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 nr. 195 190 van 17 november 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DIONSO DIYABANZA 

Alcyonstraat 95 

1082 BRUSSEL 

  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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 5 december 2013 

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

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

en Armoedebestrijding van 1 oktober 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 van de beslissing van de 

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

Armoedebestrijding van 1 oktober 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 oktober 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat C. DIONSO DIYABANZA verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster verklaart van Georgische nationaliteit te zijn. 
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Op 9 april 2010 diende verzoekster 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 verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 1 oktober 2013 verklaarde de gemachtigde de eerste aanvraag van verzoekster om machtiging tot 

verblijf op grond van medische redenen ontvankelijk, doch ongegrond. Deze beslissing vormt de eerste 

bestreden beslissing en is gemotiveerd als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 09.04.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door:  

K., I. (R.R.: […]) Geboren te Kutaisi op […] 1977 Nationaliteit: Georgië […] 

 

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, deel ik u mee dat dit verzoek 

ontvankelijk doch ongegrond is. 

Reden : 

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 werden medische elementen aangehaald voor K., I., die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts-adviseur d.d. 30.09.2013 in gesloten omslag). 

Derhalve 

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

een reeel 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 reeel 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). 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd welke geen betrekking hebben op de 

medische toestand van betrokkene (verzoekster haalt aan dat zij reeds enkele jaren in België verblijft, dat 

al haar belangen hier gevestigd zijn en ze beroept zich op artikel 8 EVRM). Dat met de wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid werd 

aangebracht in twee verschillende procedures, m.n. ten eerste het artikel 9ter als een unieke procedure 

voor in België verblijvende personen met een medische aandoening, ten tweede het artikel 9bis voor in 

België verblijvende personen, die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden, en die om 

humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te verkrijgen.  

Dat de hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter vallen en 

dat derhalve in dit verzoek aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan worden gegeven”. 

 

Dezelfde dag nam de gemachtigde tevens een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Deze beslissing vormt de tweede bestreden beslissing en is gemotiveerd als volgt: 

 

“De mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: K., I. Geboortedatum: […].1977 Geboorteplaats: […] Nationaliteit: Georgië 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er 

zich naar toe te begeven, 

binnen de dertig dagen na de kennisgeving. 

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: 

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 visum.” 

 

Op 19 februari 2014 diende verzoekster opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  
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Op 1 september 2014 verklaarde de gemachtigde ook deze tweede aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van medische redenen ontvankelijk, doch ongegrond. Verzoekster diende tegen deze beslissing 

beroep in bij de Raad, die deze beslissing bij arrest van 30 mei 2017 met nummer 187 709 vernietigde.  

 

Op 1 september 2014 gaf de gemachtigde eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten af aan 

verzoekster. Tegen deze beslissing diende verzoekster eveneens een beroep in bij de Raad (RvV     161 

184).  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt op dat verzoekster geen belang heeft bij de nietigverklaring van het bestreden bevel 

om het grondgebied te verlaten. Hij stelt dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet, in casu verplicht is om een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten te nemen en dus niet over enige discretionaire bevoegdheid beschikt. Hij zet uiteen dat hij, gelet 

op voormelde wetsbepaling, bij een eventuele vernietiging van het bestreden bevel om het grondgebied 

te verlaten, niet anders vermag dan opnieuw over te gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten. Hij meent eveneens dat verzoekster geen schending aannemelijk maakt van de artikelen 1 en 

3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna 

verkort het EVRM.). 

 

In casu voert verzoekster inderdaad een schending aan van de artikelen 1 en 3 van het EVRM. Deze 

verdragsbepalingen primeren op de door verweerder ingeroepen wetsbepaling en vereisen een 

onderzoek ten gronde van het desbetreffende middel. Bovendien bepaalt artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet heel duidelijk, “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal 

verdrag” en betekent het feit dat verzoekster geen houder is van de vereiste documenten niet dat geen 

schending van een hogere rechtsnorm aan de orde kan zijn. 

 

Er mag immers geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal 

verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het EVRM (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948) en het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna verkort het Handvest). Evenmin mag in 

dezelfde zin een bevel worden afgegeven in strijd met het gestelde in artikel 74/13 (RvS 17 december 

2013, nr. 225.855) en 74/17 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet vormt immers de omzetting van artikel 5 van Richtlijn 

2008/115/EG over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 

onderdanen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna verkort de Terugkeerrichtlijn). Het blijkt uit 

de lezing van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet of artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn dat bij een 

verwijderingsmaatregel moet rekening gehouden worden met het hoger belang van het kind, het gezins- 

en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkenen. Deze drie te respecteren elementen 

vinden eveneens hun weerklank in respectievelijk de artikelen 24 (hoger belang van het kind), 7 

(eerbiediging van het gezinsleven) en artikel 4 (verbod van folteringen en van onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen) van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie. Bij de tenuitvoerlegging van de Terugkeerrichtlijn zijn de Lidstaten eveneens gehouden tot naleving 

van die artikelen van het Handvest. Conform artikel 52, 3 van het Handvest moet aan de artikelen 4 en 7 

van het Handvest een zelfde draagwijdte worden gegeven als aan de artikelen 3 en 8 van het EVRM.  

