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nr. 198 451 van 23 januari 2018
in de zaak RvV X / IX

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. ARITS
Borreshoefstraat 42
3650 DILSEN

tegen:

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Vereenvoudiging.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Kirgizische nationaliteit te zijn, op 18 december 2014
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de staatssecretaris voor Asiel
en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 28 oktober 2014 waarbij de aanvraag om
machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond
wordt verklaard en van de beslissing van 28 oktober 2014 houdende een bevel om het grondgebied te
verlaten.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 29 december 2014 met
refertenummer X

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gezien de synthesememorie.

Gelet op de beschikking van 16 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
13 december 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. RONSE, die loco advocaat D. ARITS verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Op 11 september 2014 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van
artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). De aanvraag is op 3
oktober 2014 ontvankelijk verklaard.
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Op 28 oktober 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag
ongegrond wordt verklaard, aan verzoekster ter kennis gebracht op 24 november 2014. Dit is de eerste
bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 11.09.2014 bij
aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door:

G., A. (R.R.: …)
nationaliteit: Kirgizië
geboren op (…)1933
adres: (…)

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door
Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze
diensten ontvankelijk werd verklaard op 03.10.2014, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is.

Reden(en):

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning
te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door
Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen.

De aangehaalde medische elementen werden niet weerhouden door de arts-adviseur (zie medisch
advies d.d. 24.10.2014 onder gesloten omslag in bijlage).

Derhalve
1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die
een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of
2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die
een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate
behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft.
Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene
gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).”

Op 28 oktober 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens de beslissing houdende een
bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekster ter kennis gebracht op 24 november 2014. Dit is
de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN

De mevrouw,
Naam + voornaam: G., A.
geboortedatum: (…)1933
geboorteplaats:
nationaliteit: Kirgizië

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten
die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn
om er zich naar toe te begeven,

binnen 30 dagen na de kennisgeving.

REDEN VAN DE BESLISSING:

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een vreemdeling vrijgesteld
van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode
van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen of er niet in slaagt het
bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: uit het paspoort van betrokkene blijkt dat zij
op 24.07.2014 het Schengengrondgebied heeft betreden. Het toegestane verblijf van 30 dagen is heden
ruimschoots overschreden.”
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2. Over de rechtspleging

2.1 Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet, doet de Raad uitspraak op
basis van de synthesememorie, behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen
betreft.

2.2 Verzoekster heeft bij aangetekend schrijven van 12 december 2017 bijkomende stukken aan de
griffie van de Raad toegestuurd.

Ambtshalve stelt de Raad vast dat de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van
inquisitoriale aard is. Bijgevolg kan enkel met de in de procedureregeling voorziene procedurestukken
rekening worden gehouden. Niet in het procedurereglement voorziene stukken, zoals in casu de beide
aanvullende medische stukken van 7 december 2017, worden om die reden uit de debatten geweerd.

Bovengenoemde aanvullende stukken van verzoekster worden ambtshalve uit de debatten geweerd.

3. Over de ontvankelijkheid

3.1 Wat betreft de opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid wegens onvoldoende samenhang door
verweerder in de nota opmerkingen, wijst de Raad erop dat het in casu om een dossier gaat waarbij de
verweerder de aanvraag ontvankelijk heeft verklaard op 3 oktober 2014 en verzoekster in het bezit heeft
gesteld van een immatriculatieattest. Het is pas na de vaststelling inzake de ongegrondheid van de
aanvraag dat verweerder zijn standpunt kan innemen over de illegale verblijfssituatie van verzoekster,
hetgeen hij ook gedaan heeft door op dezelfde dag na de eerste bestreden beslissing, een bevel om het
grondgebied te verlaten af te leveren aan verzoekster. In die optiek meent de Raad dat er in casu
voldoende samenhang is tussen de eerste en de tweede bestreden beslissing.

3.2 Verweerder werpt in zijn nota met opmerkingen verder een exceptie van niet-ontvankelijkheid van
het beroep op in zoverre dit is gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten en dit wegens
gebrek aan belang. Hij stelt dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 2° 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 deze beslissing, behoudens in het geval hierdoor
hogere rechtsnormen zouden worden geschonden, niet anders vermag dan opnieuw over te gaan tot de
afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, na te hebben vastgesteld dat verzoekster in het
Rijk verblijft terwijl het toegestane verblijf van 30 dagen heden ruimschoots overschreden is. Hij stelt dat
verzoekster geen schending van een hogere rechtsnorm aannemelijk maakt.

