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 nr. 96 152 van 30 januari 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 10 oktober 2012 

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 10 september 2012 waarbij de aanvraag 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 ongegrond wordt verklaard en van de 

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

Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum 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 18 december 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 januari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MOSKOFIDIS, die loco advocaat K. HINNEKENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster, die verklaart op 8 februari 2010 het Rijk te zijn binnengekomen, dient op 9 februari 

2010 een asielaanvraag in onder een valse naam.  

 

1.2. Verzoekster dient bij aangetekend schrijven van 1 september 2010 een aanvraag in om, in 

toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet), te worden gemachtigd tot een verblijf in het Rijk. 

 

1.3. Op 22 oktober 2010 neemt de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen, in antwoord op het ingediende asielverzoek, de beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoekster stelt tegen deze 

beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid neemt op 27 oktober 2010 de 

beslissing waarbij de ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard. 

 

1.5. Verzoekster dient bij aangetekend schrijven van 25 maart 2011 een nieuwe aanvraag in om, in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, te worden gemachtigd tot een verblijf in het Rijk. 

Zij dient deze aanvraag in onder haar eigen naam en onder voorlegging van een nationaal Armeens 

paspoort uitgereikt op 28 juli 1998 en verlengt tot 28 juli 2013. 

 

1.6. Bij arrest met nummer 60 635 van 29 april 2011 weigert ook de Raad aan verzoekster de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.7. De ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen wordt op 16 mei 2011 

ontvankelijk verklaard. 

 

1.8. Op 10 september 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de ingediende aanvraag om 

machtiging tot verblijf om medische redenen ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing, die op 21 

september 2012 aan verzoekster ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 25.03.2011 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

[…] 

 

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 16.05.2011, deel ik u mee dat dit verzoek 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. 

 

Betrokkene haalt in haar aanvraag 9-ter medische elementen aan. De arts-adviseur evalueerde deze 

medische gegevens op 16.08.2012 (zie gesloten omslag in bijlage) en kwam tot de volgende conclusie: 

“Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze 

kunnen beschouwd worden als aandoeningen die een reëel risico kunnen inhouden voor haar leven of 

fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld worden, geen reëel risico inhouden op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het 

land van herkomst, Armenië. Derhalve is er m.i. vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen 

een terugkeer naar het land van herkomst, Armenië." 

 

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).” 
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Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

1.9. Tevens op 21 september 2010 wordt verzoekster in het bezit gesteld van een bevel om het 

grondgebied te verlaten dat is gegrond op artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en stelt dat 

verzoekster in het Rijk verblijft zonder in het bezit te zijn van de documenten vereist in artikel 2 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de partijen om de kosten van het geding ten laste van de tegenpartij te 

leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissingen. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging en het beroep tot nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien de 

vordering tot nietigverklaring slechts korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om 

de opgeworpen exceptie te onderzoeken. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Onderzoek van het beroep wat de eerste bestreden beslissing betreft 

 

4.1.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de formele en de materiële motiveringsplicht  

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“Dat de Raad van State als volgt oordeelde nopens de motiveringsverplichting in twee zaken : 

"Overwegende dat uit de analyse van de bestreden beslissing blijkt dat haar motivering praktisch 

uitsluitend is gebaseerd op een aantal tegenstrijdigheden tussen de verschillende verklaringen (. ) ; dat 

in de bestreden beslissing het asielrelaas van verzoeker niet of nauwelijks wordt getoetst aan de criteria 

van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen ondertekend te Genève op 28 juli 

1951, hoewel het asielrelaas van verzoeker precies, coherent en gedetailleerd is; dat bijgevolg zowel de 

formele als de materiële motiveringsplicht werd geschonden;" ( RvSt. nr. 130.047 dd. . 1 april 2004 en 

RvSt. nr. 130.048 dd.. 1 april 2004 ). 

 

Dat een administratieve beslissing in vreemdelingenzaken dient gemotiveerd te zijn, gelet op art. 62 van 

de vreemdelingenwet ( wet 15 december 1980) en van art. 2 en 3 van de motiveringswet ( wet 29 juli 

1991 ) , het algemeen rechtsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, welke de motivering 

opleggen van bestuurshandeling. 

 

Dat de bestreden beslissing immers formeel en inhoudelijk dient gemotiveerd te zijn. Dat een 

gebrekkige motivering uiteraard gelijk staat met afwezigheid van motivering, hetgeen in casu duidelijk 

het geval is. 

 

Dat vage, duistere of niet terzake diende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige ongeldige of niet-

plausibele motivering, stereotiepe, geijkte of gestandariseerde motiveringen niet afdoende zijn ( VAN 

HEULE, D., Vluchtelingen : een overzicht na de wet van 6 mei 1993, Gent, Mys en Breesch, 1993, 78 

en VANHEULE, D. , De Motiveringsplicht en de Vreemdelingenwet, T.V.R., 1993/2, 67-71 ) , 

 

Dat de formele motiveringswet niet alléén een waarborg voor de burger die alzo vermag duidelijk kennis 

te nemen van al de elementen welke aan de basis liggen van de beslissing en van de draagwijdte ervan 

is ( RvSt., N.V. Hoeve, nr. 4 5.623, dd. 30 december 1993; RvSt., Smets-Jet, nr. 41.884, 4 februari 
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1993, A.P.M., 1993, 43; RvSt., Scheire, 40.739, 13 oktober 1992; en RvSt. Verschaffel, nr. 40.389, 10 

november 1992; LAGASSE, D., 'La loi du 29 juillet 1991 rélative à la motivation formelle des actes 

administratives', J.T., 1991, 737; cfr. Verslag, Senaat, ( bijzondere zitting 1988 ) 1990-91, nr. 215/3, 16 ) 

maar ook een waarborg voor de goede werking van het gerechtelijk apparaat is ( RvSt., A.S.B.L. 

Environnement et Patrimoine écusinoir, nr. 44.847, dd. 9 november 1993; RvSt., N.V. Hoeve, nr. 

45.623, dd. 30 december 1993; LAGASSE, D. , 'La loi du 29 juillet 1991 rélative à la motivation for-melle 

des actes administratives', J.T., 1991, 737; Advies RvSt. dd. 21 oktober 1987, Senaat, { bijzondere 

zitting 1988) 1990-91, nr. 215/2, 6; RvSt., Damilot, 41.281, 4 december 1992, Cfr. RvSt., Warnants, 

nr. 21.635, 3 december 1981). 

 

Dat de zorgvuldigheidsplicht geldt bij vaststelling en waardering van feiten (SUETENS, L.P. en BOES, 

M., Administratief Recht, Leuven ACCO,1990, 31) 

 

Dat ambtenaren zich niet mogen gedragen als slecht geprogrammeerde automaten" (R.v.St., 

REESKENS, nr 20.602, 30 september 1980, R.W., 1981-82, 36, met noot LAMBRECHTS, W.). Dat De 

Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr 21.037, 

17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St., VAN KOUTER, nr 21.0 94, 17 april 1981) komt met 

inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Dat de zorgvuligheidsplicht de overheid verplicht tot zorgvuldige feitenvinding te doen ( RvSt,, nr. 58. 

328, dd. 23 februari 1996) . Dat uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding voortvloeit dat in 

beginsel geen feiten als bewezen of niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direkt 

en persoonlijk inlichtingen te vragen of hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die 

naar zijn oordeel zijn voorstelling van de feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., 

THIJS, nr 24,651, 18 september 1984, R.W., 1984-85, 946; RvSt., nr. 58. 328, dd. 23 februari 1996; 

LAMBRECHTS, W., Geschillen van bestuur, Kluwer, Antwerpen, 1988 ,43 ) 

 

Dat de overheid de zorgvuldigheidsplicht dient na te leven, hetgeen zowel een algemeen rechtsbeginsel 

is als een beginsel van behoorlijk bestuur. Dat ter zelfdertijd de motiverinsverplichting en de 

zorgvulgheidsverplichting kunnen worden opgeworpen ( Cfr. Rvst. VAN DEN HEUVEL nr. 79.3 55 van 

18 maart 1999 ). 

 

Dat de bestreden beslissing op verschillende punten niet gemotiveerd blijkt te zijn. 

Dat elke van die punten op zichzelf maken dat de bestreden beslissing niet gemotiveerd is en dient 

geannuleerd te worden bij gebreken aan afdoende motivering. 

 

Dat de bestreden beslissing op een aantal punten geen motieven bevat of motieven bevat die afdoende 

gelet op de aangebrachte elementen en argumenten om de beslissing gemotiveerd te maken. Dat dit 

niet alléén inhoudt dat de bestreden beslissing niet formeel gemotiveerd is, doch ook maakt dat het de 

bestreden beslissing aan materiële motivering ontbreekt. 

 

Dat voor zover nodig aangegeven wordt dat zelfs in het dossier de motivering niet afdoende is. 

 

Dat de bestreden beslissing niet gemotiveerd is. 

 

Dat immers de bestreden beslissing als volgt wordt gemotiveerd: […] 

 

Dat de bestreden beslissing zeer algemeen is geformuleerd zodat men op basis van de beslissing zelf 

niet kan afleiden waarop de bestreden beslissing zelf stoelt. 

 

Dat de bestreden beslissing pas formeel kan gemotiveerd zijn, als de motieven weergegeven worden in 

de bestreden beslissing, hetgeen duidelijk niet het geval is. 

 

Dat hier duidelijk niet werd voldaan aan het formele motiverinsvereiste zoals voormeld. 

