enkele bewijswaarde hebben 

dat de zorgen wel degelijk toegankelijk zouden zijn. 

 

De publieke ziekenhuizen zijn in principe kosteloos, maar zijn slecht uitgerust. Het staat vast dat de 

medische infrastructuur buiten Bakoe zeer beperkt is. In Bakoe zou er sprake zijn van privéklinieken en 

medische kabinetten, maar deze zijn zeer duur. De gemiddelde prijs voor een consultatie bij een 

huisarts of een specialist is dan ook zeer hoog. 
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Azerbeidzjan heeft geen mentaal gezondheidsbeleid. Er zijn 5 psychiaters voorhanden per 100 000 

inwoners. In gewone ziekenhuizen is er sprake van 0,11 psychiatrisch bed per 100 000 inwoners en in 

psychiatrische ziekenhuizen 6,9 bed per 100 000 inwoners. Er zijn echter slechts 9 psychiatrische 

instellingen in heel het land. Daarenboven worden in deze instellingen de mensenrechten met de voeten 

getreden. 

 

Het feit dat er medicatie ter beschikking moet zijn in publieke ziekenhuizen betekent nog niet dat deze 

effectief aanwezig is. De psychiatrische medicamenten die voorhanden zijn : carbamazepine, 

phenobarbital, amitriptyline, chlorpromazine, diazepam, haloperidol en lithium. De bertokken 

medicamenten van verzoeker, nl. Risperdal en Sipralexa zijn dus niet verkrijgbaar. 

 

De hoge corruptie in het sociale zekerheidssysteem in Azerbeidzjan ondergraaft het hele systeem. Er is 

dan ook geen sprake van de nodige sociale opvang voor verzoeker. Verzoeker heeft geen familie noch 

vrienden in Azerbeidzjan. Zijn vader is in 2009 gestorven aan een hersentumor. Hij kan nergens terecht 

voor opvang noch financiële steun. In België heeft hij een aantal mensen waarop hij kan terugvallen, 

doch deze mensen zijn geenszins familie van verzoeker. Verzoeker is in België verwikkeld in een 

echtscheidingsprocedure met zijn echtgenoot. Hij heeft een minderjarige zoon van 13 jaar die bij zijn 

voormalige echtgenote woont en een meerderjarige dochter van 20 jaar, die officieel bij hem woont. De 

dochter kan uiteraard niet voldoende steun bieden aan de psychisch ernstig lijdende verzoeker. 

 

Het feit dat verzoeker al zijn geld heeft uitgegeven om te kunnen vluchten uit Azerbeidzjan uit vrees voor 

zijn eigen leven en dat van zijn toenmalig gezin, betekent uiteraard niet dat verzoeker vandaag over 

financiële reserves zou beschikken. Verzoeker beschikt niet over voldoende bestaansmiddelen. 

 

Tot slot merkt verzoeker nog op dat het REAB-programma waarnaar verwezen wordt, geen soelaas 

biedt voor zijn zeer ernstige gezondheidsproblemen. Een verwijzing hiernaar is dan ook volledig naast 

de kwestie. 

 

Uit het bovenstaande volgt duidelijk dat verweerder de bestreden beslissingen heeft genomen in strijd 

met artikel 62 van de vreemdelingenwet, de formele evenals de materiële motiveringsplicht zoals vervat 

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waaronder het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.” 

 

Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van het artikel 3 van het EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

 

“Doordat, de noodzakelijke medische zorgen niet beschikbaar zijn in Azerbeidzjan; Terwijl, vaststaat dat 

dit een onmenselijke of vernederende behandeling, in strijd met artikel 3 van het EVRM, inhoudt. (…) 

Zoals hierboven uiteengezet, is er wel degelijk in concreto aangetoond dat de noodzakelijke medische 

zorgen niet beschikbaar zijn in Azerbeidzjan. Verweerder geeft zelf aan dat de medicatie evenals de 

psychiatrische begeleiding noodzakelijk zijn voor het welzijn van verzoeker. Het ontnemen van deze 

medische zorgen door de regularisatieaanvraag ongegrond te verklaren en een bevel om het 

grondgebied te verlaten te betekenen, vormt dan ook een schending van artikel 3 van het EVRM.” 

 

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

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Verzoeker voert bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt 

wordt onderzocht. 

 

Het materiële motiveringsbeginsel vereist dat voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven bestaan met een voldoende feitelijke grondslag, dat het werkelijk bestaande 

feiten moet betreffen die door het bestuur met de nodige zorgvuldigheid worden vastgesteld. Zo hiervan 
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al dan niet op afdoende wijze blijk van gegeven moet worden in het besluit zelf, lijkt de mogelijkheid tot 

controle hierop te vereisen dat die grondslag blijkt uit het administratief dossier. 