De Raad dient evenwel op te merken dat er gevallen denkbaar zijn waarin de afgifte van een bevel om
het grondgebied te verlaten, zelfs uit hoofde van een gebonden bevoegdheid, bekleed is met een
onwettigheid. Steeds dient te worden onderzocht of de verzoekende partij een dergelijke onwettigheid,
klevend aan het bevel om het grondgebied te verlaten, in haar middelen heeft aangevoerd (cf. RvS 9
maart 2004, nr. 129.004). In casu dient verder te worden gewezen op de nauwe samenhang die er
bestaat tussen de bestreden beslissing waarbij een aanvraag op grond van artikel 9ter van de
vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard en het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten.
De uitkomst van het beroep gericht tegen de beslissing genomen met toepassing van artikel 9ter van de
vreemdelingenwet is ook bepalend voor de wettigheid van het thans bestreden bevel om het
grondgebied te verlaten en de vraag of het bestuur ingeval van een eventuele nietigverklaring van dit
bestreden bevel in beginsel verplicht zal zijn tot de afgifte van een nieuw bevel om het grondgebied te
verlaten. Verweerder kan zo, gelet op de ontvankelijkheidsbeslissing van 3 oktober 2014, slechts
overgaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten na te hebben vastgesteld dat
verzoeksters aanvraag niet voldoet aan artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op grond van artikel 7
van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van
15 september 2006 tot wijziging van de vreemdelingenwet is het immers zo dat ingeval van een
ontvankelijk verklaarde verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet de
vreemdeling, in afwachting van een beslissing over de gegrondheid van zijn aanvraag, recht heeft op
een attest van immatriculatie en niet het voorwerp kan uitmaken van een bevel om het grondgebied te
verlaten. Er kan aldus niet op algemene wijze worden voorgehouden dat in het geval van een eventuele
nietigverklaring van het bestreden bevel verweerder in alle gevallen verplicht zal zijn om een nieuw
bevel af te geven.

Er kan, gelet op hetgeen voorafgaat, niet zonder meer worden gesteld dat verzoekster geen belang
heeft bij de nietigverklaring van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten.

De opgeworpen excepties worden verworpen.
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4. Onderzoek van het beroep

4.1 In het eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 62 van de vreemdelingenwet en
van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen.

Ter adstruering van het middel zet verzoekster in de synthesememorie het volgende uiteen:

“De formele motiveringsplicht, zoals vastgelegd in de voornoemde bepalingen, heeft tot doel dat de
betrokkene in de haar aanbelangende beslissing de gronden kan terugvinden waarop die beslissing
gesteund is, zodat zij met kennis van zaken kan oordelen of het zinvol is gebruik te maken van de
beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt.

De artikelen 2 en 3 van d e 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.

In casu wordt in de bestreden beslissing gesteld hetgeen volgt: (…)

De beslissing is aldus zeer summier en beperkt zich tot een verwijzing naar het medisch advies.
Inhoudelijk worden geen elementen uit dit medisch advies herhaald dewelke de doorslag hebben
gegeven tot de bestreden beslissing.

Er wordt tevens geen enkele verwijzing gemaakt naar de andere bijgebrachte medische attesten en
bijgebrachte attest samenstelling gezin waaruit blijkt dat zij alleen woont in Kirgizië.

Zodoende is in casu niet aan de formele motiveringsplicht voldaan vermits niet op alle bijgebrachte
stukken werd geantwoord.

— M.b.t. de nota vanwege verweerster—

De verwerende partij meent dat de verwijzing naar het bijgevoegd medisch advies volstaat voor de
formele motiveringsplicht. Verzoekster had aangehaald dat zij alleen woonde in Kirgizië en op haar 81-
jarige leeftijd niet alleen voor de nodige hulp kon instaan. In de bestreden beslissing wordt hier niet op
geantwoord. Enkel in het advies van de ambtenaar-geneesheer wordt gesteld dat het onwaarschijnlijk is
dat verzoekster geen familie, vrienden of kennissen zou hebben bij wie zij terecht zou kunnen voor
(tijdelijke) opvang en hulp.