 

Dat een administratieve beslissing in vreemdelingenzaken dient gemotiveerd te zijn, gelet op art. 62 van 

de vreemdelingenwet ( wet 15 december 198 0) en van art. 2 en 3 van de motiveringswet ( wet 29 juli 

1991 ) , het algemeen rechtsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, welke de motivering 

opleggen van bestuurshandeling. 
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Dat de bestreden beslissing immers formeel en inhoudelijk dient gemotiveerd te zijn. Dat een 

gebrekkige motivering uiteraard gelijk staat met afwezigheid van motivering, hetgeen in casu duidelijk 

het geval is. 

 

Dat vage, duistere of niet terzake diende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige ongeldige of niet-

plausibele motivering, stereotiepe, geijkte of gestandariseerde motiveringen niet af doende zijn ( VAN 

HEULE, D., Vluchtelingen : een overzicht na de wet van 6 mei 1993, Gent, Mys en Breesch, 1993, 78 

en VANHEULE, D., De Motiveringsplicht en de Vreemdelingenwet, T.V.R., 1993/2, 67-71 ) , 

 

Dat de formele motiveringswet niet alléén een waarborg voor de burger die alzo vermag duidelijk kennis 

te nemen van al de elementen welke aan de basis liggen van de beslissing en van de draagwijdte ervan 

is ( RvS t., N.V. Hoeve, nr. 45.623, dd. 30 december 1993; RvSt., Smets-Jet, nr. 41.884, 4 februari 

1993, A.P.M., 1993, 43; RvSt., Scheire, 40.739, 13 oktober 1992; en RvSt. Verschaffel, nr. 40.38 9, 10 

november 1992; LAG- ASSE, D., 'La loi du 29 juillet 1991 rélative à la motivation formelle des actes 

administratives', J.T., 1991, 737; cfr. Verslag, Senaat, ( bijzondere zitting 1988 ) 1990-91, nr. 215/3, 16 ) 

maar ook een waarborg voor de goede werking van het gerechtelijk apparaat is ( RvSt., A.S.B.L. 

Environnement et Patrimoine écusinoir, nr. 44.84 7, dd. 9 november 1993; RvSt., N.V. Hoeve, nr. 4 

5.623, dd. 30 december 1993; LAGASSE, D. , 'La loi du 29 juillet 1991 rélative à la motivation formelle 

des actes administratives', J.T., 1991, 737; Advies RvSt. dd. 21 oktober 1987, Senaat, ( bijzondere 

zitting 1988) 1990-91, nr. 215/2, 6; RvSt., Damilot, 41.281, 4 december 1992, Cfr. RvSt., Warnants, nr. 

21.635, 3 december 1981). 

 

Dat thans door de bestreden beslissing wordt verwezen naar volgende advies : […] 

 

Dat het medisch advies waarna verwezen werd in de vorige beslissing het volgende stelde:  “[…] 

 

Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 25.03.2011. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

— Verwijzend naar het medisch attest d.d. 10.12.2010 van de hand van Dr. [O.C.], internist, waaruit 

blijkt dat betrokkene zou lijden aan orthostatische hypotensie, depressie en hypercholesterolemie. 

— Verwijzend naar het medisch attest d.d. 24.12.2010 van de hand van Dr. M. [L.], radioloog, zijnde 

het resultaat van een radiologisch onderzoek van de hals, waaruit geen bijzonderheden blijken. 

— Verwijzend naar het medisch attest d.d. 11.01.2011 van de hand van Dr. P. [H.], neuroloog, waaruit 

blijkt dat betrokkene zou lijden aan migraine. 

— Verwijzend naar een labo-analyse d.d. 13.12.2010. 

— Verwijzend naar de resultaten van een MRI van de hersenen van de hand van Dr. N. [D.] waaruit 

geen bij zonderheden blij ken. 

— Verwijzend naar de medische attesten d.d. 16.02.2 011 en d.d. 17.02.2011 van de hand van Dr. R. 

[R.], psychiater, waaruit blijkt dat betrokkene lijdt aan een zeer ernstige en complexe PTSD, 

somatiforme pijnklachten, depersonalisatie en derealisatie, ernstige chronische slapeloosheid en 

depressie. Er is onzekere gang doordat het rechterbeen 2 cm zou ingekort zijn na een ongeval. 

Betrokkene is op dat ogenblik opgenomen op de afdeling psychiatrie van het de St. Josef kliniek in St. 

Vith en dit sedert 10.12.2010. De medicatie bestaat uit Mirtazapine, Pantozol, Xanax, Rivotril, Cymbalta, 

Trazolan en Seroquel.  

Analyse van dit medisch dossier leert mii het volgende: 

Ik weerhoud een ernstige en complexe PTSD waarvoor hospitalisatie noodzakelijk bleek. Ondertussen 

dateert de laatste attestatie al van meer dan een jaar geleden, in het belang van betrokkene zal ik er 

echter van uitgaan dat ze heden nog steeds psychiatrische opvolging en psychofarmaca (antidepressiva 

en antipsychotica) nodig heeft alsook de mogelijkheid tot psychiatrische opname. 

Ik durf wel aan te nemen dat door de intense behandeling de toestand van betrokkene in die mate 

gebeterd is dat ze heden kan reizen en geen nood meer heeft aan mantelzorg. De vraag stelt zich naar 

de behandelingsmogelijkheden in Armenië.  

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

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

administratief dossier van de betrokkene) : 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank : 

o van plaatstelijke artsen die werkzaam zijn in het land van herkomst en die gecontracteerd zijn door het 

bureau van de medische adviseurs van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 18.06.2011 met uniek referentienummer AM-2059-2011. 
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Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat er in Armenië een ruim aanbod is aan 

antidepressiva, antipsychotica en anxi-olytica. 

o van plaatstelijke artsen die werkzaam zijn in het land van herkomst en die gecontracteerd zijn door 

het bureau van de medische adviseurs van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 18.06,2011 met uniek referentienummer AM-2057-2011. 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de behandeling en opvolging door een psychiater in 

Armenië beschikbaar is en dit zowel ambulant als middels hospitalisatie in een gespecialiseerde 

psychiatrische kliniek. 

Verwijzend naar het toegankeliikheidsonderzoek op datum van 06.04.2012: 

"Aangezien behandeling en opvolging voor de aandoening beschikbaar is, stelt zich de vraag naar de 

toegankelijkheid van de medische zorgen. Uit informatie waarover DVZ beschikt (zie rapport Caritas: 

Country Sheet Armenia, januari 2010(1) blijkt dat in Armenië een beperkt systeem van sociale zekerheid 

be¬staat. Echter de zorgen zijn gratis voor patiënten met aandoeningen die opgenomen zijn in de lijst 

voor gratis zorgen. Dat de aandoening van betrokkene in deze lijst voor gratis zorgen is opgenomen, en 

zowel de nodige medicatie als de nodige opvolging door een specialist gratis zijn. De gespecialiseerde 

zorgen zijn beschikbaar in de poliklinieken en in de gespecialiseerde centra. Verder kan betrokkene 

beroep doen op hulp van de International Organisation for Migration. De IOM ondersteunt de Armeense 

regering op het gebied van migratie. De IOM wil tevens de zelfstandigheid en integratie verbeteren voor 

mensen die terugkeren naar Armenië. Zo assisteert de IOM terugkerende Amieniërs bij hun reïntegratie. 

Deze terugkeerders kunnen microkredieten krijgen om een nieuw leven op te bouwen(2). 

Arbeidsongeschiktheid: Betrokkene legt geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat zij 

arbeidsongeschikt zou zijn. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene in staat is om in haar eigen 

levensonderhoud te voorzien. Bovendien merken we op uit het asielinterview van betrokkene dd. 

25.02.2010 dat betrokkene in het bezit is van een diploma middelbaar onderwijs en 5.000$ betaald heeft 

voor de reis naar België. Dit duidt toch duidelijk op enige financiële draagkracht.' 

Hieruit kan besloten worden dat er geen belemmeringen zijn wat betreft de toegankelijkheid van de 

medische zorgen in het herkomstland. 

Conclusie ; 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze 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 en toegankelijk is in Armenië . 

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

herkomstland 

[…] 

 

Dat ook hier de bestreden beslissing niet gemotiveerd blijkt. Dat de bestreden beslissing zowel 

materieel als formeel niet gemotiveerd is. 

Dat de bestreden beslissing evenzeer artikel 9 ter van de vreemdelingenwet schendt, nu dit artikel niet 

juist werd toe- gepast; dit uiteraard zo men er per impossibele quod non zou vermogen van uit te gaan 

dat de bestreden beslissing stoelt op het medisch advies. 