 

Het EVRM en het Handvest primeren op de Vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader 

van onderhavige vordering de gegrondheid te onderzoeken van het middel dat gestoeld wordt op een 

schending van die hogere verdragsbepalingen die zoals hoger geduid impliciet doch zeker vervat liggen 

in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Artikel 13 van het EVRM (en artikel 47 van het Handvest) 

vereist immers een intern beroep waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor 

passend herstel kan worden verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge 

voor wat betreft de manier waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden 

opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§ 291). Er anders over oordelen zou het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel uithollen (cf. RvS 13 

december 2011, nr. 216.837). 

 

In casu wordt in het verzoekschrift de schending opgeworpen van de artikelen 1 en 3 van het EVRM. Er 

kan niet zonder meer gesteld worden dat verzoekster geen belang heeft bij de nietigverklaring van het 
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bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. Hiermee loopt verweerder vooruit op de beoordeling van 

de Raad. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna verkort de wet van 29 

juli 1991), van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van de zorgvuldigheidsplicht. Zij meent 

verder dat de gemachtigde een beoordelingsfout heeft gemaakt en zijn macht heeft overschreden bij het 

nemen van de bestreden beslissing. 

 

Zij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Overwegend dat artikel 9 ter § 1e van de wet van 15 december 1980 beschikt: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling. De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de 

mogelijkheden van en van de toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar 

hij verblijft, en van de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk 

geachte behandeling, gebeurt door een ambtenaar - geneesheer of een geneesheer aangeduid door de 

minister of zijn gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit 

nodig acht, de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen." 

Dat voortvloeit uit de voorbereidingswerken van de wet van 15 september 2006, die artikel 9 ter 

voornoemd ingelast heeft in de wet van 15 december 1980, dat de "adequate behandeling" in deze 

beschikking vermeldt " een aangepaste behandeling en voldoende toegankelijkheid in het land van 

herkomst of van verblijf' beoogt, en dat het onderzoek van deze kwestie "geval per geval moet gebeuren, 

rekening houdend met de individuele situatie van verzoeker"; 

Dat eruit voortvloeit dat om "adequaat" te zijn in de zin van artikel 9 ter voornoemd, de behandelingen die 

in zijn land van herkomst of verblijf van verzoeker niet alleen "geschikt" moeten zijn voor de betrokken 

pathologie, maar eveneens voldoende toegankelijk "voor betrokkene waarvan met de individuele situatie 

moet rekening gehouden worden op het ogenblik van het onderzoek van de aanvraag; 

Dat bovendien de lezing van artikel 9 ter van voornoemde wet van 15 december 1980 in werkelijkheid 

drie soorten ziekten onthult die moeten leiden tot de toekenning van een verblijfsvergunning op basis van 

deze beschikking wanneer er geen enkele adequate behandeling in het land van herkomst of het land van 

verblijf bestaat, te weten: 

- Deze die een reëel risico voor het leven tot gevolg hebben; 

- Deze die een reëel risico voor de fysieke integriteit tot gevolg hebben; 

- Deze die een reëel risico voor onmenselijke of vernederende behandeling tot gevolg hebben; 

 

Dat dit tot gevolg heeft dat artikel 9 ter van voornoemde wet van 15 december 1980 geen interpretatie 

toelaat die zou leiden tot de systematische vereiste van een risico "voor het leven " van verzoekster 

vermits zij naast het vitaal risico, twee hypothesen overweegt: 

Dat om te rechtvaardigen dat zij wel de voorwaarden van artikel 9 ter, alinea 1e van de wet van 15 

december 190 vervulde, heeft verzoekster meerdere medische documenten voorgelegd die aantoonden 

dat zij leed aan chronische gehallucineerde psychose; 

Dat de graad van ernst van de pathologie als ernstig beoordeeld werd; 

Dat alle psychiaters die tussenkwamen benadrukt hebben dat de medische behandelingen aan de gang 

waren; 
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Dat wat de gevolgen en de complicaties betreft in geval van stopzetting van de behandeling, de 

geneesheer van verzoekster aangeduid heeft dat het zou gaan om een evolutie van een verergering met 

het risico van het overgaan tot de daad; 

Dat verzoekster haar aanvraag aangevuld heeft met documentaire bewijzen die de ziekte waaraan zij lijdt 

niet ten last zouden kunnen genomen worden in Georgië, bij gebrek aan adequate en beschikbare 

behandeling ter plaatse zodat haar opvolging bijgevolg riskeert ernstig gecompromitteerd te zijn in geval 

van vroegtijdige terugkeer naar haar land van oorsprong waar de toegankelijkheid tot de 

gezondheidszorgen een luxe blijft bij gebrek aan een systeem van efficiënte sociale zekerheid; 