Het advies van de geneesheer dient echter beperkt te blijven tot de medische aspecten. Hij is geenszins
bevoegd om te oordelen of verzoekster al dan niet alleen woont. In die mate kan de bestreden
beslissing er dan ook niet op steunen. De bestreden beslissing zelf raakt deze problematiek niet aan en
antwoordt er dus niet op. Nochtans is deze problematiek fundamenteel voor de beoordeling van de
situatie van verzoekster als alleenstaande en zieke 81-jarige vrouw.

Het antwoord van de verwerende partij in de nota met opmerkingen kan het motiveringsgebrek in de
bestreden beslissing niet goedmaken.

Verzoekster heeft stukken bijgebracht waaruit blijkt dat zij alleenstaande is. Zij kan hoe dan ook niet
worden verplicht een negatief en dus onmogelijk bewijs te leveren dat zij niemand anders heeft om op
terug te vallen.”

4.2 De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de
vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in
kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan
worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De
artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de
juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op
een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite
evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de
beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de
toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing
een motivering in feite, met name dat de door de verzoekster aangehaalde medische elementen niet
weerhouden konden worden door de arts-adviseur zodat “uit het voorgelegd medische dossier niet (kan)
worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de
fysieke integriteit” of dat verzoekster “lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een
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onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van
herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft”, waarbij wordt verwezen naar het verslag
van de arts-adviseur van 24 oktober 2014. In dit medisch advies, dat onder gesloten omslag samen met
de bestreden beslissing aan verzoekster werd overhandigd en dat wordt geacht integraal deel uit te
maken van de motivering van de bestreden beslissing, wordt omstandig toegelicht dat voor de medische
problematiek van verzoekster de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in
Kirgizië, dat er geen sprake is van een “huidige strikte medische contra-indicatie om te reizen”, dat
evenwel mantelzorg “gezien de aard van de medische problematiek aan te bevelen” is.

Verzoekster betoogt dat er een gebrek is aan formele motivering doordat de bestreden beslissing
verwijst naar het advies van de arts-adviseur. Zij stelt vast dat in de bestreden beslissing geen
elementen uit dit medisch advies worden herhaald welke de doorslag hebben gegeven voor de
bestreden beslissing. Er wordt evenwel op gewezen dat aan de formele motiveringsplicht kan worden
voldaan door een verwijzing naar een advies of voorstel, op voorwaarde dat de inhoud van het advies
waarnaar wordt verwezen aan de rechtzoekende ter kennis is gebracht, dat dit advies zelf afdoende
gemotiveerd is, dat het wordt bijgevallen in de uiteindelijke beslissing en dat er geen tegenstrijdige
adviezen zijn (RvS 24 oktober 2014, nr. 228.919, Lettani). Te dezen betwist verzoekster niet dat het
advies van de arts-adviseur van 24 oktober 2014 samen met de bestreden beslissing aan haar werd
overhandigd, zodat zij ook kennis heeft kunnen nemen van alle elementen waarop de arts-adviseur zich
heeft gebaseerd om tot zijn advies te kunnen komen. Bovendien wordt dit advies, waarvan de
verzoekster niet aannemelijk maakt dat het niet afdoende gemotiveerd zou zijn, bijgevallen door de
bestreden beslissing – waarin de conclusie van het advies integraal wordt opgenomen – en bevinden er
zich geen andere, tegenstrijdige adviezen in het administratief dossier. Aldus is voldaan aan het
bepaalde in de voornoemde wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet door, zoals in
casu, in de bestreden beslissing te verwijzen naar het advies van de arts-adviseur van 24 oktober 2014
en de conclusie van dit advies erin op te nemen.

Verzoekster betoogt dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat er rekening wordt gehouden met het
feit dat ze alleen is in Kirgizië, hetgeen ze heeft aangetoond met het bijgebrachte attest ‘samenstelling
gezin’.

