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 nr. 183 971 van 17 maart 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten 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 en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, in eigen naam en 

als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen  X, X X de nietigverklaring te vorderen 

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

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 28 april 2014 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 en houdende een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13). 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 juli 2014 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 31 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 november 2016. 

 

Gelet op het tegensprekelijk uitstel verleend op de terechtzitting van 18 november 2016 naar de 

terechtzitting van 2 december 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat P. MASUREEL en van 

advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 11 december 2013 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

1.2. Op 12 februari 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 

1.1. ontvankelijk wordt verklaard. 

 

1.3. Op 28 april 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 

1.1. ongegrond wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als 

volgt: 

 

“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 12.02.2014, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

Reden: 

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. 

De arts-adviseur oordeelde in zijn advies d.d. 22.04.2014 dat uit het voorgelegd medisch dossier niet 

kan worden afgeleid dat M.M. (…) (RR: xxx) 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 Armenië. 

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

herkomstland. 

Bijgevolg kan het medisch probleem van M.M. (…) (RR: xxx) geen aanleiding geven tot een medische 

regularisatie in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

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).” 

 

1.4. Op 28 april 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ten aanzien van beide verzoekende partijen een 

bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede en de derde bestreden beslissing.  
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2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij werpt in haar nota met opmerkingen een exceptie op van niet-ontvankelijkheid 

van het beroep voor zover het werd ingesteld door de tweede verzoekende partij. De verwerende partij 

betoogt als volgt: 

 

“Door de heer N.B. (…), hierna genoemd tweede verzoeker, werden geen persoonlijke medische 

elementen aangevoerd in de aanvraag dd. 11.12.2013. 

Verweerder wijst er op dat artikel 9ter, §1 Vreemdelingenwet het volgende 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. 

(...)" 

Uit de redactie van artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet blijkt duidelijk dat artikel 9ter van deze wet 

van toepassing is op "de in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 

2 en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat (...) ". Artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet 

bepaalt voorts dat de vreemdeling die een verblijfsaanvraag indient samen me zijn aanvraag alle nuttige 

en recente inlichtingen overmaakt aangaande zijn ziekte alsook dat hij bij zijn aanvraag een standaard 

medisch getuigschrift dient over te maken zoals voorzien door d Koning bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad. 

In casu ligt geen enkel element voor dat toelaat vast te stellen dat de verblijfsaanvraag van * zou zijn 

gebaseerd op een medische problematiek van verzoeker zelf. 

Ter zake dient dan ook te worden vastgesteld dat * geen "in België verblijvende vreemdeling (....) 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" zijn die 

overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een machtiging tot verblijf op grond van deze 

wetsbepaling kan aanvragen. 

Nu tweede verzoeker niet onder het toepassingsgebied van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

vallen, kunnen zij ook ingeval van een gebeurlijke vernietiging van de bestreden beslissing niet worden 

toegelaten tot een voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Dienvolgens rijst de vraag naar hét persoonlijk en rechtstreeks belang van tweede verzoeker bij een 

eventuele vernietiging van de bestreden beslissing. Opdat zij een persoonlijk belang bij het beroep 

zouden kunnen doen gelden, is onder meer vereist dat de vernietiging van de bestreden beslissing hen 

persoonlijk een voordeel kan verschaffen (cf. RvS 26 maart 2009, nr. 191.934). 

Dergelijk voordeel wordt niet aangetoond. Tweede verzoeker toont immers op geen enkele wijze aan 

dat zij onder het toepassingsgebied kunnen vallen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Tweede verzoeker kan niet zelf een vordering instellen die erop gericht is een aanspraak waarvan zij 

niet aantonen dat zij hen toebehoort, ni. het verkrijgen van een machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, gerealiseerd te zien (cf. RvS 25 april 2001, nr. 94.986). 

Verweerder laat derhalve gelden dat het beroep van tweede verzoeker tegen de bestreden beslissing 

onontvankelijk is bij gebrek aan het wettelijk vereiste belang.” 

 

2.2. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gebracht worden door de 

vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zo veel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel, en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr.148.037). 
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Opdat zij een belang zouden hebben bij de vordering volstaat het niet dat de verzoekende partijen 

gegriefd zijn door de bestreden rechtshandeling en dat zij een nadeel ondervinden. De vernietiging van 

de bestreden beslissing moet de verzoekende partijen bovendien enig voordeel opleveren en dus een 

nuttig effect sorteren. 

 

Te dezen wijst de verwerende partij er in haar nota met opmerkingen terecht op dat artikel 9ter, § 1, van 

de vreemdelingenwet van toepassing is op “de in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit 

aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat (…)” en dat er in casu 

geen enkel element voorligt dat toelaat vast te stellen dat de machtigingsaanvraag zou zijn gebaseerd 

op de medische problematiek van de tweede verzoekende partij. Uit de stukken van het administratief 

dossier blijkt dat in het kader van de aanvraag van 11 december 2013, aanvraag die geleid heeft tot de 

in casu eerste bestreden beslissing, enkel medische elementen werden ingeroepen met betrekking tot 

de eerste verzoekende partij, wat door de verzoekende partijen ook niet betwist wordt. Zodoende stelt 

de verwerende partij terecht dat de tweede verzoekende partij op zich niet valt onder het 

toepassingsgebied van voormeld artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Er dient evenwel te worden vastgesteld dat de eerste bestreden beslissing niet alleen op de eerste 

verzoekende partij, doch ook uitdrukkelijk op de tweede verzoekende partij betrekking heeft en dat deze 

beslissing uitdrukkelijk ook aan haar ter kennis werd gebracht. De eerste bestreden beslissing werd 

immers door de twee verzoekende partijen ondertekend. Daarenboven wordt erop gewezen dat de 

eerste bestreden beslissing een beslissing betreft waarbij de machtigingsaanvraag van 11 december 

2013 ongegrond werd verklaard, nadat deze aanvraag reeds op 12 februari 2014 ontvankelijk werd 

verklaard. Op voormelde ontvankelijkheidsbeslissing worden eveneens beide verzoekende partijen 

vermeld en wordt aan de burgemeester van Bornem de instructie gegeven “voornoemde betrokkenen in 

te schrijven in het Vreemdelingenregister en hen in het bezit te stellen van een attest van 

immatriculatie”. In het geval van een vernietiging van de eerste bestreden beslissing komen de 

verzoekende partijen opnieuw terecht in de situatie die op 12 februari 2014, door het nemen van de 

ontvankelijkheidsbeslissing, is ontstaan. 