 

Dat het advies niet gemotiveerd is en dus zelfs de beslissing op basis van het dossier niet kan 

gemotiveerd zijn gelet op volgende elmenten die elk apart reeds inhouden dat de beslissing niet kan 

gemotiveerd zijn : 

- Dat het zo is dat de verzoekende partij nog steeds zeer intensief behandeld wordt. Dat zij 

ondermeer woont in een voorziening naast het hospitaal door het hospitaal bezorgd; dat mantelzorg 

aldus nog steeds minstens noodzakelijk is ( dat daarbij ondermeer verwezen wordt naar stuk 4 zoals bij 

gevoegd in de aanvulling van 6 oktober 2011 ) ; dat ook verwezen wordt naar het feit dat de betrokkene 

herhaaldelijk werd opgenomen in het ziekenhuis; dat ook thans een ziekenhuisopname voorligt 

- Dat het zo is dat de dokter, geneesheer specialiste de noodzaak voorzien heeft van een 

welbepaalde soort behandeling namelijk een behandeling met EMDR-therapeuten, een speciale vorm 

van een traumaspecifieke behandelingsmethode, zodat het niet volstaat te referen alsof een het bestaan 

van een behandeling in het algemeen voor psychologische ziekten zou volstaan ( dat daarbij verwezen 

wordt naar stuk 4-5 zoals bij gevoegd in de aanvulling van 6 oktober 2 011; dat daarbij verwezen wordt 

naar stuk 8 bij de aanvulling van 5 maart 2 012 ) , daar waar trouwens zelfs ongeschikte 

psychotherapeutisch behandeling door de patiënt zou moeten worden betaald ( zie stuk 5 bij gevoegd in 

de aanvulling van 6 oktober 2 011 ), hetgeen bij een intensieve behandelingsmethode in ieder geval 

onbetaalbaar is, en medische zorg slechts gratis wordt verstrekt als men ingeschreven is in Armenië ( 

zie stuk 5 bij gevoegd in de aanvulling van 6 oktober 2011 ), hetgeen evidenterwijze het geval niet kan 

zijn bij iemand die uit het buitenland komt. 
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- Dat de adviseur slechts een complexe PTSD weerhoudt, daar waar de medische attesten ook 

spraken van een personaliteits- stoornis, zodat het onderzoek van de adviseur slechts blijkbaar steun op 

een gedeelte van het ziektebeeld, ( zie bijvoorbeeld ondermeer verwezen wordt naar stuk 4 zoals bij 

gevoegd in de aanvulling van 6 oktober 2011 ) 

- Dat het medisch advies enkel spreekt over beschikbaarheid van een medische behandeling in vage 

termen, zodat dergelijke informatie niet in staat is enige beslissing te schragen. 

- Dat het begrip arbeidsongeschiktheid in de zin dat de tussenkomst van een Arbeidsgeneesheer 

noodzakelijk zou zijn niet voorzien is door de vreemdelingenwet; dat het behoorde zieke zelf te 

onderzoeken zou een arbeidsongeschiktheidsonderzoek noodzakelijk zou zijn, daar waar enerzijds de 

aard van de ziekte geen arbeid toelaat en anderzijds het Armeense systeem niet alléén zorgt voor 

isolatie van de patiënt maar het onmogelijk maakt om effectief te werken, nu een dergelijke complexe 

problematiek in Armenië steeds aanleiding geeft tot opname . 

- Dat een éénmalige uitgave van 5000 $ juist inhoudt dat de draagkracht van de betrokkene tot nul 

herleid is; door een dergelijke betaling is elk vermogen om nog iets extra's te betalen uiteraard uitgeput. 

 

Dat de verzoekende partij, tot voor kort niet opgenomen was in het ziekenhuis. Dat dit evenwel niet 

betekent dat zij een zeer intensieve behandeling volgde in het ziekenhuis. Dat zij ongeveer enkel des 

nachts niet sliep in het ziekenhuis. Dat in die zin de conclusie in de bestredend beslissing niet 

gemotiveerd is om louter uit het feit dat zij niet inslaapt in het ziekenhuis te concluderen dat zij al 

voldoende beter zou zijn. Dat de verzoekende partij thans weer opgenomen is in het ziekenhuis. Dat zij 

voorheen al op de rand van opname is blijven balanseren. 

 

Dat de behandelde geneesheer een welbepaalde vorm van behandeling noodzakelijk geacht heeft, 

gelet op het medisch profiel van de betrokkene. Dat de bestreden beslissing evenwel slechts motieven 

bevat die al te algemeen zijn. Dat aldus geen motivering werd verstrekt op het punt van de adequate 

behandeling. 

 

Dat ondermeer stukken werden neergelegd van de gespecialiseerde organisatie trauma-aid waaruit 

blijkt dat specialistische behandelingen in Armenië en meerbepaald traumaspecifieke 

behandelingsmethoden en meerbepaald EMDR- therapeuten niet aanwezig zijn in Armenië. Dat de 

beslissing niet gemotiveerd is nu er geen motieven zijn opgegeven wat betreft de voorgeschreven 

adequate behandeling. 

 

Dat een administratieve beslissing in vreemdelingenzaken dient gemotiveerd te zijn, gelet op art. 62 van 

de vreemdelingenwet ( wet 15 december 198 0) en van art. 2 en 3 van de motiveringswet ( wet 29 juli 

1991 ) , het algemeen rechtsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, welke de motivering 

opleggen van bestuurshandeling. 

 

Dat de bestreden beslissing immers formeel en inhoudelijk dient gemotiveerd te zijn. Dat een 

gebrekkige motivering uiteraard gelijk staat met afwezigheid van motivering, hetgeen in casu duidelijk 

het geval is. 

 

Dat vage, duistere of niet terzake diende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige ongeldige of niet-

plausibele motivering, stereotiepe, geijkte of gestandariseerde motiveringen niet afdoende zijn ( VAN 

HEULE, D., Vluchtelingen : een overzicht na de wet van 6 mei 1993, Gent, Mys en Breesch, 1993, 78 

en VANHEULE, D., De Motiveringsplicht en de Vreemdelingenwet, T.V.R., 1993/2, 67-71 ) , 

 

Dat de bestreden beslissing onvoldoende inhoudelijk gemotiveerd is. Dat de beslissing ook op 

voormelde punten onvoldoende zorgvuldig is genomen, zodat ook de zorgvuligheidsplicht geschonden 

is. Dat de bestreden beslissing ook artikel 9 ter van de vreemdelingenwet schendt. 

 

Dat de huidige bestreden beslissing eigenlijk geen nieuwe elementen aanbrengt na intrekking van de 

vorige beslissing, doch eigenlijk na intrekking van de beslissing eigenlijk diezelfde beslissing neemt. Dat 

hierdoor de beslissing niet gemotiveerd is, doch ook het gewijsde van de intrekkingsbeslissing 

geschonden wordt. 

 

Dat immers ook de vorige beslissing eigenlijk diezelfde motieven naar voren schoof nu de motieven van 

de vorige beslissing betekend op 27 april 2012 en daterende van 20 april 2012 volgende motieven 

voorhield : 

" Redenen: 
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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 arts-adviseur stelde in het medisch verslag (zie gesloten omslag) vast dat: "Vanuit medisch 

standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze 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 en toegankelijk is in Armenië . 

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

herkomstland." 

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). 

[…]" 

 

Dat gelet op het voorgaande de motieven eigenlijk identiek zijn in de twee beslissingen, daar waar de 

eerste beslissing werd ingetrokken. 

 

Dat de Raad van State oordeelde : Wanneer de overheid bij de uitvoering van een annulatiearrest 

gehouden is, met het oog op het noodzakelijk rechsherstel, tot het correct overdoen van de vernietigde 

beslissing, dekt de uilwerking ex tune van het arrest de wettigheid van een met terugwerking genomen 

rechtsherstellende nieuwe beslissing ( Rvst. DELARUELLE dd. 08/12/1983 Nr. 23.783 ). Dat deze 

redenering ook geldt bij intrekking van een eerste beslissing, waarna een nieuwe beslisisng wordt 

genomen. Dat wanneer er een vernietigingsarrest zou zou zijn een verwerende partij gelet op het 

gewijsde van het vernietigiginsarrest , een nieuwe beslissing diende te nemen rekening houdende met 

de motieven en het dictum van het arrest, ( Rvst, CLAESSENS, 30 november 2007, nr. 17.451). Dat 

diezelfde redenering kan gelden na intrekking van een eerste beslissing, die gelet op de intrekking 

geacht wordt onrechtmatig te zijn waardoor de verwerende partij de verplichting heeft om een beslissing 

te nemen die niet identiek is aan de eerste beslissing zoals in casu. Dat immers de intrekking zelve een 

rechtshandeling is die tot effect heeft dat men niet meer identiek diezelfde beslissing kan nemen. Dat de 

Raad van State oordeelde : 

"Wanneer het bestuur zijn eerdere beslissing herneemt, waarvan evenwel was komen vast te staan dat 

ze niet deugdelijk was gemotiveerd, dan mag verzoeker terecht verwachten, zo lijkt, dat uit de nieuwe 

beslissing blijkt dat met de dragende overwegingen van het arrest rekening is gehouden. Na een 

nietigverklaring op grond van motivcringsgebreken lijkt van het bestuur zelfs gevraagd te mogen worden 

dat het de motieven die het resultaat van zijn bevestigende beslissing onderbouwen, heel accuraat 

uiteenzet. Bovendien mag enige consistentie worden verwacht. Het bestuur moet aanvullen of 

verduidelijken wat eerder ondeugdelijk werd bevonden." ( Rvst 176555 dd. 08/11/2007), in zake 

PAUWELS ) . Dat terzake de beslissing niet kan voldoen aan de zorgvuldigheidsplicht nu ter zake er 

eigenlijk geen motieven worden opgegeven waaruit blijkt dat met de nodige zorgvuldigheid een 

beoordeling werd gemaakt na intrekking van de eerste beslissing. Dat de overheid de 

zorgvuldigheidsplicht dient na te leven, hetgeen zowel een algemeen rechtsbeginsel is als een beginsel 

van behoorlijk bestuur. Dat ter zelfdertijd de motiverinsverplichting en de zorgvulgheidsverplichting 

kunnen worden opgeworpen ( Cfr. Rvst. VAN DEN HEUVEL nr. 79.3 55 van 18 maart 19 9 9 ). 