In het medische advies wordt over de mantelzorg het volgende gemotiveerd: “Voor mantelzorg kan
betrokkene een beroep doen op de sociale diensten die desgewenst tijdelijk of continue toezicht
voorzien.3 Het lijkt ook bijzonder onwaarschijnlijk dat betrokkene in Kirgizië- het land waar zij tenslotte
tot 3 maanden geleden 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.” Verzoekster weerlegt het motief, dat zij beroep kan doen op de sociale
diensten niet door te herhalen dat zij alleenstaande is in Kirgizië.

Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekster de motieven van de bestreden beslissing en
van het advies van de arts-adviseur van 24 oktober 2014, dat wordt geacht integraal deel uit te maken
van de motivering van de bestreden beslissing, kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke
motiveringsplicht in casu is bereikt.

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de vreemdelingenwet wordt niet
aangetoond.

Het eerste middel is ongegrond.

4.3 In het tweede middel voert verzoekster de schending aan van de zorgvuldigheid en van de materiële
motiveringsplicht als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen in haar synthesememorie:

“De bestreden beslissing getuigt van onzorgvuldig onderzoek. Verzoekster woonde in de centraal
gelegen gemeente At-Bashi.

In het medisch advies wordt gesteld dat medische behandeling en opvolging voor verzoekster
beschikbaar en toegankelijk zou zijn in Kirgizië. Kirgizië is bijna 7 x groter dan België waarbij het
verplaatsen tussen meerdere dorpen(afgelegen gebieden) absoluut niet zo evident is.

Uit het medisch advies opgesteld door Dr. K. G., arts-adviseur, dd. 24.10.2014, blijkt niet dat in de
gemeente At-Bashi of de onmiddellijke omgeving de nodige medische hulp en toegang tot mantelzorg
voorhanden is.

Het is aldus allesbehalve vanzelfsprekend dat voor verzoekster vanuit haar dorp At- Bashi degelijke en
adequate behandeling beschikbaar en toelaatbaar is. Evenmin werd concreet nagegaan of zij zich
eenvoudig zou kunnen verplaatsen naar een stad waar dergelijke medische behandeling wel
beschikbaar en toelaatbaar zou zijn.
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Zo de medicatie en/of behandeling beschikbaar en toegankelijk zouden zijn, dient verzoekster nog
steeds zich te beroepen op mantelzorg zoals wordt aanbevolen in het medisch advies.

Het is dan ook onredelijk om een 81-jarige vrouw in die medische toestand terug te sturen naar Kirgizië,
alwaar zij geen familieleden meer heeft en gezien de problematische toegang tot adequate behandeling
en opvolging.

— M.b.t. de nota vanwege verweerster —

De verwerende partij geeft zelfs toe dat de ambtenaar-geneesheer geen informatie over de regio van
verzoekster heeft. De onzorgvuldigheid die erin bestaat niet de concrete situatie van verzoekster
onderzocht te hebben, staat dus vast. Ook dat gebrek kan niet worden rechtgezet door een soort
beoordeling achteraf in de nota met opmerkingen als zou verzoekster niet aantonen dat zij naar geen
andere regio kan reizen waar wel voldoende zorg zou zijn. Bovendien geeft die stelling van de
verwerende partij opnieuw blijk van een grove onzorgvuldigheid, door van een 81- jarige alleenstaande
zieke vrouw te verwachten dat zij de situatie in verschillende regio's wel gaat vergelijken en dat zij dan
zomaar op haar eentje naar een andere streek in Kirgizië zou gaan verhuizen...”

4.4 Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd 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 de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan
van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in
onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige
wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 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.

Deze geschonden geachte beginselen van behoorlijk bestuur dienen te worden onderzocht in het licht
van de toepassing van de bepalingen van het artikel 9ter van de vreemdelingenwet.