Dat in zijn rapport van 30 september 2013 nochtans de Arts - attaché die de realiteit van de aan de gang 

zijnde behandelingen niet betwist, beslist heeft dat de zorgen beschikbaar en toegankelijk waren in 

Georgië; 

Dat om te besluiten tot de toegankelijkheid van psychische zorgen van eerste verzoekster, de arts - 

adviseur zich op inlichtingen baseert die blijken van algemene orde te zijn; 

Dat de arts - attaché geenszins vermeldt vanwaar hij de inlichtingen bekomt volgens dewelke de zorgen 

in psychiatrie gratis zouden zijn in Georgië; 

Dat hij spreekt over instellingen die gespecialiseerde hulp verlenen tot dewelke de eerste verzoekster 

zich zou kunnen richten, zonder er voor zover de juiste gegevens over te geven; 

Dat het nogal symptomatisch lijkt vast te stellen dat de geneesheer - adviseur zelf erkent dat de medicijnen 

die verzoekster in België krijgt niet beschikbaar zijn in Georgië; Dit geldt voor Paliperidon (Invega) en 

Escitalopram (Sipraxela); Dat ten onrechte de arts adviseur beschouwde dat beide medicijnen vervangen 

konden worden door Olanzapine, risperdone en de tweede door Sertaline, fluoxetine citalopram; 

Dat verzoekster een medisch attest voorlegt van haar psychiater, dokter E. V., van 26 november 2013 en 

geadresseerd aan dokter C. P., arts-attaché van verwerende partij, in dewelke hij de conclusies betwist 

van deze laatste in zijn medisch advies van 30 september 2013. 

Dat men dit kan lezen : 

"(…) 

Geachte Collega, 

Bovengenoemde meldden zich voor het eerst op 22.02.2013 aan in mijn privékabinet. Pte. wordt nog op 

regelmatige basis psychiatrisch opgevolgd. 

 Reden van aanmelding: 

Psychotische depressie. 

Therapeutisch voorstel: 

• Invega 6 mg lxl per dag. 

• Sipralexa 10 mg lxl per dag. 

U stelt voor om Invega te vervangen in Risperidone; Olanzapine of Quetiapine. En Sipralexa te vervangen 

door eender elk ander SSRI. 

U dient te weten dat het de bedoeling is om Invega in tweede instantie te vervangen door Xeplion I.M. en 

dit om de compliance en het psychiatrisch herstel te optimaliseren. 

Eveneens weet U dat de therapeutische compliance het hoogste is bij Escitalopram. Waarom veranderen 

naar een minder goed verdragen molecule? 

We bemerken een gestage positieve evolutie maar het herstel zal nog een weg zijn van jaren. 

Pte. is niet zelfredzaam en is afhankelijk van de goede zorgen van haar geloofsgemeenschap. 

In de hoop U de nodige informatie gegeven te hebben, verblijf ik met oprechte collegiale groeten,» 

Dat er uit voorvloeit dat de arts-attaché een beoordelingsfout gemaakt heeft over de elementen die hem 

voor advies voorgelegd werden; 

Dat de arts-attaché in ieder geval niet inlicht over de kosten van een raadpleging door een psychiater, 

noch over de werkelijke kosten voor de medicatie die eerste verzoekster nodig heeft; 

Dat bovendien de arts-attaché geen enkele gedetailleerd inlichting verschaft over de kwaliteit van de 

psychiatrische zorgen in de Georgische hospitalen verleend; 

 

Dat verzoekster van haar kant een recent rapport van OSAR voorlegt die de tekorten van het Georgische 

gezondheidssysteem in het licht stelt; 

« En Géorgie, les traitements des maladies psychiques sont extrêmement limités. Dans la plupart des 

cliniques psychiatriques, la situation est désastreuse, notamment en raison du manque de personnel 

qualifié (...)»; 

Dat elke administratieve handeling op de juiste, afdoende en toelaatbare motieven moet berusten en op 

de verplichting van uitdrukkelijke motivering opgelegd door de wettelijke beschikkingen beoogd in het 

middel, tot doel heeft verzoeker in te lichten over de motieven naar recht en naar feiten op basis van 

dewelke de beslissing genomen werd, om onder andere de bestemmeling van de beslissing toe te laten 

de redenen te kennen waarop deze gebaseerd zijn, zonder dat de autoriteit echter verplicht is deze 

motieven uitdrukkelijk te formuleren5; 
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Dat verwerende partij de pathologie niet weerlegt waaraan verzoekster lijdt een behandeling vereist zoals 

de dokters G.S., K.C. en E.V.  in hun medische getuigschriften vermeld hadden; 