 

Dat gelet op het voorgaande zowel de zorgvuldigheidsverplichten als de motiveringsverplichting 

geschonden zijn.” 

 

4.1.1.2.1. Waar verzoekster verwijst naar het onbestaande artikel 62ter van de Vreemdelingenwet, gaat 

de Raad uit van een aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling 

luidt dat de administratieve beslissingen met redenen worden omkleed. De artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 voorzien verder dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden 

gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan 

de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.  
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Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

beslissing. De Raad stelt vast dat de eerste bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven 

aangeeft op basis waarvan deze is genomen. Zo wordt in de eerste bestreden beslissing, onder 

verwijzing naar artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, geoordeeld dat de aanvraag om machtiging tot 

verblijf ongegrond is nu uit het voorgelegde medische dossier niet blijkt dat er sprake is van een ziekte 

die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of van een ziekte die een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in 

het herkomstland. Hierbij wordt verwezen naar een advies van een ambtenaar-geneesheer van 16 

augustus 2012, dat samen met de eerste bestreden beslissing onder gesloten omslag aan verzoekster 

ter kennis werd gebracht en bijgevolg integraal deel uitmaakt van de motivering van de eerste bestreden 

beslissing. In dit advies wordt vastgesteld dat verzoekster kan reizen en dat de aangehaalde medische 

problematiek weliswaar een voldoende ernst heeft in de zin van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet doch dat een adequate behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het 

herkomstland van verzoekster en er vanuit medisch oogpunt dan ook geen bezwaar is tegen een 

terugkeer naar het herkomstland. Er wordt tevens op concrete wijze toegelicht op basis van welke 

vaststellingen hij tot dit besluit komt.  

 

Waar verzoekster betoogt dat de motieven die ten grondslag liggen aan de eerste bestreden beslissing 

niet zijn weergegeven in die beslissing, wijst de Raad erop dat verzoekster eraan voorbij lijkt te gaan dat 

het advies waarnaar in de eerste bestreden beslissing wordt verwezen – en waarvan het besluit wordt 

overgenomen in deze beslissing – dient te worden geacht deel uit te maken van de motivering van de 

eerste bestreden beslissing. Verzoekster toont verder niet aan dat de eerste bestreden beslissing – 

inclusief het advies van de ambtenaar-geneesheer – op verschillende, wezenlijke punten niet 

gemotiveerd is of minstens niet afdoende gelet op de aangebrachte elementen en argumenten. In 

zoverre verzoekster een vorig advies van een ambtenaar-geneesheer citeert met betrekking tot haar 

medische problematiek en vervolgens stelt dat ook hier de eerste bestreden beslissing niet gemotiveerd 

blijkt te zijn, kan de Raad enkel vaststellen dat dit advies van 11 april 2012 niet aan de basis ligt van de 

eerste bestreden beslissing en aldus geen deel uitmaakt van de motivering van deze beslissing. Er blijkt 

ook niet dat verweerder met dit vroegere advies rekening diende te houden, of hieromtrent diende te 

motiveren in de eerste bestreden beslissing. 

 

In casu kan daarnaast niet worden gesteld dat de voorziene motivering enkel is gesteld in algemene 

bewoordingen, op een wijze dat men op basis van de beslissing zelf niet kan afleiden waarop de eerste 

bestreden beslissing zelf stoelt. Een lezing van de eerste bestreden beslissing samen genomen met het 

advies leert immers waarom verweerder niet is overgegaan tot de afgifte van een verblijfsmachtiging in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en hierbij wordt op concrete wijze aangegeven dat 

verzoekster kan reizen, dat de medicatie en medische behandeling en opvolging die verzoekster vereist 

beschikbaar is in Armenië en op basis van welke gegevens verweerder besluit tot de toegankelijkheid 

van de vereiste medische zorgen voor verzoekster. Zo wordt onder meer ook duidelijk gesteld, met 

verwijzing naar een tweetal documenten afkomstig van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juni 2011, dat er in Armenië een ruim aanbod van antidepressiva, 

antipsychotica en anxiolytica aanwezig is en dat een behandeling en opvolging door een psychiater er 

beschikbaar is en dit zowel ambulant als middels hospitalisatie in een gespecialiseerde psychiatrische 

kliniek. Er blijkt niet dat een dergelijke motivering, in het licht van de bepalingen van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, in casu niet afdoende zou zijn. Ten overvloede dient bovendien geduid te worden 

dat, zelfs indien een beslissing is gemotiveerd met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou 

zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit loutere feit op zich alleen nog niet 

betekent dat de eerste bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 

164.171, RvS, 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

De Raad stelt vast dat de motivering van de eerste bestreden beslissing pertinent en draagkrachtig is en 

verzoekster in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de eerste bestreden 

beslissing is gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 
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Een schending van de formele motiveringsplicht of van artikel 62 van de Vreemdelingenwet of de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 is niet aangetoond. 

 

4.1.1.2.2. Waar verzoekster aangeeft niet akkoord te gaan met de motivering van de eerste bestreden 

beslissing, dient het middel te worden onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht 

en dit in het licht van de tevens aangevoerde schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 1 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 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.” 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoekster bij aangetekend schrijven van 25 maart 2011 een 

aanvraag indiende om op grond van medische redenen te worden gemachtigd tot een verblijf in het Rijk. 

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

Armoedebestrijding verzocht een ambtenaar-geneesheer om een advies met betrekking tot de door 

verzoekster in haar aanvraag ingeroepen medische problematiek. De ambtenaar-geneesheer bracht op 

16 augustus 2012 volgend advies uit: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 25.03.2011. 

 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

 

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 10.12.2010 van de hand van Dr. [O.S.], internist, waaruit 

blijkt dat betrokkene zou lijden aan orthostatische hypotensie, depressie en hypercholesterolemie.  

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 24.12.2010 van de hand van Dr. M. [L.], radioloog, zijnde 

het resultaat van een radiologisch onderzoek van de hals, waaruit geen bijzonderheden blijken.  

- Verwijzend naar het medisch attest d.d. 11.01.2011 van de hand van Dr. P. [H.], neuroloog, waaruit 

blijkt dat betrokkene zou lijden aan migraine. 

- Verwijzend naar een labo-analyse d.d. 13.12.2010. 

- Verwijzend naar de resultaten van een MRI van de hersenen van de hand van Dr. N. [D.] waaruit 

geen bijzonderheden blijken. 

- Verwijzend naar de medische attesten d.d. 16.02.2011, 17.02.2011, 18.08.2011, 31.01.2012 en 

21.05.2012 van de hand van Dr. R. [R.], psychiater, waaruit blijkt dat betrokkene lijdt aan een zeer 

ernstige en complexe PTSD, somatiforme pijnklachten, depersonalisatie en derealisatie, ernstige 

chronische slapeloosheid en depressie. Er is onzekere gang doordat het rechter been 2 cm zou 

ingekort zijn na een ongeval. De laatst voorgeschreven medicatie bestaat uit Mirtazapine, Pantozol, 

Xanax, Rivotril, Cymbalta, Trazolan en Ibuprofen. 
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Analyse van dit medisch dossier leert mij het volgende: 

 

Ik weerhoud een ernstige en complexe PTSD waarvoor hospitalisatie, van 10.12.2010 tot 16.07.2011 en 

met een wederopname op 30.04.2012, noodzakelijk bleek. Verdere psychiatrische behandeling, 

psychofarmaca en de mogelijkheid tot opname in een psychiatrische kliniek zijn nodig. 

 

Betrokkene kan reizen en volgens de behandelende arts dient onder mantelzorg te worden verstaan de 

mogelijkheid tot opname in een psychiatrische kliniek. 

 

De vraag stelt zich naar de behandelingsmogelijkheden in Armenië. 

 

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

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

administratief dossier van de betrokkene) : 

- Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank  : 

o van plaatstelijke artsen die werkzaam zijn in het land van herkomst en die gecontracteerd zijn door het 

bureau van de medische adviseurs van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 18.06.2011 met uniek referentienummer AM-2059-2011. 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat er in Armenië een ruim aanbod is aan 

antidepressiva, antipsychotica en anxiolytica. 

 

o van plaatstelijke artsen die werkzaam zijn in het land van herkomst en die gecontracteerd zijn door het 

bureau van de medische adviseurs van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 18.06.2011 met uniek referentienummer AM-2057-2011. 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de behandeling en opvolging door een psychiater in 

Armenië beschikbaar is en dit zowel ambulant als middels hospitalisatie in een gespecialiseerde 

psychiatrische kliniek. 

 

Verwijzend naar het toegankelijkheidsonderzoek op datum van 06.04.2012 : 

“Aangezien behandeling en opvolging voor de aandoening beschikbaar is, stelt zich de vraag naar de 

toegankelijkheid van de medische zorgen. Uit informatie waarover DVZ beschikt (zie rapport Caritas: 

Country Sheet Armenia, januari 2010f1]) blijkt dat in Armenië een beperkt systeem van sociale 

zekerheid bestaat Echter de zorgen zijn gratis voor patiënten met aandoeningen die opgenomen zijn in 

de lijst voor gratis zorgen. Dat de aandoening van betrokkene in deze lijst voor gratis zorgen is 

opgenomen, en zowel de nodige medicatie als de nodige opvolging door een specialist gratis zijn. De 

gespecialiseerde zorgen zijn beschikbaar in de poliklinieken en in de gespecialiseerde centra. Verder 

kan betrokkene beroep doen op hulp van de International Organisation for Migration. De lOM 

ondersteunt de Armeense regering op het gebied van migratie. De IOM wil tevens de zelfstandigheid en 

integratie verbeteren voor mensen die terugkeren naar Armenië. Zo assisteert de IOM terugkerende 

Armeniërs bij hun reïntegratie. Deze terugkeerders kunnen microkredieten krijgen om een nieuw leven 

op te bouwen. 