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt:

“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 arts-adviseur stelt in zijn medisch advies met betrekking tot de ziekten en de beschikbaarheid en de
toegankelijkheid van de medische zorgen in Kirgizië het volgende:

“Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt niet
dat er bij de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen; er blijkt
in het bijzonder ( niet "dat er bij de betrokkene sprake is van een actuele instabiele cardiale en/of
neurologische toestand en een strikte medische contra-indicatie om te reizen in deze context.
Niettegenstaande dr. C. in het medisch getuigschrift van 16/08/2014 attesteerde dat de betrokkene om
medische redenen niet in staat was om te reizen en dr. G. in de medische getuigschriften van
03/09/2014 attesteerde dat de betrokkene zich niet kon verplaatsen, niet kon reizen en geen lange reis
kon verdragen is de precieze reden van een eventuele reisongeschiktheid niet gespecificeerd; we
dienen bovendien op te merken dat het hier chronische medische problematiek betreft (CVA in 2013,
chronische voorkamerfibrillatie niet duidelijk hoe lang) waarbij uit de medische getuigschriften/verslagen
zoals deze nu voorliggen niet duidelijk blijkt dat er een recente wijziging/verslechtering is opgetreden in
betrokkenes medische toestand en dat we van de betrokkene geen aanvullende medische
(cardiologische) getuigschriften/verslagen ontvingen met betrekking tot de bevindingen bij een
uitgevoerde cardiologische evaluatie (in verband met de beschreven chronische voorkamerfibrillatie)
en/of ter staving van een huidige instabiele medische (cardiale, neurologische) toestand en een huidige
ziekenhuisopname en/of een huidige strikte medische contra-indicatie om te reizen in dit verband.
(Mantelzorg jè gezien de aard van de medische problematiek aan te bevelen (doorgemaakt CVA met
nog discrete parese rechter arm en been, betrokkene moet begeleid worden bij hef stappen); dr. G.
attesteerde in de medische getuigschriften van 03/09/2014 eveneens dat mantelzorg nodig is voor hulp
bij wassen en kleden, transfers en mars.

Wat betreft de beschikbaarheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst,
Kirgizieë:
Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het
administratief dossier van de betrokkene):
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o Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is1:
o van International SOS van 07/03/2014 met het unieke referentienummer BMA-5258.

o Informatie bekomen via http://www.pharm.ka/ (geraadpleegd op 06/10/2014): warfarine, paracetamol,
diclofenac en ibuprofen zijn geregistreerd in Kirgizië.
o Informatie bekomen via htto://www.neomed.ka/ (geraadpleegd op 06/10/2014).
o Informatie bekomen via http://www.medcenter.ka/ (geraadpleegd op 06/10/2014).

Uit deze informatie blijkt dat medicamenteuze behandeling met een vitamine K-antagonist en niet-
opioïde analgetica (zoals bijvoorbeeld paracetamol, diclofenac, ibuprofen) beschikbaar is in Kirgizië; de
huidige beschikbaarheid van fenprocoumon in Kirgizië kan aan de hand van deze informatie niet
bevestigd worden doch warfarine (eveneens een vitamine K-antagonist of coumarine-anticoagulans) is
wel beschikbaar in Kirgizië, als alternatief voor fenprocoumon.

Behandeling/opvolging door een cardioloog en/of een neuroloog is beschikbaar in Kirgizië. Labo-
analysen voor opvolging van behandeling met vitamine K-antagonisten (met name INR, protrombinetijd)
en kinesitherapie zijn beschikbaar in Kirgizië.

Wat betreft de toegankelijkheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst,
Kirgizië:

Verwijzend naar de Nota Toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland of land van gewoonlijk
verblijf d.d. 22/10/2014:
"Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel op basis van het feit dat de toegankelijkheid van de
behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen afgegeven
worden. Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem
vergelijkbaar is met het systeem dat in België bestaat Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een
verblijfsrecht zou worden toegekend aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening
van minder goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met
de belangrijkste doelstelling van de verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening,
namelijk zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij
verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat de kosteloosheid
van de medische behandeling geenszins een vereiste is en dat zelfs al zou er een aanzienlijke kost zijn
voor verzoekers, zulks er geenszins toe leidt dat dit strijdig zou zijn met artikel 3 E. V.R.M. (zie arrest nr.
26.565/05 van 27 mei 2008 van het EHRM, de zaak N. vs. het Verenigd Koninkrijk.). Aangaande de
kosten van de medische zorgen oordeelde het EHRM eerder al als volgt: "(...) Volgens het Hof kan
artikel 3 van het EVRM niet beschouwd worden als een verplichting voor de verdragspartijen om de
ongelijkheden tussen landen op vlak van medische voorzieningen te overbruggen door het voorzien van
gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale vreemdelingen. (...) Rekening houdende met de
rechtspraak van het EHRM kunnen verzoekers met het argument dat de medische zorgen in de praktijk
niet gratis zijn, geen schending van artikel 3 EVRM aannemelijk maken.(...)'(Arrest RVV nr. 81574 van
23 mei 2012)

