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 nr. 60 716 van 29 april 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kirgizische nationaliteit te zijn, in eigen naam en als 

wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarig kind Alena SILTCHENKO op 7 maart 2011 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 9 december 2010 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf, ingediend op grond van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt. 

 

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 25 maart 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, die 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 

 

1.1. Op 27 juni 2006 diende verzoekende partij een eerste asielaanvraag in bij de Belgische 

autoriteiten. 

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken nam op 4 juli 2006 een beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26 bis). 

 

1.3. Op 22 augustus 2006 nam de Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen na dringend 

beroep een bevestigende beslissing van weigering van verblijf. Tegen deze beslissing diende 
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verzoekende partij beroep in bij de Raad van State die dit beroep verwierp bij arrest nr. 199 803 van 22 

januari 2010. 

 

1.4. Verzoekende partij diende op 24 oktober 2006 een aanvraag in overeenkomstig artikel 9, derde lid 

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). Deze aanvraag werd op 21 mei 

2007 zonder voorwerp verklaard. 

 

1.5. Op 8 juli 2010 diende verzoekende partij een tweede asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

1.6. De Estse autoriteiten werden op 20 september 2010 om de overname van verzoekende partij 

verzocht op grond van artikel 9 (1) van de verordening (EG) Nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 

2003, tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 

voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de 

lidstaten wordt ingediend (Dublin II-verordening), na de vaststelling dat verzoekster in het bezit was van 

een verblijfsdocument van Estland, geldig tot 26 november 2010. Op 25 september 2010 stemden de 

Estse autoriteiten in met het verzoek tot overname op grond van artikel 9 (1) van de Dublin II-

verordening. 

 

1.7. Op 11 oktober 2010 trof de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

1.8. Op 18 oktober 2010 dient verzoekster een schorsings- en annulatieberoep in bij de Raad tegen de 

in punt 1.7. bedoelde beslissing. Dit beroep wordt door de Raad op 22 december 2010 bij arrestnr. 53 

615 verworpen. 

 

1.9. Op 25 oktober 2010 diende verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet 

 

1.10. Op 9 december 2010 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de in punt 1.9 bedoelde 

aanvraag ontvankelijk doch ongegrond. Deze beslissing wordt betekend op 9 februari 2011. Dit vormt de 

bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) 

Er dient vooreerst opgemerkt te worden dat in het kader van de Dublin-conventie er een akkoord tot 

overname werd bekomen met Estland, het land van overname.  

Uit het medisch advies van de controlearts voor L., S. blijkt het volgende:  

In dit dossier worden de precieze oorzaak, aard of ernst van de symptomen van haar medische 

problematiek, noch de evolutie van de behandeling uitgebreid beschreven. De problemen dateren al van 

2007. Bijgevolg lijkt het mij evident dat het om een chronische problematiek gaat die echter wel vrij 

stabiel is, daar hospitalisatie niet nodig is gebleken. In dit opzicht zie ik geen medische argumenten die, 

zoals behandelend huisarts stelt, reizen onmogelijk maken.  

Gezien de medische problemen van chronische aard zijn, lijkt het mij echter wel aangewezen dat 

betrokkene verdere opvolging en behandeling kan krijgen. De vraag stelt zich in hoeverre zij hiervoor 

terecht kan in Estland, land van overname.  

Verwijzend naar 'An Overview of the System of Mental Health Services in Estonia', 2005, blijkt dat in 

Estland een goed uitgebouwd systeem van gespecialiseerde gezondheidszorg bestaat.  

Hieruit blijkt dat betrokkene voor verdere opvolging terecht zou moeten kunnen in Estland. Reizen is, 

in tegenstelling tot wat de huisarts stelt, met deze aandoening geen probleem, aangezien niet blijkt dat 

hospitalisatie nodig is. Zij dient evenwel te beschikken over haar medicatie. Derhalve is er geen medisch 

bezwaar tegen terugkeer naar land van overname.  

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat deze problematiek, hoewel dit kan 

beschouwd worden als een aandoening die een reëel risico kan inhouden voor haar leven of fysieke 

integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar is in Estland.  