Dat er uit de analyse die voorafgaat voortvloeit dat verwerende partij zich in werkelijkheid gebaseerd heeft 

op oppervlakkige motieven en door het voorkomen de overhand te doen hebben over de beschikbaarheid 

van de zorgen ten opzichte van de werkelijkheid ter plaatse; 

Dat de inlichtingen geroemd door verwerende partij bijgevolg niet afdoend zijn; 

Dat verwerende partij niet onwetend is, wat zij er ook over zegt, dat de situatie in Georgië zo catastrofaal 

is dat zelfs indien de behandelingen hier en daar bestaan, de kwestie van het therapeutische vermogen 

hier nog onderhevig is aan onbetrouwbaarheid, daar zij voor het merendeel ingesteld zijn in obsolete 

medische, zelf geïmproviseerde structuren. 

Dat verzoekster bijgevolg met kracht beweert dat de nodige medicatie om de aandoeningen te behandelen 

waaraan zij lijdt, niet beschikbaar zijn voor het grote publiek, en wanneer men ze vindt, zij voor de gewone 

burger zeer duur zijn, zoals voor haar; 

Dat zoals verwerende partij zelf beweert, de voorziene ziekteverzekering voor de families die onder de 

armoedegrens leven, enkel raadplegingen bij de huisarts, dringende operaties en desgevallend een 

geplande hospitalisatie, omvat; 

Dat de gespecialiseerde zorgen geenszins door deze aard van ziekteverzekering, door de Staat 

gefinancierd, ten laste worden genomen; 

Dat verzoekers bovendien de middelen niet hebben om zich een privé verzekering te veroorloven bij 

gebrek aan financiële middelen; 

Dat het duidelijk is dat haar kritische gezondheidstoestand haar niet toelaat te werken, rekening houdend 

met haar zware behandeling; 

Dat in elk geval, zelfs met arbeid, rekening houdend met een gemiddeld maandelijks inkomen van 149,80 

€ (Bron: World Bank, 2008)6, er geen twijfel over bestaat dat deze soort verzekering onbetaalbaar zou 

zijn; 

Dat men bijgevolg noodgedwongen moet vaststellen dat de beslissing van verwerende partij bijgevolg lijdt 

aan onvoldoende motivatie, hetgeen overeenstemt met gebrek aan motivatie; 

Dat het eerste middel gegrond is;” 

 

Verzoekster benadrukt in haar verzoekschrift de ernst van haar aandoening welke volgens haar niet 

betwist wordt en stelt dat bij de stopzetting van de behandeling haar aandoening zal verergeren en er een 

risico op suïcide is. Zij meent dat de ambtenaar-geneesheer onjuist gesteld heeft dat de zorgen 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Georgië en er oppervlakkig werd gemotiveerd. Zij wijst erop dat zij haar 

aanvraag aangevuld heeft met bewijzen dat er een gebrek is aan een adequate en beschikbare 

behandeling en dat bovendien de gezondheidszorg in haar land van herkomst een luxe is bij gebrek aan 

een efficiënte sociale zekerheid.  

 

Zij meent verder dat de ambtenaar-geneesheer niet vermeldt vanwaar zij de informatie haalt dat de 

psychiatrische zorgen gratis beschikbaar zijn en stelt dat de ambtenaar-geneesheer zich baseert op  

algemene inlichtingen of oppervlakkige motieven. Zij wijst er op dat de ambtenaar-geneesheer aangeeft 

dat gespecialiseerde hulp beschikbaar is zonder de juiste gegevens te vermelden.   

 

Zij wijst er vervolgens op dat de ambtenaar-geneesheer zelf aangeeft dat bepaalde medicijnen niet 

beschikbaar zijn maar dat deze vervangen kunnen worden door andere geneesmiddelen die wel 

beschikbaar zijn. Zij voegt een stuk van haar psychiater toe van 26 november 2013 waarin  te lezen staat 

dat de geneesmiddelen niet zomaar verwisselbaar zijn. 

 

Verzoekster meent dat de ambtenaar-geneesheer niet gemotiveerd heeft over de kosten en de kwaliteit 

van de nodige behandeling en verwijst naar een rapport van het OSAR van 16 oktober 2008 waaruit de 

tekorten van het Georgische gezondheidssysteem moeten blijken. Zij benadrukt nogmaals dat de zorgen 

voor de gewone burger zeer duur zijn en zij in haar kritieke gezondheidstoestand niet kan gaan werken. 

Rekening houdend met het gemiddeld inkomen in Georgië lijkt het haar vanzelfsprekend dat de door de 

ambtenaar-geneesheer vermelde verzekering onbetaalbaar is. Verzoekster zou zich een privéverzekering 

niet kunnen veroorloven bij gebrek aan financiële middelen.  

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zijn beoordeling 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 haar beoordeling 

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

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 
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Aangaande de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing 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). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve 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. 