 

In deze specifieke omstandigheden kan de verwerende partij niet voorhouden dat niet beide 

verzoekende partijen een voordeel kunnen halen uit de vernietiging van een beslissing die op beide 

verzoekende partijen betrekking heeft. Zodoende dient in casu te worden aanvaard dat de tweede 

verzoekende partij wel degelijk een persoonlijk belang heeft bij haar beroep, ondanks het feit dat zij zelf 

geen medische aandoening heeft ingeroepen. 

 

Om deze redenen kan de exceptie van de verwerende partij in casu niet worden bijgetreden. Het beroep 

ingesteld door de tweede verzoekende partij tegen de eerste bestreden beslissing is ontvankelijk. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de materiële en formele 

motiveringplicht, van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van artikel 62 van de vreemdelingenwet 

iuncto de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het beginsel van behoorlijk bestuur en 

meer in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel en van de artikelen 2, 3 

en 13 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). 

 

De verzoekende partijen zette hun enig middel uiteen als volgt: 

 

“7. BESPREKING  

 

7.0. Vooraf 
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Uit de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat uit het medisch dossier kan worden 

afgeleid dat de heer M. (…), eerste verzoeker, lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit wanneer er geen behandeling is. 

 

De toestand van de heer M. (…) is zorgwekkend en evolueerde tot een aanslepende actieve re- colitis. 

Er is geen gunstige evolutie. Er is sprake van blijvende invaliderende rechter colitis met bloedige diarree 

en urge-incontinentie. 

 

De arts-adviseur van de Dienst Vreemdelingenzaken bevestigt in zijn advies van 22 april 2014 (stuk 4) 

dat de heer M. (…) een aanslepende rectocolitis ulcerosa heeft evenals een maagprobleem. 

 

Volgens de Staatssecretaris zou de aandoening evenwel geen ernstig risico inhouden voor het leven of 

de fysieke integriteit, aangezien de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zouden 

zijn in Armenië. 

 

7.1. De eerste bestreden beslissing is manifest ontoereikend gemotiveerd in feite en in rechte  

 

Artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat de administratieve beslissingen met 

redenen worden omkleed. 

  

Artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen bepalen dat elke administratieve beslissing gemotiveerd moet worden met de 

juridische en feitelijke overwegingen die aan de basis ervan liggen. Deze motivering moet afdoende zijn. 

 

Het beginsel van behoorlijk bestuur en, meer in het bijzonder, het zorgvuldigheidsbeginsel houden in dat 

een bestuur een volledig en ernstig onderzoek moet voeren. 

 

Het redelijkheidsbeginsel houdt in dat de beslissing van de overheid niet kennelijk onredelijk mag zijn. 

 

De motiveringsplicht strekt er dus toe dat de administratieve beslissing duidelijk bepaalt welke concrete 

overwegingen aan de basis van de beslissing liggen. De motivering moet toestaan aan de betrokkenen 

om kennis te nemen van de overwegingen zodat zij de draagwijdte hiervan kunnen begrijpen. De 

motivering kan geen standaardformulering zijn. 

 

Het is juist in zaken als deze dat de motivering van groot belang is want er is enkel een annulatieberoep 

mogelijk tegen de genomen beslissing zonder dat er enige instantie is die ten gronde de beslissing kan 

herbekijken. Daarbij komt nog het feit dat een dergelijke beslissing een enorme impact heeft op het 

leven van de betrokkene. De motivering moet in rechte en in feite evenredig zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

De opgelegde motivering in de akte moet de feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing 

ten grondslag liggen. De motivering moet afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk. 

 

Er moet geval per geval gekeken worden naar de concrete omstandigheden van de zaak. 

 

Artikel 9ter § 1 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 aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

 

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

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

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag 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. " 

 

Uit de redactie van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt dan ook dat het verlenen van een 

machtiging tot verblijf om medische redenen kan gebeuren op basis van de omstandigheid dat de ziekte 

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

behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. 

 

 

Eerste onderdeel 

 

De beslissing is gemotiveerd doch de motivering is niet afdoende. Er blijkt immers dat er onvoldoende 

onderzoek van de concrete omstandigheden van de aanvraag werd verricht, met name wat betreft de 

beschikbaarheid van de noodzakelijke geneesmiddelen in het land van herkomst. 

 

De aanvraag machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet vermeldt: 

 

"De medicatie die de heer M. (…) op heden neemt (en die wordt terugbetaald door het RIZIV) bestaat 

uit: imuran 50 (azathioprine) - 5 pillen / dag, mesalazine 500 -4x2/ dag, claversal foam - 1 lavement/dag 

en pantoprazol 2 x 20 mg/dag. Om de 14 dagen dient de heer M. (…) op ote gaan bij dr. De Geeter. Op 

zeer regelmatige basis worden er bloedonderzoeken, coloscopische onderzoeken en histopathologische 

onderzoeken verricht. 

… 

Tot op heden ontvangt de heer M. (…) een maximale conservatieve behandeling. Dergelijke 

behandeling is echter ontoereikend. Een TNF-antagonist therapie is aangewezen waarbij de heer M. 

(…) zal behandeld worden met adalimumab of infliximab". 

 

Deze informatie volgt uit het medisch getuigschrift van Dr. De Geeter van 8 november 2013 dat aan de 

aanvraag werd toegevoegd. 

 

De beslissing van de Staatssecretaris beperkt zich ertoe te stellen dat de heer M. (…) nood heeft aan : 

- azathioprine en sulfasalazine (ter vervanging van mesalazine) 

- pantoprazol  

en dat dat deze geneesmiddelen beschikbaar zijn in Armenië. 

 

Azathioprine is echter niet beschikbaar. In het medisch verslag van 22 april 2014 van Dr. Tavernier, 

arts-adviseur van de Dienst Vreemdelingenzaken, wordt verwezen naar de MedCOI-databank. Het 

dossier met kenmerknummer AM-2797-2013 in deze databank zou aantonen dat azathioprine 

beschikbaar is. 

 

Bij de beschikbaarheid van het medicijn azathioprine werd volgende opmerking opgenomen: 

 

"It is included in NEDL but still remain out of Drug List andpharm companies ' price lists. So it is 

practically not available”. 
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Vriie vertaling: 

  

"Het is opgenomen in NEDL maar niet aanwezig op de lijst van medicijnen en apotheker's prijslijsten. 

Het is dus praktisch niet beschikbaar". 

 

Bovendien gaat de Staatssecretaris niet in op het feit dat de conservatieve behandeling niet meer 

aanslaat en dat de huidige conservatieve behandeling ontoereikend is. 