Wat betreft de toegankelijkheid van de medische zorgen, uit het administratief dossier blijkt het 

volgende:  

Naast accommodatie kunnen asielzoekers, indien nodig, ook medische hulp verkrijgen.  

Daarenboven kreeg Estland, als één van de EU-lidstaten, als regel opgelegd om alle verdragen, 

wetten, overeenkomsten e.d., geldend in de Europese Unie, o.a. het Verdrag van de Rechten van de 
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Mens, te ondertekenen om toetreding tot de Europese Unie mogelijk te maken. Aldus zijn de rechten 

van betrokkenen voldoende beschermd en gewaarborgd in Estland.  

Derhalve blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit, of blijkt niet 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 geen bewijs aanwezig 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).” 

   

2. Over de rechtspleging 

  

Waar verzoekster betoogt dat zij geen rolrecht verschuldigd is, dient de Raad op te werpen dat de 

gewijzigde reglementering op de procedures voor de Raad die voorziet in de invoering van een rolrecht 

slechts van toepassing is voor verzoekschriften die ingediend worden vanaf 1 april 2011. 

 

Te dezen is derhalve nog geen rolrecht verschuldigd en verzoekster kan derhalve nog niet dienstig om 

de vrijstelling van rolrecht verzoeken.    

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel werpt verzoekster in twee onderdelen de schending op van de materiële 

motiveringsplicht “ (artt. 2 en 3 Wet 29 juli 1991)”. 

 

Verzoekster betoog als volgt: 

 

“De aanvraag van verzoekster werd ongegrond verklaard om reden dat zij, naar het oordeel van 

verwerende partij, medische behandeling zou kunnen krijgen in Estland. 

De bestreden beslissing gaat echter voorbij aan de vaststelling dat het verblijfsrecht van verzoekster in 

Estland precair en onzeker is: verzoekster is op 14 februari 2007 in Kirgizstan met een staatsburger van 

Estland in augustus 2007 ging verzoekster naar Estland waar ze haar echtgenoot vervoegde tussen  

partijen zijn  problemen gerezen waarbij verzoekster het slachtoffer werd van ernstige slagen en 

verwondingen, en zelfs doodsbedreigingen van haar echtgenoot n.a.v. deze problemen heeft de 

echtgenoot van verzoekster aangekondigd dat hij niet langer zijn toestemming zou verlenen bij de 

jaarlijkse verlenging van haar verblijfskaart in Estland de echtgenoot van verzoekster is verzoekster 

zelfs gevolgd tot in België om haar het leven zuur te maken Het vermeende verblijfsrecht van 

verzoekster is m.a.w. volstrekt illusoir geworden zodat de kans allesbehalve denkbeeldig is dat haar in 

Estland een bevel om het grondgebied te verlaten, zal worden betekend. 
: 

Dit uiterst precaire 

verblijfsrecht werd reeds ter kennis gebracht aan verwerende partij in de beroepsprocedure voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gericht tegen haar bijlage 26quater {stuk 3); verwerende partij 

kan derhalve niet voorhouden dat zij geen kennis heeft van de echtelijke problemen van verzoekster en 

het uiterst precair karakter van het verblijfsrecht van verzoekster in Estland. 

Verzoekster wordt helaas geconfronteerd met een bewijsprobleem; zij heeft geen bewijs van de 

incidenten tussen haar en haar echtgenoot, en zij kan, gelet op haar zeer beperkte kennis van de Estse 

taal, de vereiste documenten en regelgeving niet in haar bezit krijgen. Wat betreft de asielaanvraag van 

verzoekster kan redelijkerwijze verwacht worden dat deze geweigerd zal worden, gelet op het verblijf 

van verzoekster gedurende enige jaren in Estland; verzoekster zal derhalve moeilijk recente feiten van 

vervolging kunnen aantonen. Gelet op het onzekere verblijfsstatuut van verzoekster in Estland, vergt 

een draagkrachtige motivering dat ook dat beschikbaarheid van de medische behandeling In Kirgizstan 

(het land van herkomst van verzoekster) mee wordt betrokken in de motivering. 

2. 