 

Waar verzoeker betoogt dat hij dagelijks Pantomed zou nemen voor zijn maag- en duodenum ulcera, 

vormt dit een loutere bewering die niet wordt gestaafd aan de hand van concrete elementen. In de door 

verzoeker aangebrachte standaard medische getuigschriften worden de maag- en duodenum ulcera 

slechts vermeld in de voorgeschiedenis, er is geen sprake van een actuele aandoening. Het feit dat de 

standaard medische getuigschriften werden ingevuld door een psychiater, doet hieraan geen afbreuk. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

"§ 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 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.” 

 

De ambtenaar-geneesheer stelt in zijn advies van 8 november 2013: 

 

“Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde getuigschriften blijkt dat deze 48-jarige man lijdt aan 

depressieve stoornis met psychotische kenmerken. Er bestaat een voorgeschiedenis van een PTSS. in 

de voorgeschiedenis worden ook maag- en duodenum ulcera met perforatie als complicatie en een 

neuscorrectie vermeld. 

De maag- en duodenum ulcera worden enkel in de eerste ter beschikking gestelde getuigschrift vermeld 

in de voorgeschiedenis van de betrokkene. Deze problematiek wordt niet op de latere getuigschriften 

vermeld. De betrokkene neemt geen medicamenteuze behandeling voor deze problematiek volgens de 

laatste ter beschikking gestelde getuigschriften en er wordt geen nood aan opvolging voor deze 

problematiek vermeld. Ik beschouw deze problematiek als genezen. 

De betrokkene onderging een neuscorrectie. Deze problematiek behoeft geen medicamenteuze 

behandeling of opvolging. 

Gezien de betrokkene op dit moment geen behandeling neemt voor de maag- en duodenum ulcera en 

de neuscorrectie kan de betrokkene niet onmenselijk of vernederend worden behandeld bij eventuele 

afwezigheid van de behandeling in het thuisland. 

De betrokkene neemt volgende medicamenteuze behandeling: sertraline (Serlain®) en risperidon 

(Risperdal®). 

Ik beschouw zijn medicamenteuze behandeling en een opvolging door een psychiater als essentieel. 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen. 

Zijn gezin zorgt voor de nodige mantelzorg in België. Er is geen reden om aan te nemen dat ze deze 

taak in het land van oorsprong niet zouden kunnen verderzetten, eventueel met de hulp van de vrienden 

daar. 

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst/terugname: 

 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank1 van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land van 

herkomst en die gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het Nederlandse 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 02/03/2012 met uniek referentienummer 

AZ-2386-2012. 

Betreffende de medicamenteuze behandeling met sertraline en risperidon: deze is beschikbaar volgens 

(1). Behandeling door een psychiater is beschikbaar volgens. 

 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst / terugname: 
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Verwijzend naar de Nota Toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland of land van gewoonlijk 

verblijf d.d. 07/11/2013: 

in Azerbeidzjan bestaat er voor bezaaide aandoeningen een door de staat gegarandeerd pakket van 

zorgen. 

Deze zorgen zijn gratis voor alle burgers. De aandoeningen die hieronder vallen zijn: bloedarmoede en 

thallasemia, chronisch nierfalen (ook hemodialyse), diabetes, geestelijke aandoeningen, HIV/AIDS, 

kanker, lepra, pediatrische zorgen, syfilis en gonorroe. Patiënten hebben het recht om hun 

zorgverschaffer te kiezen en kunnen dan eventueel doorverwezen worden haar het meest geschikte 

niveau. 

Er bestaat een lijst met medicatie die in alle publieke ziekenhuizen gratis ter beschikking moet zijn van 

de zieken die er verzorgd worden. De lijst bevat 101 medicijnen en is gebaseerd op de lijst van 

essentiële medicamenten van de WHO. Buiten het ziekenhuis moet de patiënt zijn medicijnen betalen, 

behalve voor die aandoeningen waan/oor de zorgen gedekt zijn, 

 

Wat de sociale zekerheid betreft, is er een sociale bijstand voor arme families. Wanneer het inkomen 

onder een minimum ligt wordt er door de staat bijgepast tot op dit minimumniveau. Er bestaat eveneens 

een ouderdomspensioen voormannen vanaf 62.5 jaar en voor vrouwen vanaf 57.5 jaar, op voorwaarde 

dat ze minstens 12 jaar hebben gewerkt en bijgedragen. Voor wie niet aan deze voorwaarde voldoet, is 

er een sociaal ouderdomspensioen vanaf 67 jaar voor mannen en vanaf 62 jaar voor vrouwen. 