 

Arbeidsongeschiktheid: Betrokkene legt geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat zij 

arbeidsongeschikt zou zijn. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene in staat is om in haar eigen 

levensonderhoud te voorzien. Bovendien merken we op uit het asielinterview van betrokkene dd. 

25.02.2010 dat betrokkene in het bezit is van een diploma middelbaar onderwijs en 5.000$ betaald heeft 

voor de reis naar België. Dit duidt toch duidelijk op enige financiële draagkracht.” 

 

Hieruit kan besloten worden dat er geen belemmeringen zijn wat betreft de toegankelijkheid van de 

medische zorgen in het herkomstland. 

 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze 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 en toegankelijk is in Armenië . 

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

herkomstland.” 
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De Raad stelt vast dat de ernst van de aandoeningen van verzoekster door de ambtenaar-geneesheer 

niet worden betwist en dat deze erkent dat deze aandoeningen een risico zoals bedoeld in artikel 9ter, § 

1, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen inhouden indien deze niet adequaat behandeld worden. 

De ambtenaar-geneesheer besloot evenwel dat verzoekster in staat is om te reizen en dat in 

verzoeksters land van herkomst, Armenië, de vereiste medicatie en een gespecialiseerde opvolging en 

behandeling van de in de medische attesten beschreven medische problematiek beschikbaar en 

toegankelijk is, zodat er vanuit medisch standpunt geen bezwaar is tegen een terugkeer.   

 

Verzoekster betwist niet dat zij in de mogelijkheid is om te reizen.  

 

In de mate dat verzoekster aangeeft niet akkoord te gaan met de motivering betreffende de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de door haar benodigde medicatie en medische opvolging 

en behandeling in Armenië, benadrukt de Raad voorafgaand dat de wetgever, bij de invoering van 

artikel 9ter in de Vreemdelingenwet, vooropstelde dat: “Het onderzoek van de vraag of er een gepaste 

en voldoende toegankelijke behandeling bestaat in het land van oorsprong of verblijf gebeurt geval per 

geval, rekening houdend met de individuele situatie van de aanvrager, en wordt geëvalueerd binnen de 

limieten van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens” (Parl. St. Kamer, 

2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 35).  

 

Het was bijgevolg de uitdrukkelijke wil van de wetgever om de toegankelijkheid van de medische 

behandeling in het herkomstland te beoordelen binnen de limieten van de rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM). Het is bijgevolg nuttig om kort in te gaan op de 

rechtspraak van dit Hof inzake de verwijdering van (ernstig) zieke vreemdelingen.  

 

Het EHRM oordeelde in Grote Kamer dat artikel 3 van het EVRM niet het recht aan een vreemdeling 

waarborgt om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om reden dat die Staat betere 

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

uitwijzing de gezondheidstoestand beïnvloedt en de levensverwachting op significante wijze vermindert, 

niet volstaat om een schending van die bepaling op te leveren. Het EVRM is volgens het EHRM immers 

essentieel gericht op de bescherming van burgerlijke en politieke rechten. Volgens het EHRM 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 (EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, 

N. t. het Verenigd Koninkrijk).  

 

Concreet handelde de zaak N. t. het Verenigd Koninkrijk van de Grote Kamer van het EHRM over de 

uitzetting van een HIV-positieve vrouw van het Verenigd Koninkrijk naar Oeganda. Zonder medicatie en 

behandeling zou haar levensverwachting volgens dokters ongeveer een jaar bedragen. Het EHRM 

oordeelde dat uit de beschikbare informatie bleek dat antiretrovirale middelen in principe beschikbaar 

zijn in Oeganda - al geraakten ze wegens een gebrek aan middelen vaak maar bij de helft van de 

personen die deze nodig hadden - en zouden ze niet beschikbaar zijn in de rurale streek van afkomst 

van de verzoekende partij en zou ze deze middelen naar eigen zeggen niet kunnen betalen noch zou zij 

op de steun en zorg van de in Oeganda aanwezige familieleden kunnen rekenen. Op het moment van 

de behandeling van de zaak was haar gezondheidstoestand niet kritiek, de snelheid van haar 

achteruitgang was volgens het EHRM onderhevig aan een bepaalde graad van speculatie. De Grote 

Kamer kwam tot de conclusie dat er geen sprake was van zeer uitzonderlijke omstandigheden en 

besloot dat haar uitzetting niet in strijd zou zijn met artikel 3 van het EVRM.  

 

Algemeen kan worden gesteld dat het EHRM nagaat of er sprake is van “zeer uitzonderlijke gevallen 

wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn” en hiertoe volgende 

elementen afweegt: de beschikbaarheid van de vereiste zorgen en de medicatie in het herkomstland en, 

in mindere mate, de toegankelijkheid van de vereiste medische behandeling en zorgen in het land 

waarnaar de vreemdeling zal worden uitgewezen en indien hierover gegevens bekend zijn, wordt ook 

onderzocht of er nog familie aanwezig was en of er opvang voorhanden was in het land van herkomst 

en de graad van ernst van de ziekte (zie in deze zin EHRM 29 mei 1998, nr. Karara v. Finland 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 24 juni 2003, nr. 13669/03, Henao v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM, 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 25 november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 17 januari 2006, nr. 50278/99, Aoulmi v. Frankrijk, par. 57-60; 
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EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. v. Verenigd Koninkrijk, par. 46-51; EHRM 20 december 2011, nr. 

10486/10, Yoh-Ekale Mwanje v. België, par. 81 e.v.). 

 

De Raad stelt allereerst vast dat verzoekster, door te betogen dat zij nog steeds zeer intensief 

behandeld wordt, dat zij inwoont in een voorziening naast het ziekenhuis door het ziekenhuis bezorgd 

en dat aldus mantelzorg nog steeds minstens noodzakelijk is, dat zij herhaaldelijk werd opgenomen in 

het ziekenhuis en dat ook thans een ziekenhuisopname voorligt, nog niet aantoont dat verweerder zich 

niet heeft gesteund op de juiste feitelijke gegevens. Zij weerlegt aldus de motieven van de eerste 

bestreden beslissing ook niet. Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt immers dat deze 

rekening heeft gehouden met het gegeven dat verzoekster gehospitaliseerd was van 10 december 2010 

tot 16 juli 2011 en op 30 april 2012 opnieuw werd opgenomen. Hij heeft, op basis van de door 

verzoekster voorgelegde medische stukken – waaronder de medische stukken die verzoekster bij 

aangetekend schrijven van 7 oktober 2011 overmaakte als aanvulling op haar eerdere ingediende 

aanvraag om machtiging tot verblijf en waarnaar zij thans verwijst –, de noodzaak van de 

beschikbaarheid in het herkomstland van de mogelijkheid tot opname in een psychiatrisch ziekenhuis 

ook weerhouden, naast het voorhanden zijn van een psychiatrische behandeling en psychofarmaca, en 

heeft na onderzoek vastgesteld dat in Armenië de behandeling en opvolging door een psychiater 

beschikbaar is en dit zowel ambulant als middels hospitalisatie in een gespecialiseerde psychiatrische 

kliniek. Verzoekster toont met haar betoog verder niet aan dat de ambtenaar-geneesheer ingaat tegen 

vaststellingen in de door haar voorgelegde medische stukken waar deze stelt dat volgens de 

behandelende arts van verzoekster onder mantelzorg dient te worden verstaan de mogelijkheid tot 

opname in een psychiatrische kliniek. De Raad merkt in dit verband ook op dat in de eerste bestreden 

beslissing niet wordt besloten dat “zij al voldoende beter zou zijn” gelet op het gegeven dat verzoekster 

niet inslaapt in het ziekenhuis. Dit betoog is dan ook niet dienstig. 

 

Verzoekster betoogt verder dat haar behandelende arts aangaf dat zij een behandeling met EMDR-

therapeuten, zijnde een trauma-specifieke behandelingsmethode, behoeft en dat bijgevolg het niet 

volstaat te verwijzen naar het bestaan van een behandeling in het algemeen voor psychologische 

ziektes. Zij stelt dat aldus geen motivering werd verstrekt op het punt van de adequate behandeling. De 

Raad stelt, wat dit betreft, vast dat in de door verzoekster overgemaakte medische attesten van 18 

augustus 2011 en 31 januari 2012 wordt gesteld dat zij een behandeling en opvolging behoeft van 

therapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van trauma’s en/of dissociatieve stoornissen en 

dat minstens een mogelijkheid voorhanden dient te zijn tot opname in een psychiatrische afdeling met 

psychotherapeutische behandelingsmogelijkheden. Verder wordt eveneens gesteld dat de 

behandelende psychotherapeut ervaring dient te hebben met de behandeling van personen met een 

meervoudige persoonlijkheidsstoring en dat deze dient te zijn opgeleid in de EMDR techniek. De arts-

adviseur gaf in zijn advies van 16 augustus 2012 aan dat de behandeling en opvolging door een 

psychiater in Armenië beschikbaar is en dit zowel ambulant als middels hospitalisatie in een 

gespecialiseerde psychiatrische kliniek. Er wordt aldus niet louter verwezen naar een behandeling in het 

algemeen voor psychologische aandoeningen, doch aangegeven dat de vereiste gespecialiseerde 

behandeling voorhanden is. Dit gegeven vindt steun in het stuk waarnaar de arts-adviseur verwijst, 

zijnde een stuk van 18 juni 2011 met als referentienummer AM-2057-2011 afkomstig van het 

Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierin wordt onder meer, in 

antwoord op de vraag of EMDR behandeling mogelijk is voor post-traumatisch stresssyndroom, 

aangegeven dat vele psychiaters en psychologen, en sommige neurologen, hiertoe zijn getraind in een 

speciale cursus georganiseerd in het ‘National Institute  of Health’ verschillende jaren geleden. Er wordt 

gesteld dat de elementen van deze techniek worden gebruikt maar niet op een systematische wijze. Het 

gegeven dat de techniek niet systematisch wordt toegepast laat in casu evenwel niet toe te besluiten dat 

een behandeling volgens de EMDR techniek door artsen die hiertoe opgeleid zijn niet beschikbaar is. 