Ondergeschikt, indien de Raad van oordeel zou zijn dat, In het kader van de beoordeling van de 

aanvraag strekkende tot medische regularisatie van verzoeker, enkel de beschikbaarheid van de 

medische behandeling in Estland in overweging moet worden genomen, merkt verzoekster op dat de 

beslissing manifest gebrekkig is gemotiveerd m.b.t. de beschikbaarheid van een adequate medische 

behandeling in Estland. In de bestreden beslissing wordt enkel verwezen naar een rapport van 2005 " 

An overview of the system of mental health services in Estonia". Dit rapport is (i) allesbehalve actueel en 

(li) spreekt zich helemaal niet uit over de beschikbaarheid van de medische behandelingen voor 

personen in asielprocedure. Bovendien ligt de vereiste Nederlandse vertaling niet voor. 

De verwijzing naar zulk willekeurig geplukt rapport vormt geen adequate en pertinente motivering. 
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Als de Minister zich per impossibile - en in weerwil van al het voorgaande- op het standpunt zou stellen 

dat in Estland wel de nodige psychologische behandeling en opvolging zou kunnen worden geboden 

aan verzoekster, dan dient de Minister uiteraard hiervan het onweerlegbare bewijs te leveren (R.v.St. 7 

mei 2001, nr. 95.175, RDE 2002, n° 119). De beschikbaarheid van de medische zorgen moet reëel zijn 

en niet onzeker of beperkt. (R.v.St. 29 november 2000, nr. 91.152, RDE 2002 n° 119) 

De motivering in de bestreden beslissing levert niet het bewijs van de actuele en zekere 

beschikbaarheid van psychiatrische behandeling in Estland.” 

 

3.2. De verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In haar eerste middel werpt verzoekster een schending op van de materiële motiveringsverplichting. 

Verzoekster verwijst naar art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen. Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de wet dd. 

29.7.1991, artikelen die de formele motiveringsplicht betreffen, laat de verwerende partij gelden dat bij 

lezing van verzoeksters inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek 

levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven 

en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. De 

verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoeker het 

vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.). 

Verder laat de verwerende partij gelden dat: 

- het tegelijk aanvoeren van een schending van de formele én de materiële motiveringsplicht niet 

mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk 

maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 

20.12.2001), 

wanneer verzoekster in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting aan te 

voeren, dit betekent dat deze van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen heeft ondervonden. 

De verwerende partij zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre verzoekster de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert. 

Verzoekster houdt vooreerst voor dat geen rekening is gehouden met het feit dat haar verblijfsrecht in 

Estland precair is geworden, zodat de kans bestaat dat haar een bevel om het grondgebied te verlaten 

wordt gegeven. 

Bij haar kritiek ziet verzoekster evenwel over het hoofd dat Estland op 25.09.2010 uitdrukkelijk heeft 

ingestemd met de overname van haar en haar dochter en dus erkent dat het verantwoordelijk is voor de 

behandeling van de asielaanvraag van verzoekster. 

Verwerende partij laat verder gelden dat verzoekster haar beschouwingen als zou het risico bestaan dat 

zij wordt teruggestuurd naar haar land van herkomst, niet meer zijn dan loze en ongestaafde 

beweringen. Verzoekster haar beschouwingen zijn louter hypothetisch. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft de aanvraag van 

verzoekster bijgevolg geheel terecht beoordeeld in het licht van verzoeksters overdracht aan Estland. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid diende daarbij niet na te 

gaan of een behandeling van de medische aandoening tevens beschikbaar is in Kirgizstan. 

Vervolgens merkt de verwerende partij op dat verzoeksters beschouwingen aangaande het rapport ' An 

overview of the System of Mental Health Services in Estonia" van 2005, geen afbreuk kunnen doen aan 

de bestreden beslissing. 

Verzoekster beperkt zich tot het uiten van vage, ongestaafde en puur hypothetische beweringen, zonder 

in concreto aan te tonen dat de bestreden beslissing gebaseerd zou zijn op onjuiste gegevens. 

Het loutere feit dat voormeld rapport dateert van 2005, maakt niet dat de informatie aangaande de 

beschikbare medische voorzieningen niet meer actueel zou zijn. 