 

De Staatssecretaris gaat niet in op de vraag of TNF-antagonist therapie, waarbij de heer M. (…) dient 

behandeld te worden met adalimumab of infliximab, beschikbaar is in Armenië. 

 

Bijgevolg schendt de bestreden beslissing de voorgenoemde bepalingen. 

 

Tweede onderdeel 

 

De beslissing is gemotiveerd doch de motivering is niet afdoende. 

 

Er blijkt immers dat er onvoldoende onderzoek van de concrete omstandigheden van de aanvraag werd 

verricht, met name wat betreft de toegankelijkheid tot de noodzakelijke geneesmiddelen. 

 

De adviserend geneesheer van de Dienst Vreemdelingenzaken stelt in zijn advies van 22 april 2014 dat: 

 

"de aandoening van betrokkene valt onder een pakket gratis gezondheidszorg (zorgen en medicatie) 

(NEDL), welke door de staat aan iedere Armeense burger verstrekt wordt en aldus tot de basiszorg kan 

worden gerekend worden". 

 

Een nader en gedetailleerd onderzoek van de concrete situatie diende echter te leiden tot het besluit dat 

de heer M. (…) geen of onvoldoende toegang zal hebben tot de nodige zorg en geneesmiddelen. 

 

In de van 10 december 2013 werd reeds uitdrukkelijk vermeld: 

 

"De heer M. (…) heeft geen opleiding genoten. Voorheen was hij in Armenië werkzaam als bouwvakker. 

Uit de publicatie "Socio-economic situation of the Republic of Armenia, January - September 2013" van 

de "National statistical service of the Republic of Armenia" dat het gemiddelde maandelijkse nominale 

loon in de bouwsector in Armenië 138 652 Dram hetzij 247,59 EUR (1,00 EUR = 560 DRAM) bedraagt 

(stuk29). 

 

In geval van terugkeer naar Armenië, en gesteld dat hij in zijn huidige medische toestand nog zou 

kunnen werken, dan zou de heer M. (…) hoogstens over een inkomen van 250,00 EUR netto per maand 

kunnen beschikken. Het is zonder meer duidelijk dat de medicatie en de behandeling die hij nodig heeft, 

voor hem dan onbetaalbaar zouden zijn. 

 

Volgens de "Country Sheet Armenia ", opgesteld door Caritas International in januari 2010 (stuk 27), 

wordt er in Armenië gediscrimineerd op grond van de betalingsmogelijkheden van de patiënt. Personen 

die niet onmiddellijk erelonen kunnen betalen, kunnen slechts rekenen op "indifférence andpoor 

treatment" (vrij vertaald: "onverschilligheid en minimale behandeling"). 

 

De "Norwegian Refugee Council" behandelt in haar publicatie "Armenia: Need to monitor progress 

towards durable solutions" van 23 februari 2010 de medische toestand in Armenië. 

  

Hierin lezen we: 

"Primary health care is free of charge and people are free to choose their provider. However, officials 

often require overt or concealed payment for services and medicines (USDoS, 25 February 2009). 

These payments can comprise two thirds of total health care costs and some may not receive the 

treatment they require as a result (Oxfam, 2004). The government has recently cracked down on this 

corruption and as one such measure issues expectant mothers a voucher for prenatal care and delivery 
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(IDMC, November 2009). Despite subsidies, many poor people cannot afford drugs on the government's 

essential medicines list. 

 

There is no available health information relating specifically to IDPs and returnees. Most IDPs and 

returnees report having a health post in their village, but larger "polyclinics" are usually over 20 

kilometers away (IDMC, November 2009). The already low uptake of primary health care services fell 

substantially after independence and is now well below levels in the European Union (WHO, 2009). This 

is despite a state-funded programme to ensure vulnerable groups have priority access to public health 

services. Cost and poor quality of care are the main reasons for low usage (NHDS, 2003)." (eigen 

onderlijning). 

 

Vrii vertaald: 

 

"Primaire gezondheidszorg is gratis en mensen zijn vrij om zelf hun leverancier te kiezen. Echter, 

ambtenaren vereisen vaak openlijk of verborgen betaling voor diensten en medicijnen (USDoS, 25 

februari 2009). Deze betalingen kunnen twee derde van de totale kosten van de gezondheidszorg 

beslaan en sommigen mensen kunnen bijgevolg niet de behandeling ontvangen die ze nodig hebben 

(Oxfam, 2004). De regering heeft onlangs deze corruptie veroordeeld en als gevolg daarvan 

maatregelen genomen voor aanstaande moeders door hen bonnen uit te delen voor prenatale zorg en 

de zorg bij het aren (IDMC, november 2009). Ondanks de subsidies kunnen veel arme mensen zich 

geen medicijnen veroorloven die zich bevinden op de lijst van de overheid van essentiële 

geneesmiddelen. 

 

Er is geen beschikbare gezondheidsinformatie die specifiek betrekking heeft op ontheemden en 

repatrianten. De meeste ontheemden en repatrianten rapporteren een gezondheidspost in hun dorp, 

maar grotere "poliklinieken" zijn meestal meer dan 20 kilometer ver verwijderd (IDMC, november 2009). 

De al lage opname van primaire gezondheidszorg is fors gedaald na de onafhankelijkheid en is nu 

onder het niveau van de Europese Unie (WHO, 2009). Dit ondanks een door de staat gefinancierd 

programma om ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen voorrang hebben en toegang hebben tot de 

openbare gezondheidszorg. Kosten en de slechte kwaliteit van de zorg zijn de belangrijkste redenen 

voor het lage verbruik (NHDS, 2003)". 

 

Hieruit blijkt dus dat de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de meest gangbare geneesmiddelen 

en behandelingen in Armenië niet vanzelfsprekend is. 

 

Zeer specifieke en dure geneesmiddelen en behandelingen zoals deze die de heer M. (…) nodig heeft, 

zijn in Armenië al helemaal niet verkrijgbaar. 

 

Het bovenvermelde rapport stelt dat de meest noodzakelijke en dure medicijnen niet ter beschikking zijn 

in gezondheidsvoorzieningen. 

 

Bovendien dient opgemerkt dat noch de heer M. (…), noch mevrouw B. (…) behoren tot een groep die 

korting krijgt bij de aflevering van medicijnen en bij de behandeling van hun ziekte. " 

 

De aangehaalde rapporten werden toegevoegd aan de aanvraag en bevinden zich dus in het 

administratief dossier. 

 

De Staatssecretaris is volledig voorbijgegaan aan hetgeen hierboven werd uiteengezet. 