 

De eerste bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motivering van de eerste bestreden beslissing wordt immers verwezen naar 

de toepasselijke rechtsregel, artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en naar het advies van de ambtenaar-

geneesheer. Dit advies stelt dat de beschreven chronische psychotische depressie ernstig is maar dat er 

geen risico is op een onmenselijke of vernederende behandeling bij een terugkeer naar het herkomstland 

gezien de medicatie en een adequate behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn in Georgië. Ook de 

feitelijke grondslag van de eerste bestreden beslissing is verzoekster aldus bekend.  

 

Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

Verzoekster betwist dat de motivering afdoende is. 

 

Het onderzoek naar het afdoende karakter van de motivering, de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel gebeurt in het licht van de toepasselijke wetsbepaling, nl. artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, waarvan verzoekster eveneens de schending aanvoert. 

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1 

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

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

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

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

Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

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

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

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

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

of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

 

In casu blijkt uit het medisch advies dat de ambtenaar-geneesheer niet betwist dat verzoekster leidt aan 

een ernstige ziekte, met name een chronische psychotische depressie. De ambtenaar-geneesheer heeft 

bijgevolg haar onderzoek verder gezet en is nagegaan of de nodige medicatie en zorgen in verzoeksters 

herkomstland beschikbaar en toegankelijk zijn. Uit haar onderzoek blijkt dat alle nodige faciliteiten voor 

een gespecialiseerde opvolging en behandeling ruimschoots beschikbaar zijn in Georgië. De ambtenaar-

geneesheer wijst erop dat er psychiaters beschikbaar zijn voor de opvolging op zowel ambulante basis 

als in een hospitaalsetting en er zelfs lange termijnopvolging voor psychose mogelijk is. Waar verzoekster 

betoogt dat de ambtenaar-geneesheer nalaat de juiste gegevens te vermelden van de gespecialiseerde 
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instellingen tot dewelke zij zich zou kunnen richten, merkt de Raad vooreerst op dat de ambtenaar-

geneesheer moet nagaan of de behandeling beschikbaar is in het land van herkomst maar van hem niet 

verlangd kan worden dat hij de exacte gegevens van de instellingen waar verzoekster zich kan laten 

behandelen ook vermeldt. Daarenboven bevindt de informatie van “international SOS” uitgaande van de 

Nederlandse immigratie- en naturalisatiedienst waar de ambtenaar-geneesheer naar verwijst zich in het 

administratief dossier en kunnen de adressen van verschillende medische centra in Georgië waar 

verzoekster zich kan laten behandelen voor haar psychose hierop teruggevonden worden.  

 
De ambtenaar-geneesheer motiveert verder dat op farmaceutisch vlak ruimschoots voldoende 

psychofarmaca beschikbaar zijn. Hierbij merkt zij op dat Paliperidon niet beschikbaar is maar dat deze 

zonder problemen kan vervangen worden door een beschikbaar alternatief zoals olanzapine en 

risperdone. Ook het niet beschikbare Escitalopram kan volgens de ambtenaar-geneesheer vervangen 

worden door een volwaardig beschikbaar alternatief zoals onder andere sertraline,  fluoxetine, paroxetine 

en citalopram. Verzoekster wijst op een brief van haar psychiater van 26 november 2013 waarin deze in 

wezen aangeeft dat de voorgeschreven geneesmiddelen een optimalere werking hebben dan deze die 

de ambtenaar-geneesheer voorstelt ter vervanging van de geneesmiddelen die in verzoeksters 

herkomstland niet beschikbaar zijn. Daargelaten de vraag of de Raad met dit stuk van na de bestreden 

beslissing rekening mag houden, gaat verzoekster hiermee echter aan het doel van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet voorbij dat immers slechts voorziet dat moet nagegaan worden of een adequate, en 

derhalve geschikte, behandeling mogelijk is, zonder dewelke er sprake zou zijn van een onmenselijke of 

vernederende behandeling. Zoals de ambtenaar-geneesheer terecht stelt in het advies gaat het er bij de 

beoordeling in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet om zich ervan te verzekeren dat het 

kwaliteitsniveau van de behandeling of de medicatie in het herkomstland vergelijkbaar is met het systeem 

dat in België bestaat. In casu heeft de ambtenaar-geneesheer gesteld dat de nodige medicatie verkregen 

kan worden in verzoeksters herkomstland en de behandeling beschikbaar en toegankelijk is. Verzoekster 

betwist niet dat de door de ambtenaar-geneesheer voorgestelde geneesmiddelen afdoende werken maar 

stelt slechts dat de geneesmiddelen die verzoekster op dit moment neemt een optimalere werking hebben. 

Deze kritiek kan niet leiden tot de vernietiging van de eerste bestreden beslissing.  