De mail die de behandelende arts van verzoekster ontving van een persoon werkzaam bij de organisatie 

‘Trauma-Aid’ waarin deze stelt dat zij geen kennis hebben van een adequate trauma-specifieke 

behandelingsmogelijkheid en van de aanwezigheid van EMDR-therapeuten in Armenië, vermag 

evenmin afbreuk te doen aan de concrete vaststellingen door de ambtenaar-geneesheer. 

 

Verzoekster geeft verder aan dat zij zal moeten betalen voor de door haar vereiste medische zorgen en 

dat de intensieve behandelingsmethode die zij behoeft in ieder geval onbetaalbaar is. Zij wijst er hierbij 

verder op dat de medische zorg slechts gratis is indien men is ingeschreven in Armenië, hetgeen niet 

het geval is bij iemand die uit het buitenland komt. De Raad stelt allereerst vast dat verzoekster haar 

stellingen niet staaft. Zij toont ook niet aan dat zij zich als Armeense onderdaan niet opnieuw zou 

kunnen inschrijven in Armenië na een verblijf in het buitenland. Verzoekster verwijst slechts naar de 

reeds vermelde mail afkomstig van een persoon werkzaam bij de organisatie ‘Trauma-Aid’ waarin wordt 
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gesteld dat zij geen kennis hebben van een adequate trauma-specifieke behandelingsmogelijkheid en 

van de aanwezigheid van EMDR-therapeuten in Armenië. Aldus weerlegt zij evenwel nog niet de 

vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer dat er een beperkt systeem van sociale zekerheid in 

Armenië bestaat en dat zowel de door haar benodigde medicatie als de nodige opvolging door een 

specialist gratis zijn. Daarnaast dient te worden vastgesteld dat de arts-adviseur er eveneens rekening 

mee heeft gehouden dat de medische behandeling en opvolging voor verzoekster mogelijk gepaard kan 

gaan met bepaalde kosten. Hij gaf immers aan dat verzoekster een beroep kan doen op de 

Internationale Organisatie voor Migratie voor een duurzame terugkeer naar Armenië, dat niet blijkt dat zij 

door te werken niet zelf in haar eigen levensonderhoud kan voorzien en dat er aanwijzingen zijn dat zij 

een zekere financiële draagkracht heeft, nu zij in het kader van haar asielaanvraag aangaf een diploma 

middelbaar onderwijs te hebben en stelde 5.000 dollar te hebben betaald voor de reis naar België. 

Verzoekster stelt dat “het begrip arbeidsongeschiktheid in de zin dat de tussenkomst van een 

Arbeidsgeneesheer noodzakelijk zou zijn niet voorzien is in de vreemdelingenwet”. Zelfs indien evenwel 

wordt aangenomen dat de arbeidsongeschiktheid ook kan worden aangetoond door een vaststelling in 

deze zin door een arts die geen arbeidsgeneesheer is, weerlegt verzoekster nog niet het motief dat uit 

de voorgelegde medische stukken niet blijkt dat verzoekster arbeidsongeschikt is en door te werken niet 

zelf in een inkomen kan voorzien. De motivering dat hiertoe een attest van een arbeidsgeneesheer dient 

voor te liggen dient dan ook te worden beschouwd als zijnde een overtollig motief dat niet kan leiden tot 

de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing. Uit de medische stukken van 18 augustus 2011 

blijkt ook dat verzoeksters behandelende arts aangaf dat een minstens deeltijdse arbeid voor haar 

mogelijk is bij verderzetting van de behandeling en stabilisatie van het ziektebeeld. Verzoekster kan 

aldus niet worden gevolgd waar zij thans aangeeft dat de aard van de ziekte geen arbeid toelaat. Er kan 

bijgevolg ook niet worden vastgesteld dat in huidig voorliggende zaak een eigen onderzoek naar de 

arbeidsongeschiktheid van verzoekster door de ambtenaar-geneesheer zich opdrong. Het is de 

ambtenaar-geneesheer, gelet op artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, ook toegestaan zich voor zijn 

advies louter te baseren op de hem voorgelegde medische stukken indien hij van oordeel is dat deze 

volstaan om op onderbouwde wijze tot zijn advies te komen en er als dusdanig geen betwisting bestaat 

over de medische situatie. Verzoekster betoogt verder nog dat het Armeense systeem het onmogelijk 

zou maken om effectief te werken nu een dergelijke complexe problematiek steeds aanleiding geeft tot 

een opname, doch zij beperkt zich opnieuw tot een algemene, ongestaafde stelling en weerlegt zo nog 

niet de motivering dat de medische zorgen in beginsel gratis zijn voor haar, minstens op termijn, dat er 

aanwijzingen zijn van een zekere financiële draagkracht en dat zij indien zij niet is opgenomen 

eventueel in staat is om te werken en aldus een inkomen te verdienen. Uit het gegeven dat verzoekster 

5.000 dollar betaalde om naar België te komen, kan verder ook nog niet worden afgeleid dat 

verzoeksters financiële draagkracht tot nul zou zijn herleid. Door een dergelijke stelling te poneren toont 

zij het onjuist of kennelijk onredelijk karakter van de motivering in de eerste bestreden beslissing niet 

aan dat, gelet op het gegeven dat zij een diploma middelbaar onderwijs heeft en zij 5.000 dollar 

betaalde voor de reis naar België, een financiële draagkracht kan worden verondersteld. 

 

Verzoekster betoogt verder ook nog dat er geen rekening is gehouden met het gegeven dat er in de 

door haar aangebrachte medische attesten ook sprake is van een personaliteitsstoornis en dat dit niet 

verder is onderzocht. De Raad stelt evenwel vast dat verweerder niet louter rekening heeft gehouden 

met de gestelde diagnose van een ernstig post-traumatisch stresssyndroom doch een complex post-

traumatisch stresssyndroom weerhield. Hij hield er hierbij rekening mee dat verzoekster lijdt aan onder 

meer depersonalisatie en derealisatie. Verder toont verzoekster ook niet aan dat de vereiste medische 

zorgen en opvolging die de ambtenaar-geneesheer heeft weerhouden niet correct zijn rekening 

houdende met haar persoonlijkheidsstoornis. Er wordt aldus niet aangetoond dat verweerder of de 

ambtenaar-geneesheer niet is uitgegaan van een correcte ziektetoestand of ten onrechte tot het besluit 

is gekomen dat de vereiste medische behandeling en opvolging in Armenië beschikbaar en toegankelijk 

is. 

 

Verzoekster betoogt daarnaast dat de huidige eerste bestreden beslissing in wezen geen nieuwe 

elementen aanbrengt ten aanzien van een vorige, ingetrokken beslissing inzake de voorliggende 

aanvraag om machtiging tot verblijf. Dit gegeven, als het al kan worden aangenomen, is evenwel niet 

van aard om te besluiten dat de huidige eerste bestreden beslissing de motiveringsplicht schendt. 

Verzoekster verwijst naar rechtspraak van de Raad van State dat het bestuur na een tussengekomen 

vernietigingsarrest een beslissing dient te nemen rekening houdende met de motieven en het dictum 

van het vernietigingsarrest en stelt naar analogie dat een intrekkingsbeslissing, waaruit enige 

onrechtmatigheid blijkt, tot gevolg heeft dat men niet meer een identieke beslissing kan nemen. Het 

gegeven dat een eerdere weigeringsbeslissing werd ingetrokken heeft evenwel tot gevolg dat deze 

beslissing niet meer aanwezig is in het rechtsverkeer en bijgevolg kan in geen geval worden 
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aangenomen als zou “het gewijsde van de intrekkingsbeslissing” zijn geschonden. Daarnaast stelt de 

Raad vast dat het advies dat ten grondslag ligt aan de huidig aangevochten beslissing rekening houdt 

met verschillende medische attesten die niet mee in rekening werden gehouden bij het advies van 11 

april 2012 waaruit verzoekster citeert. Verzoeker toont niet aan dat de ambtenaar-geneesheer of 

verweerder na een bijkomende beoordeling van aanvullende medische attesten niet kon komen tot de in 

casu eerste bestreden beslissing.  

 

In het licht van de rechtspraak van het EHRM, besluit de Raad dat de ambtenaar-geneesheer op 

voldoende wijze aantoonde dat verzoekster in haar land van herkomst kan terugvallen op een 

beschikbare en toegankelijke behandeling en opvolging voor haar aandoeningen en dat zij bij terugkeer 

geen risico loopt in de zin van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet.  