Er bestaat bovendien een invaliditeitspensioen. De uitkering is afhankelijk van het type invaliditeit en van 

het aantal legaal gewerkte jaren. Voor wie niet in aanmerking komt via voorgaande werkjaren, bestaat 

er een sociaal invaliditeitspensioen.  

Ten slotte lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Azerbeidzjan geen familie, vrienden of 

kennissen meer zou hebben bij wie hij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van 

de nodige zorgen aldaar/of voor (tijdelijke) financiële hulp. In zijn asielrelaas verklaarde betrokkene 

immers zelf dat hij onder andere nog een vader en een nicht heeft die in Azerbeidzjan verblijven. 

Bovendien geldt deze beslissing ook voor de meerderjarige dochter. 

Bovendien blijkt uit de asielverklaringen dat betrokkene 10 000 dollar (eerste asielaanvraag) en 3000 

dollars (tweede asielaanvraag) aan smokkelaars betaalde om het gezin naar België over te brengen. Dit 

doet een zekere financiële reserve vermoeden.  

Betrokkene kan eveneens een beroep doen op het REAB-programma van de International Organisation 

for Migration (IOM). De IOM wil de zelfstandigheid en integratie van mensen die terugkeren naar hun 

herkomstland verbeteren, door ze te assisteren bij hun terugkeer en hun re-integratie. Zo kunnen ze 

beschikken over microkredieten om hen te ondersteunen bij de opbouw van een nieuw leven. 

Wat betreft de verwijzing naar het rapport van de ECRI en de artikelen van de World Health 

Organization inzake het gezondheidszorgsyteem in Azerbeidzjan, dient er verwezen te worden naar het 

volgende. 

"Het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechtte behandelingen wegens een instabiele 

conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, §111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een 

algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval 

moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december2008, Y./Rusland, § 9; 

EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005j, Mamatkulov en Askarov/ Turkije, § 

73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, Mûslim/Turkije, § 68). " 

Tevens dient opgemerkt te worden dat een verblijfstitel niet enkel kan afgegeven worden op basis van 

het feit dat de medische zorgen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen lopen. Het 

gaat erom na te gaan of de nodige medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van 

herkomst of het land waar de verzoeker gewoonlijk verblijft. Rekening houdend met de organisatie en de 

middelen van elke staat, zijn de verschillende nationale gezondheidssystemen zeer uiteenlopend. Het 

gaat dus om een systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen té bekomen. Het gaat er 

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

systeem dat in België bestaat, 

Conclusie: 

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

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

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. Derhalve is er 

vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

 

De Raad van State besluit in het arrest nr. 207.380 van 15 september 2010: “Dat hierbij evenwel moet 

worden opgemerkt dat, wanneer een verblijfsaanvraag op basis van art. 9ter Vr. W. ongegrond wordt 

verklaard, dit veelal precies zal zijn omwille van het feit dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies tot 
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een andere conclusie komt dan hetgeen de aanvrager trachtte te staven aan de hand van de 

neergelegde medische attesten.” 

 

Uit voornoemd arrest van de Raad van State blijkt nog dat, wanneer de ambtenaar-geneesheer alle 

elementen van het voorgelegde standaard medisch getuigschrift in zijn advies heeft meegenomen, het 

loutere verschil van mening van beide artsen geen grond kan zijn voor vernietiging omdat dit anders in 

een onbepaald aantal gevallen het geval zou kunnen zijn. Om de vernietiging van de bestreden 

beslissing te bekomen moet de verzoekende partij dus ofwel aantonen dat de ambtenaar-geneesheer 

geen rekening heeft gehouden met alle elementen van het voorgelegde medisch getuigschrift, ofwel met 

andere elementen dan het voorgelegde standaard medisch getuigschrift, aantonen dat de bestreden 

beslissing kennelijk onredelijk is. 

 

Verzoeker maakt met zijn betoog niet aannemelijk dat de vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer 

aangaande de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van 

herkomst/terugname kennelijk onredelijk zijn. Het enkele feit dat verzoeker een andere mening is 

toegedaan dan de ambtenaar-geneesheer en de gemachtigde, doet geen afbreuk aan de motieven van 

de bestreden beslissing. Aangezien de ziekte actueel geen reëel risico voor het leven of de fysieke 

integriteit van verzoeker inhoudt en zijn toestand niet kritiek is, is het niet kennelijk onredelijk te besluiten 

dat er vanuit medisch oogpunt geen bezwaar bestaat voor een terugkeer naar het land van herkomst. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen met welke feiten of 

gegevens, die aan verweerder gekend waren of gekend dienden te zijn op het ogenblik van de 

beslissing, verweerder geen rekening heeft gehouden. 

 

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

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

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

 

Het eerste en het tweede middel zijn ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 
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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 januari tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