Ook het feit dat voormeld rapport in het Engels werd opgesteld, kan niet leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing, te meer nu uit het verzoekschrift blijkt dat de taal van het document 

verzoekster niet verhinderd heeft om kennis te nemen van de inhoud van het document. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid kon zich dus in 

navolging van de ambtenaar-geneesheer terecht beroepen op dit document en de bestreden beslissing 

werd afdoende in feite en in rechte gemotiveerd. 

Verzoekster maakt dan ook niet aannemelijk dat in de bestreden beslissing ten onrechte werd 

geoordeeld dat zij zich niet kan beroepen op artikel 9ter van de Wet dd. 15.12.1980 betreffende de 

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

verwerende partij besluit dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en 

Asielbeleid geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat de 
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aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9ter ontvankelijk doch ongegrond diende te 

worden verklaard. 

De gemachtigde handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers dossier 

daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels, het 

zorgvuldigheidsbeginsel incluis. Terwijl de bestreden beslissing ten genoege van recht is gemotiveerd 

met draagkrachtige motieven die de beslissing terdege ondersteunen. 

Het enkele feit dat verzoeker de tegenovergestelde mening is toegedaan van de ambtenaargeneesheer 

en de gemachtigde, maakt uiteraard niet dat de beslissing gebrekkig gemotiveerd zou zijn en/of moet 

worden vernietigd. 

Terwijl het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als annulatierechter, niet toekomt zich in de plaats 

te stellen van de ambtenaar-geneesheer noch van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid bij het nemen van diens advies/beslissing, doch enkel om na te gaan of de 

beslissing niet kennelijk onredelijk is. 

De uiteenzetting van verzoekster kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een 

overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

Het eerste middel kan niet worden aangenomen. “ 

 

3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven 

die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek 

onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve 

vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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). 

 

3.4. Waar verzoekster een gans betoog voert aangaande het feit dat haar verblijfsrecht in Estland 

precair en onzeker is, dient de Raad op te merken dat verzoekster dit betoog op geen enkele wijze 

staaft, zoals ze zelf trouwens toegeeft in haar verzoekschrift. Alleszins hebben de Estse autoriteiten 

expliciet aan de Belgische autoriteiten laten weten dat ze verantwoordelijk zijn voor verzoeksters 

asielaanvraag en akkoord gaan met het verzoek tot overname, waardoor verzoeksters verblijf minstens 

voor de duur van de behandeling van haar asielaanvraag verzekerd is. Dit blijkt uit de in punt 1.7. 

bedoelde beslissing. Verzoekster poneert dat het “allesbehalve denkbeeldig is” dat haar in Estland een 

bevel om het grondgebied te verlaten zal worden betekend, maar dergelijke hypothetische 

veronderstelling dat louter gekoppeld is aan een bloot betoog kan geen afbreuk doen aan de bestreden 

beslissing. Dezelfde opmerking geldt voor verzoeksters hypothetische veronderstelling dat haar 

asielaanvraag in Estland zal geweigerd worden.  

 

3.5. Men kan van de gemachtigde van de staatssecretaris niet verwachten dat hij voorafgaandelijk 

meestapt in de hypothetische veronderstellingen van verzoekster en in de bestreden beslissing tevens 

motiveert aangaande  de beschikbaarheid van de medische behandeling voor verzoeksters aandoening 

in Kirgizstan. 

 

Het eerste middelonderdeel  is ongegrond.             

 

3.6. De bestreden beslissing verwijst in essentie naar een advies van de ambtenaar-geneesheer. Dit 

advies dateert van 26 november 2010 en bevindt zich in het administratief dossier. Hierin verwijst de 

ambtenaar-geneesheer naar een in het Engels opgesteld rapport van 2005 over de geestelijke 

gezondheidszorg in Estland, dat zich bevindt in het administratief dossier, en besluit in het Nederlands 

dat er een goed uitgebouwd systeem van psychiatrische gezondheidszorg bestaat in Estland. Hieruit 
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leidt de ambtenaar-geneesheer af dat verzoekster voor verder psychiatrische opvolging terecht zou 

moeten kunnen in Estland. Er is de Raad geen bepaling bekend in de Vreemdelingenwet of aanhorige 

reglementering die de verwerende partij de verplichting oplegt om alle stukken van het dossier te 