 

Verzoekster maakt niet aannemelijk dat de eerste bestreden beslissing is genomen op grond van 

foutieve gegeven of op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding beschikt krachtens artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet is niet 

aangetoond. 

 

4.1.1.2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel – dat verzoekster eveneens geschonden acht – legt aan 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. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. 

 

Verzoekster geeft nog aan een schending van de hoorplicht in het raam van de zorgvuldigheidsplicht te 

willen aanvoeren, aangezien zij stelt dat haar niet direct en persoonlijk om inlichtingen gevraagd werd of 

haar niet de gelegenheid geboden werd stukken over te leggen die haar voorstelling van de feiten of van 

haar toestand geloofwaardig maken. De Raad benadrukt evenwel dat verzoekster de kans had om de 

vereiste toelichtingen te verstrekken in haar aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden en dat 

zij deze aanvraag met alle nodige stukken kon onderbouwen. Verzoekster houdt derhalve ten onrechte 

voor dat zij niet de kans had om haar standpunt te verduidelijken. 

 

Verzoekster maakt bijgevolg niet aannemelijk dat het zorgvuldigheidsbeginsel of de hoorplicht, op zich 

en in combinatie met het zorgvuldigheidsbeginsel, zou geschonden zijn.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

4.1.2.1. Verzoekster voert in een tweede middel de schending aan van “het algemeen rechtsbeginsel”, 

van “het algemeen rechtsbeginsel in het internationaal recht van de rechtstaat”, van artikel 9 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, van de artikelen 10 en 11 van de Belgische 

Grondwet, van artikel 3 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

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

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van artikel 13 van het EVRM. 

 

Zij verstrekt volgende toelichting: 

 

“Dat de bestreden beslissing het volgende voorhoudt ter motivering van de beslissing :  

"In toepassing 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, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2 010 houdende diverste bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 18.05.2011, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is " 

 

Dat de beslissing onmogelijk kan steunen op voormelde wetgeving. 
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Dat de administratie volgende wijzigingen van artikel 9 ter van de vreemdelingenwet niet kan toepassen 

namelijk : 

- Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen ( goedkeuring kamer - 

Parl. St. Kamer 2010- 2011/53/0771/030 ) 

 

Dat artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen door de Kamer werd 

goedgekeurd in de zitting 2010- 2011 ( goedkeuring kamer - Parl. St. Kamer 2010- 2011/53/0771/030 ) . 

 

Dat de toepassing van voormelde rechtsregels immers volgende rechtsregelen schendt : 

- het algemeen rechtsbeginsel en het algemeen rechtsbeginsel in het internationaal recht van de 

rechtstaat 

- artikel 9 van de wet van 6 januari 1989, B.S. 7/1/1989, dat oplegt dat arresten die de van het 

Arbitragehof ( thans in diezelfde wettekst aangeven als Grondwettelijk Hof ) die de annulatie uitspreken 

en meerbepaald het gezag en kracht van gewijsde van het arrest van het Arbitragehof nr. 73/2 003 van 

26/5/ 2003 ( B.S. 6/6/2003 ) 

waarbij het Arbitragof geoordeeld heeft dat het kieswetboek artikel 10 en 11 van de Belgische Grondwet 

schendt, nu de wetgever de kieswetgeving niet heeft gewijzigd binnen de termijn opgegeven door het 

Arbitraghof en de schending van voormelde artikelen van de Belgische Grondwet niet opgeheven werd 

in de termijn door het Arbitraghof gegeven nu de verkiezingen plaatsvonden na juni 2007, de termijn 

opgeven in voormeld arrest ( Cfr B.9.8 in arrest). 

- het arrest van het Arbitragehof nr. 73/2003 van 26/5/ 2003 ( B.S. 6/6/2003 ) 

waarbij het Arbitrahof geoordeeld heeft dat het kieswetboek artikel 10 en 11 van de Belgische Grondwet 

schendt 

- schending van artikel 10 en 11 van de Belgische grondwet nu het Arbitragof geoordeeld heeft dat 

het kieswetboek artikel 10 en 11 van de Belgische Grondwet schendt en nu de wetgever de kieswetging 

niet heeft gewijzigd binnen de termijn opgegeven door het Arbitraghof en de schending van voormelde 

artikelen van de Belgische Grondwet niet opgeheven werd in de termijn door het Arbitraghof gegeven nu 

de verkiezingen plaatsvonden na juni 2007 en de wetgeving die artikel 9 ter van de vreemdelingenwet 

aangenomen zijn door de wetgever waaronder de Kamer die samengesteld is door verkiezingen 

daterende van na juni 2007, 

- artikel 3 van het het eerste protokol van het E.V.R.M en het artikel 13 van het E.V.R.M. zoals 

opgegeven in het arrest Grosaru/ Roemenië nr. 78039 van 2/3/2010, nu het onderzoek door de 

"geloofsbrieven" en dus ook de al dan niet grondwetsconforme samenstelling van overeenkomstig 

artikel 231 van het kieswetboek (wet 12/4/1894, B.S. 15/4/1894 ) werd beoordeeld door telkens de 

kamer voorwerp van de beoordeling zelve, zijnde de Kamer over de Kamer ( CRABU53/Plen001 

6/7/2010 ) , zijnde de Senaat over de Senaat 

dit zelfs onder mogelijkheid tot beroep nu alléén de desbetreffende kamer enkel vermag te oordelen, 

hetgeen overeenkomst voormelde artikel 3 van het het eerste protokol van het E.V.R.M en het artikel 13 

van het E.V.R.M., niet kan gelet op de partijdigheid van een dergelijk oordeel genomen over de eigen 

samenstelling zelfs zonder mogelijkheid van beroep, 

 

Dat gelet op de schending artikel 3 van het het eerste protokol van het E.V.R.M en het artikel 13 van het 

E.V.R.M. zoals opgegeven in het arrest Grosaru/ Roemenië nr. 78 03 9 van 2/3/2010, de Kamer of 

Senaat geen federale wetgeving meer kan maken, nu er geen organen zijn die objectief kunnen 

oordelen over de samenstelling van wetgevende organen, te meer daar geen enkele 

beroepsmogelijkheid is voorzien. 

Dat gelet op het niet naleven van het arrest van 6 januari 1989, B.S. 7/1/1989,, artikel 10 en 11 van de 

Belgische Grondwet, artikel 9 van de Arbitraghofwet, thans Wet Grondwettelijk Hof, de Kamer en 

Senaat geen Wetgeving kan maken. 

 

Dat een administratie de wetgeving die men niet vermag te maken ook niet kan toepassen. 

Dat in een rechtstaat men dergelijke wetgeving uiteraard niet kan toepassen. 

 

Dat subsidiair wanneer de raad voor vreemdelingenbetwistingen niet zou kunnen overgaan tot direkte 

toetsting er gevraagd wordt om volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof : 

"Schendt artikel 187 van de wet van 2 9 december 2 010 houdende diverse bepalingen de artikelen 10 

en 11 van de Belgische Grondwet, aangezien het arrest van het Arbitragehof nr. 73/2003 van 26/5/ 2003 

( B.S. 6/6/2003 ) oordeelde dat het kieswetboek artikel 10 en 11 van de Belgische Grondwet schendt, 

het huidige parlement samengesteld is op basis van verkiezingen van na juni 2007 zonder wijziging van 

de kieswetboek en artikel 9 van de Arbitraghof wet thans wet op het Grondwettelijk Hof oplegt dat de 

arresten van het Hof kracht en gezag van gewijsde hebben en de voormelde wetgeving uitvaardigd door 
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een parlement dat niet conform samensgesteld is aan de vereisten zoals gesteld door het arrest van het 

Arbitragehof nr. 73/2003.” 

 

4.1.2.2. Verzoekster betoogt dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet zoals gewijzigd door artikel 187 

van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I) niet kan worden toegepast door 

verweerder, gezien deze wetswijziging is gestemd door een Kamer of Senaat die zelf ongrondwettig is 

verkozen. Verzoekster verwijst naar het arrest met nummer 73/2003 van 26 mei 2003 van het 

Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof waarbij verschillende bepalingen van de kieswetgeving 

ongrondwettelijk werden verklaard en betoogt dat de verkiezingen van de Kamer of de Senaat die 

voormeld artikel 187 van de wet van 29 december 2010 heeft gestemd plaatsvonden nadat de termijn 

die het Arbitragehof had vooropgesteld om de kieswetgeving aan te passen was verstreken en zonder 

dat de vereiste aanpassingen waren doorgevoerd. Verzoekster verwijst eveneens naar het arrest 

Grosaru t. Roemenië van 2 maart 2010 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en stelt dat 

het Hof daarin oordeelde dat het strijdig is met artikel 3 van het Eerste Protocol bij het EVRM en artikel 

13 van het EVRM waar de Kamer die het voorwerp is van het onderzoek zelf autonoom het onderzoek 

voert van de “geloofsbrieven” en van de grondwetsconforme samenstelling. Verzoekster betoogt dat 

indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet zou kunnen overgaan tot een directe toetsing, hij 

een prejudiciële vraag dient te stellen aan het Grondwettelijk Hof inzake de vraag of artikel 187 van de 

wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 

schendt.  

 

Verzoeksters standpunt komt er in wezen op neer dat alle federale wetgeving goedgekeurd door 

dezelfde Kamer of Senaat die (artikel 187 van) de wet van 29 december 2010 houdende diverse 

bepalingen (I) stemde om de aangeduide reden als ongrondwettig dient te worden beschouwd. Een 

dergelijke gevolgtrekking vindt evenwel geen steun in het arrest met nummer 73/2003 van 26 mei 2003 

van het Arbitragehof of het arrest Grosaru t. Roemenië van 2 maart 2010 van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens, en evenmin in de aangevoerde beginselen en bepalingen. 