 

Bovendien blijkt uit nader onderzoek dat een aantal van de geneesmiddelen die de heer M. (…) nodig 

heeft, niet tot "NEDL" behoren. 

 

Het enige altematief voor Azatioprine dat beschikbaar is, is cytotoxic immunosuppressant. Dit 

geneesmiddel is echter enkel beschikbaar op voorschrift en mits betaling (zie pagina 5, request form 

met nummer AM-2797-2013). 

 

Ook het product Pantoprazol is enkel beschikbaar op voorschrift en mits betaling (zie pagina 4, request 

form met nummer AM-2936-2013). 
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Ook het medicijn Infliximab dat de heer M. (…) in de zeer nabije toekomst nodig zal hebben (zie 

medisch getuigschrift van Dr. De Geeter van 19 juli 2014 en 8 november 2013) is enkel beschikbaar op 

voorschrift en mits betaling (zie pagina 4, request form met numer AM-2797-2013). 

 

In zijn advies stelt Dr. Tavernier nog het volgende: 

 

"het lijkt ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Armenië- het land waar hij tenslotte tot 30.036.2009 

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

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

hulp". 

 

Deze stelling vormt een waarde-oordeel dat niet op feiten gebaseerd is. De heer M. (…) en zijn gezin 

dienen zelf in te staan voor hun noden en medische kosten. 

 

Het risico is groot dat de heer M. (…) in Armenië geen toegang zal hebben tot de nodige medische zorg 

en medicatie die noodzakelijk zijn om te overleven. 

 

De Staatssecretaris en de arts-adviseur kwamen tot een overhaaste conclusie zonder grondig 

onderzoek van alle elementen in het dossier. 

 

Van een administratieve overheid mag verwacht worden dat zij haar beslissingen motiveert op grond 

van een correcte feitenvinding en dat zij een zekere voorzichtigheid aan de dag legt. De motivering moet 

afdoende zijn. Dit is niet het geval. 

 

Bijgevolg schendt de beslissing de voorgenoemde bepalingen. 

 

Derde onderdeel 

 

De artikelen 2, 3 en 13 van het EVRM veronderstellen een ernstig onderzoek van het risico ingeroepen 

door verzoekers. 

 

De Staatssecretaris betwist niet dat de heer M. (…) aan een ernstige aandoening lijdt. 

 

Door ervan uit te gaan dat de heer M. (…) vrij en zonder enig probleem toegang zal hebben tot de 

nodige medische zorg en medicatie, wordt voorbijgegaan aan de Armeense realiteit (zie hierboven). 

 

Bij verblijf in Armenië loopt de heer M. (…) het risico dat hij geen of onvoldoende medische zorg en 

medicatie ter beschikking zal hebben waardoor hij nog zieker zal worden. 

 

De heer M. (…) dient aan een permanente medische controle te worden onderworpen en heeft nood 

aan zeer specifieke medicatie. 

 

Iedere persoon heeft recht op leven (art. 2 § 1 EVRM). Bovendien mag niemand worden onderworpen 

aan een onmenselijke of vernederende behandeling (artikel 3 EVRM). 

 

Zonder behandeling zal de gezondheidstoestand van de heer M. (…) er zeer snel op achteruit gaan. Er 

is geen uitzicht op een positieve evolutie. Zonder behandeling zal de aandoening van de heer M. (…) 

zich ontwikkelen tot een colon carcinoma (colonkanker) en tot een totale colectomie met blijvende stoma 

en eventuele colon carcinoma (colonkanker) op lange termijn (zie medische getuigschriften van Dr. De 

Geeter van 19 juli 2013 en 8 november 2013). 

 

Bijgevolg schendt de beslissing de voorgenoemde bepalingen.” 

 

3.2. Artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 verduidelijkt de begrippen ‘bestuurshandeling’, ‘bestuur’ en 

‘bestuurde’ voor de toepassing van deze wet. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven 

door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een 

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 
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ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet. 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. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

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

te verkrijgen in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. In de bestreden beslissing wordt 

tevens verwezen naar de evaluatie van de medische gegevens door de ambtenaar-geneesheer op 22 

april 2014, die als bijlage bij de eerste bestreden beslissing wordt gevoegd. Dit advies van de 

ambtenaar-geneesheer maakt deel uit van de eerste bestreden beslissing.  

 

De verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de eerste bestreden beslissing is 

genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de 

genoemde wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet.  

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partijen de motieven van de eerste bestreden beslissing 

kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

 

3.3. Waar de verzoekende partijen inhoudelijke argumenten ontwikkelen tegen de eerste bestreden 

beslissing, voeren zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel 

van het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

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

 

3.4. De eerste bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd. Deze bepaling luidde op het 

ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing 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 
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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 aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel wordt 

onderzocht samen met de aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

3.5.1. De verzoekende partijen betogen dat er onvoldoende onderzoek is gebeurd naar de concrete 

omstandigheden van de aanvraag, meer bepaald wat betreft de beschikbaarheid van de noodzakelijke 

geneesmiddelen in het land van herkomst. Zij wijzen er op dat in de aanvraag om machtiging tot verblijf 

melding wordt gemaakt van medicatie, met name azathioprine, mesalazine, claversal foam, pantaprazol 

en van onderzoeken op regelmatige basis alsook dat de eerste verzoekende partij tot op heden een 

maximale conservatieve behandeling ontvangt doch dat deze niet toereikend is en een TNF-antagonist 

therapie aangewezen is waarbij zij zal behandeld worden met adalimumab of infliximab, dat deze 

informatie volgt uit het medisch attest van dr. De Geeter van 8 november 2013 dat aan de aanvraag 

werd gevoegd. De eerste bestreden beslissing heeft zich volgens de verzoekende partijen beperkt tot de 

stelling dat de eerste verzoekende partij nood heeft aan azathioprine en sulfasalazine, ter vervanging 

van mesalazine, en pantoprazol en dat deze beschikbaar zijn in Armenië. De verzoekende partijen 

betogen dat azathioprine echter niet beschikbaar is, dat in het medisch verslag van 22 april 2014 wordt 

verwezen naar de MedCOI-databank, dat het dossier met kenmerknummer AM-2797-2013 in deze 

databank zou aantonen dat voormelde medicatie beschikbaar is, dat bij de beschikbaarheid van 

azathioprine werd opgemerkt dat het opgenomen is in NEDL maar niet aanwezig is op de lijst van 

medicijnen en apothekers prijslijsten, dat het dus praktisch niet beschikbaar is. Voorts betogen de 

verzoekende partijen dat de verwerende partij niet ingaat op het feit dat de conservatieve behandeling 

niet meer aanslaat en dat de huidige conservatieve behandeling ontoereikend is, dat zij niet ingaat op 

de vraag of TNF-antagonist therapie, waarbij de eerste verzoekende partij dient behandeld te worden 

met adalimumab of infliximab, beschikbaar is in Armenië.  