 
Vervolgens stelt de ambtenaar-geneesheer dat de nodige behandeling niet alleen beschikbaar is in haar 

land van herkomst maar deze ook toegankelijk is. De ambtenaar-geneesheer wijst er hierbij op dat de 

Georgische overheid gratis gezondheidsprogramma’s aanbiedt voor mensen die onder de armoedegrens 

leven en dat er sinds 2009 een ziekteverzekering aangeboden wordt voor een beperkte bijdrage. De 

ambtenaar-geneesheer wijst er verder op dat ook een verzekering bij een private maatschappij tot de 

mogelijkheden behoort en tenslotte wijst zij erop dat verzoekster niet aantoont arbeidsongeschikt te zijn 

en bijgevolg zou kunnen instaan voor de kosten en zij ook niet aantoont in haar land van herkomst geen 

familie, vrienden of kennissen meer te hebben die haar (tijdelijke) (financiële) hulp kunnen bieden.  

 
Verzoekster betoogt dat zij niet kan nagaan vanwaar verweerder deze algemene informatie haalt maar 

gaat met deze kritiek voorbij aan het gegeven dat in het administratief dossier, dat verzoekster vrij kan 

inkijken, zich een nota van 27 september 2013 bevindt waarin duidelijk wordt verwezen naar twee 

rapporten ter ondersteuning van de stelling dat er onder andere gratis gezondheidsprogramma’s worden 

aangeboden. Deze rapporten, met name het “country fact sheet Georgia” van de Internationale 

Organisatie voor Migratie van 2010 en het “country sheet Georgia” van 2010 van Caritas wijzen allebei 

op het bestaan van gratis psychiatrische zorgen. Deze rapporten zijn bovendien van recentere datum dan 

het rapport van het OSAR van 2008 waarop verzoekster haar kritiek steunt en stellen vast dat de situatie 

sinds 2009 verbeterd is. Verzoeksters kritiek dat de situatie in Georgië catastrofaal is, blijkt na een lezing 

van de door de gemachtigde aan het administratief dossier toegevoegde rapporten niet meer up-to-date 

te zijn. Ook verzoeksters kritiek dat de behandeling voor de gewone burger zeer duur is, dat de ambtenaar-

geneesheer de kosten van de behandeling niet vermeldt en verzoekster omwille van haar kritieke 

gezondheidstoestand niet zou kunnen werken -wat overigens niet afdoende wordt geattesteerd- is ook 

niet dienstig nu uit het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer en beide rapporten waarop dit 

advies gesteund is, blijkt dat gratis gezondheidszorg aan psychiatrische patiënten wordt aangeboden. Dit 

omvat, volgens het rapport van Caritas alle uitgaven verbonden aan psychiatrische hospitalisatie, het 

medisch onderzoek, consultaties, geneesmiddelen en voeding. De patiënten worden volgens deze 

rapporten behandeld in gespecialiseerde psychiatrische ziekenhuizen. Verzoeksters bewering dat enkel 

raadplegingen bij de huisarts, dringende operaties en desgevallend een geplande operatie omvat worden 

door de gratis zorg aan patiënten die onder de armoedegrens leven, blijkt dan ook niet meer actueel te 

zijn. Verder blijkt Georgië over 10 psychiatrische ziekenhuizen te beschikken in handen van de staat, 

waarbij ook de mogelijkheid bestaat voor gedwongen opname. Waar verzoekster nog ingaat op de 

kwaliteit van de psychiatrische zorgen in de Georgische hospitalen, blijkt uit het verslag van Caritas een 
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genuanceerd beeld. Het verslag stelt dat het Georgische gezondheidssysteem van relatief magere 

kwaliteit is, doch verduidelijkt dat met “magere kwaliteit” niet de opleiding van de artsen wordt bedoeld, 

die goed zijn opgeleid, maar dat er verouderde faciliteiten zijn in hoofdzaak in de regio’s. Het rapport 

verduidelijkt tegelijk dat in Tbilisi of Batumi dan weer wel een ontwikkelde gezondheidszorginfrastructuur 

voorhanden is. Verzoekster toont niet aan dat zij zich voor de noodzakelijke behandeling niet naar de 

hoofdstad of naar Batumi zou kunnen begeven waar gezien deze informatie niet kan aangenomen worden 

dat het nog om “zelf geïmproviseerde structuren” zou gaan. 

 

De Raad kan niet vaststellen dat de gemachtigde, die zich uitdrukkelijk steunt op het advies van de 

ambtenaar-geneesheer, is uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens, of dat hij die incorrect heeft 

beoordeeld of dat hij op grond daarvan in onredelijkheid tot zijn besluit is gekomen. Noch blijkt een 

onzorgvuldig onderzoek naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke behandeling. 

De Raad acht de motieven evenmin onvoldoende of gebrekkig. 