Wat betreft de financiële toegankelijkheid: gezien haar leeftijd heeft betrokkene recht op een
maandelijkse sociale toelage indien zij geen recht op pensioen zou hebben.2 Betrokkene verklaart in
haar aanvraag dat enkele kinderen en kleinkinderen van haar in België zouden verblijven en haar ten
laste zouden willen nemen. Niets weerhoudt hen om betrokkene vanuit België in het land van herkomst
verder financieel te ondersteunen. Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals
venwezen te worden naar de rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat
de medicatie aanwezig is en dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de
betrokkene geen reden is om te besluiten tot een schending van artikel 3 van het E.V.R.M. (Arrest RVV
nr. 81574 van 23 mei 2012)

Voor mantelzorg kan betrokkene een beroep doen op de sociale diensten die desgewenst tijdelijk of
continue toezicht voorzien.3 Het lijkt ook bijzonder onwaarschijnlijk dat betrokkene in Kirgizië- het land
waar zij tenslotte tot 3 maanden geleden 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.11

Uit deze informatie kunnen we besluiten dat er geen bezwaren zijn wat betreft de toegankelijkheid van
de medische zorgen in het land van herkomst, Kirgizië”.

Er dient te worden aangenomen dat de arts-adviseur in de eerste plaats geen reëel risico voor het leven
of de fysieke integriteit weerhoudt, waar hij stelt dat uit het medisch dossier geen medische contra-
indicatie om te reizen blijkt. Hij oordeelt evenwel dat mantelzorg aangewezen is; “betrokkene moet
begeleid worden bij het stappen” heeft hulp nodig “bij wassen en kleden, transfers en mars”.

In tweede instantie is de arts-adviseur van oordeel dat een reëel risico blijkt op een onmenselijke of
vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst.
Evenwel stelt de arts-adviseur vervolgens vast dat er geen reëel risico is op een onmenselijke of
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vernederende behandeling is, gezien medische behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk
zijn in Kirgizië.

Specifiek wat de beschikbaarheid betreft, wordt verwezen naar informatie afkomstig uit de MedCOI-
databank en andere bronnen. Wat de toegankelijkheid betreft, wordt gewezen op haar recht op een
maandelijkse sociale toelage indien zij geen recht op pensioen zou hebben. Bovendien kunnen haar
kinderen en kleinkinderen die in België verblijven haar financieel ondersteunen in het land van herkomst
vanuit België. Voor de mantelzorg kan verzoekster beroep doen op de sociale diensten en lijkt het
verweerder bijzonder onwaarschijnlijk dat zij geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij
wie ze terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp aangezien zij in Kirgizië bijna heel haar leven heeft
verbleven. Er wordt tenslotte gewezen op de rechtspraak van het EHRM dat het land van onthaal zich er
niet moet van verzekeren dat het kwaliteitsniveau van zorgverlening vergelijkbaar is met het systeem dat
in België bestaat.

De vaststelling dat een adequate behandeling beschikbaar is, volstaat in het kader van artikel 9ter van
de vreemdelingenwet. In het kader van artikel 9ter van de vreemdelingenwet dient niet te worden
gegarandeerd dat een adequate behandeling voldoende beschikbaar is, noch moet worden
gegarandeerd dat de adequate behandeling in het land van herkomst even (gemakkelijk) beschikbaar is
of van een zelfde of vergelijkbaar kwaliteitsniveau is als in België.

Wat de geografische toegankelijkheid van de zorgen betreft, betoogt verzoekster dat zij afkomstig is van
een centraal gelegen gemeente At-Bashi en dat uit het medisch advies niet blijkt of de nodige medische
hulp en toegang tot mantelzorg in haar gemeente of de onmiddellijke omgeving voorhanden zijn.