 

3.5.2. Daargelaten de vraag of uit het administratief dossier, meer bepaald het document met 

kenmerknummer AM-2797-2013 uit de MedCOI-databank,  zou blijken dat azathioprine niet beschikbaar 

is in Armenië (en dit afgeleid uit de opmerking dat azathioprine niet aanwezig is op de lijst van 

medicijnen en apothekers prijslijsten en dus praktisch niet beschikbaar is) en daargelaten de vraag of de 

ambtenaar-geneesheer gehouden was in te gaan op de vraag of de ‘aangewezen’ behandeling met 

TNF-antagonist therapie, waarbij de eerste verzoekende partij dient behandeld te worden met 

adalimumab of infliximab, beschikbaar is in Armenië, stelt de Raad vast dat de verzoekende partijen in 

hun verzoekschrift zelf aangeven dat een alternatief voor azathioprine, met name cytotoxic 

immunosuppressant, beschikbaar is in Armenië en dat ook het medicijn infliximab, dat de eerste 

verzoekende partij in de zeer nabije toekomst zou nodig hebben, beschikbaar is in Armenië 

(verzoekschrift p. 10), zodat de verzoekende partijen geen belang hebben bij hun kritiek vermeld in punt 

3.5.1. Dat deze geneesmiddelen, met name het alternatief voor azathioprine en infliximab enkel 

beschikbaar zijn op voorschrift, doet aan de beschikbaarheid geen afbreuk. Immers tonen de 

verzoekende partijen niet aan dat het voor de eerste verzoekende partij onmogelijk zou zijn om in 

Armenië de voorschriften voor de door haar benodigde behandelingen/medicijnen te bekomen.  

 

3.6.1. De verzoekende partijen betogen dat er onvoldoende onderzoek is gebeurd naar de concrete 

omstandigheden van de aanvraag, meer bepaald wat betreft de toegankelijkheid van de noodzakelijke 

geneesmiddelen. Zij wijzen er op dat in het advies van 22 april 2014 staat dat de aandoening van de 

eerste verzoekende partij onder een pakket gratis gezondheidszorg (zorgen en medicatie) valt (NEDL), 

welke door de staat aan iedere Armeense burger verstrekt wordt en aldus tot de basiszorg kan worden 

gerekend, dat een nader gedetailleerd onderzoek van de concrete situatie echter diende te leiden tot het 

besluit dat de eerste verzoekende partij geen of onvoldoende toegang zal hebben tot de nodige zorg en 

geneesmiddelen. De verzoekende partijen herhalen hun schrijven van 10 december 2013 waarin zij er 

op wezen dat de eerste verzoekende partij geen opleiding heeft genoten en voorheen in Armenië 

werkzaam was als bouwvakker, dat het gemiddeld maandelijks nominale loon in de bouwsector in 

Armenië 247,59 EUR is, dat indien zij terugkeert en gesteld dat zij zou kunnen werken, zij hoogstens 

over een inkomen van 250 EUR per maand kan beschikken en aldus de voor haar nodige medicatie en 
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behandeling onbetaalbaar zou zijn, dat in Armenië gediscrimineerd wordt op grond van 

betalingsmogelijkheden van de patiënt, dat zij die niet onmiddellijk erelonen kunnen betalen, slechts 

kunnen rekenen op onverschilligheid en minimale behandeling, dat uit een publicatie van de Norwegian 

Refugee Council van 23 februari 2010 blijkt dat de beschikbaarheid van de meest gangbare 

geneesmiddelen en behandelingen in Armenië niet vanzelfsprekend is, dat zeer specifieke en dure 

geneesmiddelen en behandelingen zoals deze die de verzoekende partij behoeft, helemaal niet 

verkrijgbaar zijn in Armenië, dat de meest noodzakelijke en dure medicijnen niet ter beschikking zijn in 

de gezondheidsvoorzieningen en dat noch de eerste verzoekende partij noch de tweede verzoekende 

partij behoren tot een groep die korting krijgt bij de aflevering van medicijnen en bij de behandeling van 

hun ziekte. De verzoekende partij meent dat de verwerende partij volledig is voorbijgegaan aan wat 

werd uiteengezet in de aanvraag. Bovendien blijkt, volgens de verzoekende partijen, dat een aantal van 

de geneesmiddelen die de eerste verzoekende partij nodig heeft niet tot ‘NEDL’ behoren, dat het enige 

alternatief voor azathioprine dat beschikbaar is, cytotoxic immunosupressant is, dat dit echter enkel 

beschikbaar is op voorschrift en mits betaling (AD, request form met nr. AM-2797-2013, p. 5), dat ook 

pantoprazol enkel beschikbaar is op voorschrift en mits betaling (AD, request form met nr. AM-2936-

2013, p. 4) en dat ook het medicijn infliximab dat de eerste verzoekende partij in de zeer nabije 

toekomst nodig zal hebben enkel beschikbaar is op voorschrift en mits betaling (AD, request form met 

nr. AM-2797-2013).  

 

Betreffende het motief dat het erg onwaarschijnlijk lijkt dat de eerste verzoekende partij in Armenië het 

land waar zij tenslotte tot 30 juni 2009 verbleef, geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij 

wie zij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar 

of voor (tijdelijke) financiële hulp, stellen de verzoekende partijen dat deze stelling een waardeoordeel 

vormt dat niet op feiten gebaseerd is, dat de eerste verzoekende partij en haar gezin zelf dienen in te 

staan voor hun noden en medische kosten. Zij menen dat het risico groot is dat de eerste verzoekende 

partij in Armenië geen toegang zal hebben tot de nodige medische zorg en medicatie die noodzakelijk 

zijn om te overleven, dat de verwerende partij en de ambtenaar-geneesheer tot een overhaaste 

conclusie kwamen zonder grondig onderzoek van de elementen in het dossier. 

 

3.6.2. Vooreerst wijst de Raad er op dat de ambtenaar-geneesheer wel degelijk rekening heeft 

gehouden met de door de verzoekende partijen aangebrachte elementen waarom zij van mening zijn 

dat de benodigde medicatie en behandelingen in Armenië ontoegankelijk zijn. Zo wordt, betreffende de 

toegankelijkheid van de zorgen en de opvolging in Armenië, meer bepaald de financiële toegankelijkheid 

en beschikbaarheid, waarvan de verzoekende partijen aldus stelden in hun schrijven van 10 december 

2013 dat deze problematisch is, gemotiveerd “Uit onze bronnen waarvan een kopie werd toegevoegd 

aan het administratief dossier blijkt dat een bepaald type gezondheidszorgen en zorgen voor 

welbepaalde aandoeningen door de staat betaald worden in Armenië. 