vertalen in de taal waarin de bestreden beslissing wordt opgesteld of die stelt dat de verwerende partij 

zich niet kan steunen op een in het Engels opgesteld document, zeker indien het tot stand kwam in 

samenwerking met een internationale organisatie, in casu “World Health Organization”. Uit de 

motivering van de bestreden beslissing blijkt verder duidelijk wat de inhoud is van voormeld document 

en welke de gevolgen hiervan zijn op de beoordeling van verzoeksters zaak. Verzoekster reageert ook 

inhoudelijk op het betrokken rapport zodat zij niet geacht kan worden in haar rechten van verdediging te 

zijn geschaad. Verzoekster acht het in casu een “verwijzing naar een willekeurig geplukt rapport” maar 

deze oprisping is niet dienstig aangezien het rapport specifiek handelt over de geestelijke 

gezondheidszorg in Estland en blijkens het administratief dossier verzoekster lijdt aan een 

psychiatrische problematiek. Verzoekster poneert dat het rapport niet actueel is maar toont niet in 

concreto aan dat de conclusie van de ambtenaar-geneesheer op basis van het rapport van 2005 dat er 

een goed uitgebouwd systeem van psychiatrische gezondheidszorg bestaat in Estland, waarnaar de 

bestreden beslissing verwijst, op het ogenblik van het treffen van de bestreden beslissing niet meer 

actueel is. Verzoekster laat ook na in concreto aan te tonen dat de beschikbaarheid van de medische 

behandeling voor de psychiatrische problematiek van een asielzoeker in Estland van een andere aard 

zou zijn dan voor niet-asielzoekers. Verzoekster kan dan ook niet dienstig poneren dat het rapport “zich 

helemaal niet uit(spreekt) over de beschikbaarheid van de medische behandelingen voor personen in 

asielprocedure”.  Met een simpele verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State toont verzoekster 

niet in concreto aan dat de verwerende partij door te verwijzen naar het voormeld rapport van 2005 dat 

specifiek betrekking heeft op de geestelijke gezondheidszorg in Estland en dat een zeer gedetailleerd 

overzicht biedt van de bestaande zorgen, niet voldaan heeft aan haar plicht aan te tonen dat de 

beschikbaarheid van de zorgen voor verzoeksters aandoening reëel is. 

 

Het tweede middelonderdeel is ongegrond. 

 

Het eerste middel is derhalve in zijn geheel ongegrond. 

 

3.7. In een tweede middel werpt verzoekster de schending op van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“Hogergenoemde overwegingen zijn eveneens constitutief vooreen schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Primo door geen rekening te houden met de medische mogelijkheden in 

Kirgizstan terwijl er geen zekerheid is nopens het bestaan, minstens de duur, van het verblijfsrecht van 

verzoekster in Estland. Secundo kan niet ernstig betwist worden dat het onderzoek naar de 

beschikbaarheid van een medische behandeling in Estland voor verzoekster (in haar hoedanigheid van 

asielzoeker) zeer gebrekkig gevoerd is; de beslissing is gebaseerd op informatie welke gedateerd is, 

aangezien deze reeds meer dan 6 jaar oud is welke niet vertaald is welke niets vermeldt over de 

beschikbaarheid van de medische zorgen voor asielzoekers De bestreden beslissing is m.a.w. manifest 

in strijd met de zorgvuldigheidsverplichting die de verplichting oplegt om de beslissing te steunen op 

juiste, precieze en actuele informatie.” 

   

3.8. De verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“Verzoekster herhaalt haar kritiek uit het eerste middel en werpt een schending op van de 

zorgvuldigheidsverplichting. 

De verwerende partij verwijst naar haar uiteenzetting betreffende het eerste middel van verzoekster en 

besluit dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid geheel terecht, 

en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat verzoekster haar aanvraag op 

grond van art. 9ter ongegrond is. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde daarbij na 

grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en 

conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting waarvan verzoeker de schending aanvoert. 

Ook het tweede middel kan niet worden aangenomen.” 

 

3.9. Gelet op de aangevoerde kritiek volstaat het te verwijzen naar de bespreking van het eerste middel. 
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Het tweede middel is ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend en elf 

door: 

 

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. EKKA 

 

 