 

Op grond van het betoog van verzoekster kan de Raad bijgevolg geen schending aannemen van artikel 

3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, van de materiële motiveringsplicht,  van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet of van het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekster toont ook niet aan dat de 

gemachtigde door het nemen van de eerste bestreden beslissing zijn macht heeft overschreden of een 

manifeste beoordelingsfout heeft gemaakt. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

In haar tweede middel, voornamelijk gericht tegen het bestreden bevel, voert verzoekster opnieuw een 

schending aan van de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, van de artikelen 9ter en 62 

van de Vreemdelingenwet en van artikel 1 iuncto artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van 

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort het EVRM). 

 

Zij verstrekt de volgende toelichting: 

 

“Waar de omstreden beslissing van mening is dat "uit het geleverd type medisch dossier voortvloeit dat 

verzoekster klaarblijkelijk niet aan een dergelijke ziekte lijdt dat zij een reëel risico voor haar leven of haar 

fysieke integriteit tot gevolg heeft of een reëel risico betekent voor onmenselijke of vernederende 

behandelingen wanneer er geen enkele adequate behandeling in haar land van oorsprong of waar zij 

verblijft bestaat"; 

Dat verwerende partij bijgevolg in deze termen besluit : "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). 

Wat het feit betreft dat verwerende partij verzoekster uitgenodigd heeft binnen de dertig dagen het 

grondgebied te verlaten: 

TERWIJL artikel 1 van het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden beschikt dat: 

"De hoge contracterende partijen kennen aan elke persoon die onder hun jurisdictie valt de rechten en 

vrijheden toe bepaald in de eerste titel van deze Conventie". 

Dat artikel 3 van hoger genoemd Europees Verdrag beschikt dat: 

 

"Niemand mag onderworpen worden aan foltering noch aan straffen of onmenselijke en vernederende 

behandelingen". 

Dat de uitdrukking "behorend tot hun jurisdictie" enkel de nodige band legt tussen het slachtoffer van een 

schending van de conventie en de Staat waartoe deze schending toe te schrijven is; 

Anders gezegd, opdat een Conventie toepasselijk zou zijn, moet het de Staat mogelijk zijn de rechten 

door de Conventie gewaarborgd te erkennen, het is echter niet nodig dat er een juridische stabiele band 

bestaat zoals de nationaliteit, de verblijfplaats of de woonplaats, aangezien het voldoende is dat de Staat 

een zeker vermogen kan uitoefenen over betrokkene; 

Dat het enige criterium dat in overweging kan genomen worden is de fysieke aanwezigheid op het 

grondgebied van de contracterende Staat, onafhankelijk van de juridische hoedanigheid van dit feitelijk 

verblijf; 

Dat het Europese Hof er reeds heeft moeten aan herinneren dat artikel 3 van de Conventie één van de 

fundamentele waarden van de democratische maatschappijen ratificeert (waarvan onlangs de zaak 

Gafgen c/Duitsland le juni 2010, n° 22978/05)9; 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

Dat bovendien het eenvoudig blootstellen van verzoekster aan een onmenselijke behandeling op zichzelf 

een onmenselijke behandeling is (Arrêt Soering c. Royaume Uni du 7.7.890; Volgens het arrest, het feit 

dat de uitwijzende Staat verzoeker niet rechtstreeks onderwerpt aan onmenselijke behandelingen niet tot 

zijn verantwoordelijkheid zou kunnen behoren ten opzichte van artikel 3, op één of een deel van de 

voorzienbare gevolgen dat een dergelijke akte hem buiten zijn jurisdictie sleurt); 

Dat de constante jurisprudentie van het Hof benadrukt dat deze beschikking geen restricties voorziet, 

waarin hij contrasteert met de meerderheid van de normatieve clausules van de Conventie, en volgens 

artikel 15 § 2 geen inbreuk duldt, zelfs in geval van openbaar gevaar die het leven van de Staat bedreigt 

(Selmouni c. France (GC) n° 25803/94, § 95, CEDH 1999-V); 

Dat men noodgedwongen moet vaststellen dat na te hebben overwogen dat het medisch dossier van 

verzoekster niet toelaat het bestaan vast te stellen van een graad van ernst vereist door artikel 3 van het 

EVRM dat een affectie vereist die een vitaal risico inhoudt gezien de kritische gezondheidstoestand of 

een zeer gevorderd stadium van de ziekte, de arts - adviseur, en als gevolg, verwerende partij, er 

onrechtmatig uit afgeleid hebben dat een verblijfsvergunning niet aan eerste verzoekster kan verleend 

worden op basis van artikel 9ter van voornoemde wet van 15 december 1980; 

Dat zoals hoger uiteengezet, deze beschikking zich niet beperkt tot het risico op overlijden; 

Dat indien de premissen van de redenering van de arts - adviseur, eventueel besluiten dat het niet om 

een ziekte gaat die een reëel risico voor het leven tot gevolg heeft, zij niet toelaten er uit af te leiden dat 

deze ziekte geen risico voor onmenselijke of vernederende behandeling of een reëel risico voor de fysieke 

integriteit met zich meebrengt; 