Daarnaast krijgen mensen die behoren tot bepaalde, sociaal kwetsbare groepen een breder pakket van 

zorgen gratis, in de andere gevallen moeten de burgers zelf betalen voor de medische zorgen. 

Er is geen ziekteverzekering, doch de aandoening van betrokkene valt onder een pakket gratis 

gezondheidszorg (zorgen en medicatie), welke door de staat aan iedere Armeense burger verstrekt 

wordt en aldus tot de basiszorg kan gerekend worden. 

Personen die deel uitmaken van sociaal kwetsbare groepen, zoals arme families (families met weinig 

middelen en hoge vaste kosten), gehandicapten,... krijgen ook de gespecialiseerde zorgen en de 

benodigde medicijnen gratis. Ze hebben tevens toegang tot dezelfde zorginstellingen. 

Er is hulp voor personen die als werkloos geregistreerd zijn. Dit zijn mensen die geen werk hebben, 

werk zoeken en ten minste 1 jaar gewerkt hebben. Zij krijgen een werkloosheidsuitkering gedurende 

maximaal 1 jaar. Deze mensen kunnen ook beroepsopleidingen volgen en worden begeleid naar een 

job. 

Voor arme families is er een familiale sociale uitkering. De uitkering wordt aangepast aan de graad van 

armoede en de samenstelling van het gezin. Hoe moeilijker de situatie, hoe hoger de uitkering. 

Er wordt maandelijks een zorgbijslag betaald voor elk kind jonger dan 2 jaar, bij de geboorte wordt ook 

eenmalig een som uitgekeerd. Voor elk kind tot de leeftijd van 18 jaar ontvangen de ouders, in geval van 

officiële tewerkstelling kindergeld. 

Er is een invaliditeitspensioen voor mensen die deels of volledig invalide verklaard worden en minstens 

5 jaar in officiële loondienst gewerkt hebben. 

Tevens vermelden we het bestaan van een NGO die mantelzorg verleent aan hulpbehoevenden. 
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Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

elementen in het dossier die erop wijzen dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt 

in zijn land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat betrokkene niet zou kunnen 

instaan voor eventuele bijkomende kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Ook kan 

verondersteld worden dat betrokkene indien dit nodig zou blijken zijn echtgenote een steentje bijdraagt 

in de financiële situatie van het gezin, bij terugkeer naar het land van herkomst. 

Het lijkt ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen in Armenië - het land waar zij tenslotte tot 30.06.2009 

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

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

hulp. 

Uit de verklaringen van betrokkene in de asielprocedure blijkt alvast dat zijn ouders en twee broers in 

Artashat wonen waar ook betrokkene en zijn gezin resideerden voor hun komst naar België. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de toegankeliikheid van de medische behandeling en opvolging in het 

land van herkomst, Macedonië voldoende gegarandeerd is.” 

 

Waar de verzoekende partijen onder verwijzing naar hun schrijven van 10 december 2013 herhalen dat 

de eerste verzoekende partij, indien zij zou kunnen werken, een gemiddeld maandelijks loon zou 

hebben van 250 EUR, waardoor zij de medicatie en de behandeling die zij nodig heeft niet zou kunnen 

betalen, beperken zij zich tot een loutere bewering die geenszins vermag de bovenvermelde motieven 

te weerleggen. Vooreerst wijst de Raad er op dat de verzoekende partijen betogen dat een aantal van 

de geneesmiddelen die de eerste verzoekende partij nodig heeft niet tot de NEDL behoren en enkel te 

verkrijgen zijn mits betaling, zodat zij het ermee eens lijken te zijn dat bepaalde door de eerste 

verzoekende partij benodigde geneesmiddelen wel degelijk onder het pakket gratis gezondheidszorg 

vallen, zoals ook gemotiveerd in het advies van de ambtenaar-geneesheer. Daarnaast tonen de 

verzoekende partijen niet aan wat in Armenië de kostprijs is van de geneesmiddelen die de eerste 

verzoekende partij nodig heeft en die enkel mits betaling te verkrijgen zijn. Voorts gaan zij voorbij aan de 

motieven dat niets toelaat te concluderen dat de eerste verzoekende partij niet zou kunnen instaan voor 

eventuele bijkomende kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp en waar er op gewezen 

wordt dat bepaalde, sociaal kwetsbare groepen een breder pakket van zorgen en benodigde medicijnen 

gratis krijgen – waarbij de stelling van de verzoekende partijen dat zij niet behoren tot een groep die 

korting krijgt bij de aflevering van de medicijnen en behandeling van de ziekte een loutere bewering is –, 

alsook waar gewezen wordt op hulp aan personen die werkloos zijn, op de familiale sociale uitkering en 

de zorgbijslag en kindergeld voor kinderen en het invaliditeitspensioen alsook op het bestaan van een 

NGO die mantelzorg verleent en de mogelijkheid voor de echtgenote om een steentje bij te dragen in de 

financiële situatie van het gezin. 

 

Waar de verzoekende partijen onder verwijzing naar hun schrijven van 10 december 2013 herhalen dat 

volgens een document van Caritas International van januari 2010 blijkt dat in Armenië gediscrimineerd 

wordt op grond van de betalingsmogelijkheden van de patiënt, dat personen die niet onmiddellijk 

erelonen kunnen betalen slechts kunnen rekenen op onverschilligheid en een minimale behandeling, en 

dat in een document van de Norwegian Refugee Council van 23 februari 2010 gewezen wordt op het 

vereisen van betalingen voor (gratis) diensten en medicijnen door ambtenaren waardoor sommige 

mensen niet de nodige zorgen ontvangen, dat deze corruptie veroordeeld werd door de regering, dat 

ondanks de subsidies veel arme mensen zich geen medicijnen kunnen veroorloven die zich bevinden op 

de lijst van essentiële medicijnen, gaan zij eveneens voorbij aan de motieven van de bestreden 

beslissing waar er op gewezen wordt dat niets toelaat te concluderen dat de eerste verzoekende partij 

niet zou kunnen instaan voor eventuele bijkomende kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.  