Vooreerst merkt de Raad op dat verzoekster in haar aanvraag niet gewezen heeft op haar afkomst uit
de gemeente At-Bashi. Het kan verweerder dan ook niet verweten worden daar geen rekening mee te
hebben gehouden. Verder blijkt uit het medisch advies dat een adequate behandeling beschikbaar is in
haar land van herkomst en dat zij beroep kan doen op sociale diensten voor mantelzorg, waaronder
“transfers en mars”. De Raad merkt op dat uit de bewoordingen van artikel 9ter van de
vreemdelingenwet volgt dat in beginsel slechts dient vast te staan dat er een adequate behandeling
mogelijk is in “het land van herkomst” en niet in de gemeente van herkomst in het betreffende land. Het
volstaat dat verweerder vaststelt dat de behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het land van
herkomst, waaronder inbegrepen dat van verzoekster redelijkerwijze moet kunnen worden verwacht dat
zij zich naar die welbepaalde plaats in het land van herkomst kan begeven waar verzoekster een
behandeling kan verkrijgen. Verzoekster brengt geen concrete elementen aan waaruit zou blijken dat er
voor haar geen medische zorgen en/of sociale diensten beschikbaar zijn in haar gemeente of in de
onmiddellijke omgeving ervan.

De schending van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht wordt niet aangetoond.

Het tweede middel is ongegrond.

4.5 In het derde middel voert verzoekster de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot
Bescherming voor 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).

Ter adstruering van het middel zet verzoekster in haar synthesememorie het volgende uiteen:

“De verwerende partij haalt in de nota met opmerkingen betreffende de ontvankelijkheid van het
annulatieberoep tegen het bevel om het grondgebied te verlaten aan dat verzoekster "voorts geen
schending aannemelijk (maakt) van artikel 3 EVRM" en zij verwijst daarvoor naar het vervolg van de
nota. Bij de behandeling van de middelen vermeldt de verwerende partij weliswaar het derde middel van
verzoekster betreffende de schending van artikel 3 EVRM, maar zij beantwoordt die aangevoerde
schending in het geheel niet. Zij besluit enkel op het einde dat de schending van artikel 3 EVRM niet
werd aangetoond. De verwerende partij weerlegt daarmee uiteraard niet de kritiek van verzoekster in het
derde middel.

Artikel 3 van het EVRM is immers geschonden doordat enkel de algemene doch niet de concrete
situatie van de verzoekster is onderzocht, waarbij de algemene vaststelling dat verzoekster bij gebrek
aan een pensioen alleszins recht op een maandelijkse sociale toelage recht zou hebben, niet volstaat.
Die bepaling is ook geschonden doordat het bestreden bevel onduidelijk is over de mogelijkheid van een
behandeling en/of nazorg in At-Bashki.

Hierbij moet nogmaals worden opgemerkt dat de verwijzing in het bestreden bevel naar artikel 7 van de
Vreemdelingenwet geen afbreuk doet aan de door artikel 3 EVRM vereiste verplichtingen.”

4.6 Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “(n)iemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan
onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”. Deze bepaling bekrachtigt een van de
fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen
en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van
het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218).
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Aangezien uit het bovenstaande blijkt dat geen schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet
wordt aangetoond en aangezien de toepassingsvoorwaarden van artikel 9ter van de vreemdelingenwet
ruimer zijn dan die van artikel 3 van het EVRM (cf. RvS 28 november 2013, nr. 225.632), toont
verzoekster in casu geen schending aan van artikel 3 van het EVRM.

Er kan slechts worden herhaald dat verwerende partij vaststelde dat de medische zorgen die
verzoekster nodig heeft in haar land van herkomst kunnen verstrekt worden, dat de vereiste medische
faciliteiten er aanwezig zijn, dat de nodige medicatie er beschikbaar is en dat niet blijkt dat verzoekster,
omwille van financiële redenen of nood aan mantelzorg, geen toegang zou hebben tot de nodige
medische zorgen. Verzoekster weerlegt deze vaststellingen niet en toont op geen enkele wijze aan dat
de bestreden beslissingen tot gevolg hebben dat zij zal worden onderworpen aan folteringen of
onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.

Het derde middel is ongegrond.

5. Kosten

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

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Artikel 2

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig januari tweeduizend achttien
door:

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

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS N. MOONEN