Dat verzoekster bijgevolg van mening is dat de motivatie van de beslissing, enkel gebaseerd op het 

onvolledig rapport van de arts - attaché, inadequaat is ten opzichte van artikel 9ter, § 1e, alinea 1e, van 

voornoemde wet van 15 december 1980 en bijgevolg de draagwijdte van deze beschikking miskent; 

Dat bijgevolg de beslissing van verwerende partij die verzoekster uitnodigt het grondgebied te verlaten 

gebaseerd is op een inadequate motivering; 

Dat dit tweede middel eveneens gegrond is;” 

 

Vooreerst stelt verzoekster dat de arts-adviseur, en bijgevolg de gemachtigde, uit de vaststelling dat het 

thans niet gaat om een aandoening die de graad van ernst bereikt van een vitaal risico gezien de kritische 

gezondheidstoestand zoals vereist door artikel 3 van het EVRM, ten onrechte hebben afgeleid dat geen 

verblijfsvergunning op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kan verleend worden. Terwijl 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet zich niet beperkt tot een risico op overlijden. Verder meent 

verzoekster dat de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten inadequaat 

gemotiveerd is nu zij in haar eerste middel heeft aangetoond dat de beslissing tot weigering van een 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet gesteund is op een onvolledig 

advies van de arts-attaché. 

 

Ook de tweede bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motivering van de tweede bestreden beslissing wordt immers verwezen naar 

de toepasselijke rechtsregel, artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet en wordt aangestipt dat 

verzoekster geen houder is van de bij artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste documenten. Ook de 

feitelijke grondslag van de eerste bestreden beslissing is verzoekster aldus bekend.  

 

Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

De Raad kan geenszins vaststellen dat in casu de gemachtigde, noch de arts-adviseur de draagwijdte 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet zouden beperkt hebben tot een reëel risico op overlijden. De 

enkele verwijzing naar artikel 3 van het EVRM in de eerste bestreden beslissing kan als overtollig worden 

beschouwd, nu zowel de gemachtigde als de arts-adviseur uitdrukkelijk verwijzen naar de in artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet voorziene situatie van een reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land van 

gewoonlijk verblijf en de arts-adviseur dit uitgebreid heeft onderzocht.  

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de artikelen 1 en 3 van het EVRM weze aangestipt dat het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna verkort het EHRM) niet langer de drempel hanteert 

van een aandoening die een vitaal risico inhoudt gezien de kritische gezondheidstoestand of het zeer ver 

gevorderd stadium van de ziekte, zoals verzoekster voorhoudt. In zijn arrest nr. 41738/10 in de zaak 

Paposhvili t. België van 13 december 2016 heeft het EHRM in zijn § 183 het volgende  gesteld over de 

toepassing van artikel 3 van het EVRM inzake verwijdering van vreemdelingen die lijden aan een ernstige 

ziekte, het gaat om “situaties die de verwijdering inhouden van ernstig zieke vreemdelingen waar ernstige 
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aanwijzingen voorliggen dat hij of zij, ook al ligt geen imminent risico op overlijden voor, een reëel risico 

loopt in geval van afwezigheid van een gepaste behandeling in de ontvangende staat of het gebrek aan 

toegang tot een dergelijke behandeling, op blootstelling aan een ernstige, snelle en onomkeerbare 

achteruitgang van zijn of haar gezondheidstoestand resulterend in een intens lijden of in een 

betekenisvolle vermindering van de levensverwachting (eigen vertaling)”. Hieruit blijkt dat het EHRM, ook 

al wordt niet langer een imminent risico op overlijden vereist, de lat nog steeds zeer hoog legt vooraleer 

het aanvaardt dat een schending van artikel 3 van het EVRM zich kan voordoen voor een zieke 

vreemdeling. Opnieuw herhaalt de Raad dat de arts-adviseur de ernst van de aandoening heeft erkend 

maar op redelijke wijze tot het oordeel is gekomen dat deze geen risico inhoudt op een onmenselijke en 

vernederende behandeling gezien de nodige medicatie en behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn 

in het land van herkomst. Verzoekster toont niet aan dat een schending van artikel 3 van het EVRM kan 

aangenomen worden. 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 1 van het EVRM, is thans geenszins betwist dat het 

juridisch geschil onder de theoretische draagwijdte zou kunnen vallen van het EVRM. 

 

Hierboven heeft de Raad reeds vastgesteld dat verzoekster niet heeft aangetoond dat de eerste bestreden 

beslissing met een onwettigheid is behept, zodanig dat deze kritiek niet kan leiden tot de vernietiging van 

het op dezelfde dag genomen bevel. 

 

Een schending van de motiveringsplicht,  van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet of van de artikelen 1 

of 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekster 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 verweerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 zeventien november tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
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M. DENYS A. MAES 

 