 

Waar de verzoekende partijen onder verwijzing naar hun schrijven van 10 december 2013 herhalen dat 

in een document van de Norwegian Refugee Council van 23 februari 2010 gewezen wordt op de 

aanwezigheid van een gezondheidspost in het dorp van terugkeerders en ontheemden en de 

aanwezigheid van grotere poliklinieken 20 kilometer verderop en op het feit dat de kosten en de slechte 

kwaliteit van de zorg de belangrijkste redenen zijn waarom de primaire gezondheidszorg niet wordt 

opgenomen en stellen dat hieruit blijkt dat de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de meest 

gangbare geneesmiddelen en behandelingen in Armenië niet vanzelfsprekend is, dat zeer specifieke en 

dure geneesmiddelen en behandelingen, zoals deze die de eerste verzoekende partij nodig heeft, al 

helemaal niet verkrijgbaar zijn in Armenië en dat het rapport stelt dat de meest noodzakelijke en dure 

medicijnen niet ter beschikking zijn in de gezondheidsvoorzieningen, kunnen zij niet gevolgd worden. Uit 
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de door de verzoekende partijen in hun schrijven van 10 december 2013 en hun verzoekschrift 

geciteerde paragrafen van het rapport van de Norwegian Refugee Council van 23 februari 2010 kan 

geenszins afgeleid worden dat de meest gangbare geneesmiddelen niet betaalbaar en beschikbaar zijn, 

noch dat de behandelingen en geneesmiddelen die de eerste verzoekende partij behoeft, niet 

verkrijgbaar zijn in Armenië, waarbij dient opgemerkt te worden dat reeds werd vastgesteld dat de 

verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat de door de eerste verzoekende partij benodigde 

zorgen en medicijnen niet beschikbaar zijn in Armenië, noch dat de meest noodzakelijke en dure 

medicijnen niet ter beschikking zijn in de gezondheidsvoorzieningen. De Raad wijst er nog op dat de 

verzoekende partijen met de stelling dat de betaalbaarheid niet vanzelfsprekend is, geenszins aantonen 

dat de door de eerste verzoekende partij benodigde zorgen en geneesmiddelen voor hen financieel 

ontoegankelijk zijn.  

 

De Raad benadrukt dat het eventuele feit dat het niveau van de zorgverstrekking in Armenië niet 

vergelijkbaar is met dat in België en dat bepaalde vormen van zorgverstrekking er voor bepaalde 

burgers minder eenvoudig toegankelijk of beschikbaar zijn, niet impliceert dat een verblijfsmachtiging 

om medische redenen niet kan worden geweigerd aan een uit dat land afkomstige vreemdeling. In 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet is immers niet vastgelegd dat de verwerende partij dient na te 

gaan of de medische behandeling die in een bepaald land kan worden verstrekt van een niveau is dat 

vergelijkbaar is met dat in België. Voormelde bepaling voorziet slechts dat moet worden nagegaan of 

een adequate, en derhalve geschikte, behandeling mogelijk is. De Raad merkt op dat een ambtenaar-

geneesheer vaststelde dat dit in voorliggende zaak het geval is. 

 

3.6.3. Waar de verzoekende partijen nog verwijzen naar het feit dat uit onderzoek blijkt dat een aantal 

van de geneesmiddelen die de eerste verzoekende partij nodig heeft niet tot NEDL behoren en enkel 

mits betaling verkregen kunnen worden, weerleggen zij de motieven van de eerste bestreden beslissing 

waar er op gewezen wordt dat niets toelaat te concluderen dat de eerste verzoekende partij niet zou 

kunnen instaan voor eventuele bijkomende kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp en dat 

indien nodig de echtgenote een steentje kan bijdragen in de financiële situatie van het gezin, niet.  

 

Het gegeven dat de eerste verzoekende partij zou moeten betalen voor de benodigde medicatie kan niet 

leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, nu niet vereist is dat de toegankelijkheid van 

de medische zorgen onbeperkt en gratis is en aldus ook niet blijkt dat de eerste verzoekende partij niet 

in staat zal zijn om de eventuele kosten die alsnog gepaard gaan met de behandeling en opvolging, 

zoals de medicatie, te bekostigen. 

 

3.6.4. Waar de verzoekende partijen stellen dat de stelling dat het onwaarschijnlijk is dat de eerste 

verzoekende partij in Armenië geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht 

zou kunnen voor opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar of voor financiële hulp, 

een waardeoordeel vormt dat niet op feiten gebaseerd is en dat het gezin zelf dient in te staan voor hun 

noden en medische kosten, wijst de Raad er op dat voormeld motief een overtollig motief betreft. De 

overige motieven – die er op wijzen dat de aandoening van de eerste verzoekende partij valt onder een 

pakket gratis gezondheidszorg (zorg en medicatie), dat bepaalde, sociaal kwetsbare groepen een 

breder pakket van zorgen en benodigde medicijnen gratis krijgen en die wijzen op hulp aan personen 

die werkloos zijn, op de familiale sociale uitkering en de zorgbijslag en kindergeld voor kinderen en het 

invaliditeitspensioen alsook op het bestaan van een NGO die mantelzorg verleent en waarin gesteld 

wordt dat niets toelaat te concluderen dat de eerste verzoekende partij niet zou kunnen instaan voor 

eventuele bijkomende kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp en dat ook kan verondersteld 

worden dat de echtgenote een steentje bijdraagt in de financiële situatie van het gezin –, die door de 

verzoekende partijen niet worden weerlegd, noch ontkracht, volstaan om het advies in zoverre het 

betrekking heeft op het onderzoek naar de toegankelijkheid van de zorgen en de opvolging in Armenië 

voor de eerste verzoekende partij, te staven. De verzoekende partij toont niet aan op welke wijze de 

aanwezigheid van dit overtollig motief in het advies zou leiden tot het foutief of kennelijk onredelijk 

karakter van de overige pertinente motieven, zodat zij niet aantoont dat het advies door het opnemen 

van een overtollig of niet relevant motief onjuist of kennelijk onredelijk zou zijn. 

 

3.6.5. De verzoekende partijen slagen er niet in de pertinente motieven van het advies betreffende de 

toegankelijkheid van de door de eerste verzoekende partij benodigde zorgen en opvolging in Armenië te 

weerleggen of te ontkrachten. Zij tonen dan ook geenszins aan dat het risico groot is dat de eerste 
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verzoekende partij geen toegang zal hebben tot de nodige medische zorg en medicatie die noodzakelijk 

zijn om te overleven, noch dat de ambtenaar-geneesheer en de gemachtigde overhaast tot een 

conclusie kwamen zonder grondig onderzoek van alle elementen in het dossier. 

 

3.7. In het licht van het voorgaande dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partijen in casu niet 

aannemelijk maken dat de gemachtigde van de staatssecretaris op kennelijk onredelijke wijze of op 

basis van een foutieve feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. De schending van de materiële 

motiveringsplicht kan niet worden aangenomen, evenmin als de schending van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

3.8. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. Zoals hierboven reeds gesteld, slagen de verzoekende partijen er niet in aan 

te tonen dat er in casu werd uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de schending van de 

zorgvuldigheidsplicht niet kan worden aangenomen. 

 

3.9. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, hetgeen in casu niet 

het geval is. Uit de bespreking van het voorgaande is reeds gebleken dat de ambtenaar-geneesheer en 

bijgevolg de gemachtigde van de staatssecretaris in alle redelijkheid en op basis van een correcte 

feitenvinding hebben geoordeeld dat de aandoening van de eerste verzoekende partij behandelbaar is 

in Armenië en dat de benodigde behandeling er beschikbaar en toegankelijk is. Gelet op de analyse van 

het voorgaande blijkt dat de verzoekende partijen met hun betoog op generlei wijze een schending van 

het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maken. 

 

3.10. Wat de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet allereerst worden 

benadrukt dat het EHRM reeds oordeelde dat deze verdragsbepaling niet het recht aan een 

vreemdeling waarborgt om op het grondgebied van een staat te blijven louter om reden dat die staat 

betere medische verzorging kan verstrekken dan zijn land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid 

dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van de betrokkene 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” – hetgeen in casu niet 

blijkt –, kan een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 

26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk). 

 

De verzoekende partijen stellen dat niet betwist wordt dat de eerste verzoekende partij lijdt aan een 

ernstige aandoening, dat door ervan uit te gaan dat zij zonder enig probleem toegang zal hebben tot de 

nodige medische zorg en medicatie voorbijgegaan wordt aan de Armeense realiteit, dat bij verblijf in 

Armenië de eerste verzoekende partij het risico loopt dat zij geen of onvoldoende medische zorg en 

medicatie ter beschikking zal hebben waardoor zij nog zieker zal worden, dat zij aan permanente 

medische controle moet worden onderworpen en nood heeft aan specifieke medicatie, dat zonder 

behandeling de gezondheidstoestand van de eerste verzoekende partij er snel op achteruit zal gaan, dat 

er geen uitzicht is op een positieve evolutie, dat zonder behandeling de aandoening van de eerste 

verzoekende partij zich zal ontwikkelen tot colonkanker en tot een totale colectomie met blijvende stoma 

en eventuele colonkanker op lange termijn. 

 

De Raad stelt vast dat de ambtenaar-geneesheer heeft onderzocht of de behandeling, de medicatie en 

opvolging, die de eerste verzoekende partij behoeft, in Armenië beschikbaar en toegankelijk zijn. De 

ambtenaar-geneesheer zette gemotiveerd uiteen dat de door de eerste verzoekende partij benodigde 

behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Armenië. Deze pertinente motieven worden, zoals blijkt uit 

wat voorafgaat, door de verzoekende partijen niet weerlegd, noch ontkracht. De verzoekende partijen 

tonen niet aan, en de Raad kan evenmin vaststellen, dat er van uitgegaan wordt, door de ambtenaar-

geneesheer, dat de eerste verzoekende partij zonder enig probleem toegang zal hebben tot de nodige 
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medische zorg en medicatie. Wel is het zo dat de ambtenaar-geneesheer een onderzoek heeft gedaan 

naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de door de eerste verzoekende partij benodigde 

medicatie en opvolging en hieromtrent omstandig heeft gemotiveerd. De verzoekende partijen slagen er 

geenszins in aan te tonen dat de ambtenaar-geneesheer bij het voeren van dit onderzoek en zijn 

conclusies voorbij is gegaan aan de Armeense realiteit.  

 

Zoals hierboven uiteengezet, slagen de verzoekende partijen er niet in aan te tonen dat de motieven 

betreffende de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de behandeling die de eerste verzoekende 

partij behoeft, foutief of kennelijk onredelijk zijn, en tonen aldus niet aan dat de eerste verzoekende partij 

in Armenië het risico loopt dat zij geen of onvoldoende medische zorg en medicatie ter beschikking zal 

hebben waardoor zij nog zieker zal worden.  

 

Gezien er een adequate behandeling mogelijk is, is er dan ook geen sprake van een onmenselijke 

behandeling onder artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Gezien dat artikel 9ter een ruimere bescherming biedt dan artikel 3 van het EVRM is het moeilijk in te 

zien hoe er sprake kan zijn van een onmenselijke of vernederende behandeling onder de strengere 

bepalingen van artikel 3 van het EVRM. Om te kunnen besluiten tot een schending van artikel 3 van het 

EVRM, dienen de verzoekende partijen immers aan te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden 

aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mogen worden teruggeleid, een ernstig 

en reëel risico lopen te worden blootgesteld aan folteringen of mensonterende behandelingen. Zij 

moeten deze beweringen staven met een begin van bewijs en moeten concrete, op hun persoonlijke 

situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke 

behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Een 

eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat op zich evenmin (RvS 14 

maart 2002, nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 25 juni 

2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). Ook aan de hand van deze bepalingen van artikel 

3 van het EVRM slagen de verzoekende partijen er niet in om dergelijk bewijs voor te brengen. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.11. Gelet op voorgaande vaststellingen blijkt niet dat de bestreden beslissingen tot gevolg hebben dat 

het recht op leven van de eerste verzoekende partij in het gedrang komt, zodat de verzoekende partijen 

niet kunnen worden gevolgd waar zij voorhouden dat de verwerende partij artikel 2 van het EVRM heeft 

geschonden. 

 

3.12. Wat de aangevoerde schending van artikel 13 van het EVRM betreft, dient te worden vastgesteld 

dat dit artikel niet zelfstandig kan worden ingeroepen, zonder aan te tonen dat een door het voornoemd 

verdrag beschermde vrijheid of recht geschonden is. Gezien de schending van de artikelen 2 en/of 3 

van het EVRM niet kan worden weerhouden, dient niet te worden nagegaan of artikel 13 van het EVRM 

in casu van toepassing is en desgevallend geschonden werd (cf. RvS 28 februari 2005, nr. 141.340) 

 

Er wordt geen schending aannemelijk gemaakt van de artikelen 2, 3 en/of artikel 13 van het EVRM. 

 

3.13. Een schending van de door de verzoekende partijen aangevoerde bepalingen en beginselen kan 

niet worden aangenomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben 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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5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partijen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 875 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien maart tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