 

De Raad is verder – optredend als annulatierechter – enkel bevoegd om zich uit te spreken over de 

wettigheid van de in casu eerste bestreden beslissing. Verzoekster betoog laat als dusdanig niet toe 

vast te stellen dat de eerste bestreden beslissing zelf is genomen met miskenning van de door haar in 

het tweede middel aangevoerde algemeen rechtsbeginselen en bepalingen. 

 

Verzoekster betoog houdt in wezen in dat de grondwettelijkheid van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet zoals gewijzigd door artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende 

diverse bepalingen (I) wordt betwist. Het komt de Raad evenwel niet toe om een wetsbepaling te 

toetsen aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het komt, gelet op artikel 142 van de Grondwet, 

enkel aan het Grondwettelijk Hof toe om dit te doen. De vaststelling dringt zich wel op dat verzoekster in 

wezen geen argumenten aanbrengt waarom de bepalingen van artikel 187 van voormelde wet van 29 

december 2010 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden. Zij beperkt zich er toe te wijzen op 

een ongrondwettigheid bij de verkiezingen die hebben geleid tot de samenstelling van de Kamer of 

Senaat die vervolgens deze wet stemden. Er blijkt evenwel niet dat een dergelijke ongrondwettigheid – 

die ook niet heeft geleid tot de ontbinding van het parlement – tot gevolg heeft dat al de gestemde 

wetgeving als ongrondwettelijk dient te worden beschouwd.  

 

Daarnaast dringt de vraag zich op welk belang verzoekster heeft bij het inroepen van huidig middel. Uit 

de eerste bestreden beslissing blijkt dat verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond 

werd verklaard omdat de vereiste medicatie en medische zorgen en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Armenië, zodat dient te worden aangenomen dat zij bij terugkeer naar haar land van 

herkomst geen risico in de zin van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet loopt. Zelfs in de 

hypothese dat het ongrondwettig karakter van artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende 

diverse bepalingen (I) zou worden vastgesteld, zou de vorige versie van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet opnieuw van toepassing zijn. Ook in dit artikel (de vorige versie) wordt, wat de 

gegrondheid van de aanvraag betreft, vooropgesteld dat er sprake dient te zijn van een ziekte die een 

reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of 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 men verblijft. Artikel 187 van voormelde wet van 29 december 2010 wijzigde 

artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet immers enkel op het punt van het aantonen van de 

identiteit. Het staat in casu niet ter discussie dat verzoekster haar identiteit op een afdoende wijze heeft 

aangetoond, hetgeen een element van ontvankelijkheid van de aanvraag betreft. De Raad stelt dan ook 

vast dat verzoekster niet aantoont op welke wijze de grondwettelijkheidstoetsing van de wetswijziging 
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door artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I)  van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet haar enig voordeel zou kunnen opleveren. Verzoekster ontbeert bijgevolg het 

vereiste belang bij haar tweede middel.  

 

In het licht van wat voorafgaat dient op het verzoek om een prejudiciële vraag te stellen aan het 

Grondwettelijk Hof niet te worden ingegaan daar het antwoord op deze prejudiciële vraag, zoals hoger 

aangetoond, niet onontbeerlijk is om in casu uitspraak te doen. In overeenstemming met artikel 26, § 2, 

derde lid van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de 

werking van het Arbitragehof is de Raad derhalve niet gehouden tot het stellen van een prejudiciële 

vraag aan het Grondwettelijk Hof. 

 

Het tweede middel kan niet worden weerhouden. 

 

4.2. Onderzoek van het beroep wat de tweede bestreden beslissing betreft 

 

4.2.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991. 

  

Zij licht het middel als volgt toe: 

 

“Dat het bevel tot verlaten van het grondgebied steunt samen werd uitgevaardigd en steunt op de 

beslissing in zake de medische regularisatie 

 

Dat in zoverre de beslissing in zake het verzoek tot medische regularisatie geschorst/geannuleerd wordt 

dit ook dient te gebeuren voor het bevel tot verlaten van het grondgebied. Dat alsdan de beslissing niet 

langer kan gemotiveerd zijn en ook niet kan berusten op de ingeroepen materiële wetgeving. 

 

Dat beslissing niet gemotiveerd is en niet voldoet aan het materieel motiveringsvereiste. 

 

Dat hierdoor de beslissing niet gemotiveerd is en een schending uitmaakt van artikel 3 van het E.V.R., 

de europese richtlijn 2004/83/EG en , nu deze rechtsregels zoals opgegeven in de bestreden beslissing 

verkeerd geïnterpreteerd zijn nu er wel degelijk ziektes zijn die een reëel risico inhouden voor het leven 

of de fysieke integriteit 

 

Dat een administratieve beslissing in vreemdelingenzaken dient gemotiveerd te zijn, gelet op art. 62 van 

de vreemdelingenwet ( wet 15 december 198 0) en van art. 2 en 3 van de motiveringswet ( wet 29 juli 

1991 ) , het algemeen rechtsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, welke de motivering 

opleggen van bestuurshandeling. 

 

Dat een bevel tot verlaten van het grondgebied niet kan worden afgeleverd dan na uitspraak gedaan te 

hebben over de machtiging tot voorlopig verblijf ( RvSt., 10 juni 1995/ T.V.R., 1995, 1/ p.56 ), hetgeen 

een schending uitmaakt van artikel 9/3 van de vreemdelingenwet door de ingeroepen buitengenwone 

omstandigheden niet tot hun recht te laten komen. Dat voormelde rechtspraak nog steeds geld voor een 

verzoek overeenkomstig artikel 9 ter. Dat de argumenten in zake het artikel 9ter doorwerken wat betreft 

de legaliteistkwestie van het bevel tot verlaten van het grondgebied. 

 

Dat het beginsel van behoorlijk bestuur, het vereiste van goede adminstratie vergt dat geen bevel tot 

verlaten van het grondgebied kan worden afgeleverd dan na beslissing over een beslissing artikel 9,3 

van de vreemdelingenwet, waarbij het volstaat dat het verzoek aanhangig is op het moment van het 

bevel tot het verlaten van het grondbied, ongeacht de later uitslag van het verzoek artikel 9,3 en aldus 

thans artikel 9 bis of artikel 9 ter van de vreemdelingewet ( RvSt. nr. 85.524/ 22 februari 2000, T.V.R., 

2000, 2, p. 154). Dat verzoekende partij zich beroept op het principe van het gelijkheid tussen de 

rechtsonderhorigen ( Cfr. RvSt. 18 december 2002, J.T., 2003, 118 ) en het de vereiste van een goede 

admi-nistratie (Cfr. RvSt., nr. 43.849,11 augustus 1993, R.A.C.E., 1993; RvSt./ nr 47.841,10 juni 

1994,R.D.E. 1995,, nr 82, p. 34 met noot; RvSt. nr. 51.172, dd. 28 februari 1995, R.D.E, 1994, 153; 

RvSt. 50.114, dd. 9 november 1994; RvSt.nr. 51.172, dd. 17 januari 1995; RvSt. 51.811/ dd. 28 februari 

1995; RvSt. nr.53.207 , dd.10 mei 19 95; RvSt. nr.53.371, dd. 17 mei 1995, R. .D.E. . 1995 nr. 83, 190 

met noot ; RvSt. nr. 64.748 , dd. 24 februari 1997, NGUYENC THANK,, C.D.P.K., 1997,483, nr 177 / 

RvSt. nr. 75.424, dd. 23 juli 1998/ RvSt. nr. 70.506, dd. 24 december 1997 geciteerd in Adm. Publ., 

1/1998, 13). Dat verzoekende partij zich beroept op de artikelen 10 en 11 van de Belgische Grondwet 

en het gelijkheidsbeginsel zoals uitgedrukt in andere rechtsbronnen.” 
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4.2.2. Inzake de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 – waarvan de draagwijdte reeds werd toegelicht – stelt de Raad vast 

dat de motieven van de tweede bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen 

gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het 

zin heeft de tweede bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in 

rechte beschikt. Zo wordt immers besloten tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten in 

toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet omdat verzoekster in het Rijk verblijft 

zonder in het bezit te zijn van de documenten vereist in artikel 2 van de Vreemdelingenwet. Daarmee is 

aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 

167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). 

 

Waar verzoekster betoogt dat de tweede bestreden beslissing volledig steunt op de eerste bestreden 

beslissing en dat om deze reden een nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing tot gevolg heeft 

dat de tweede bestreden beslissing eveneens dient te worden vernietigd, wijst de Raad er verder op dat 

zij er aldus aan voorbij gaat dat de tweede bestreden beslissing is gegrond op eigen juridische en 

feitelijke motieven. In ieder geval dient daarnaast te worden gewezen op voorgaande bespreking waarbij 

werd vastgesteld dat verzoekster geen gegrond middel tot nietigverklaring van de eerste bestreden 

beslissing heeft aangevoerd. 

 

Verzoekster verwijst nog naar rechtspraak van de Raad van State inzake het oude artikel 9, derde lid 

van de Vreemdelingenwet waarbij werd gesteld dat slechts kan worden overgegaan tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten nadat uitspraak is gedaan over de machtiging tot voorlopig verblijf 

in toepassing van voormelde bepaling. Zij stelt dat eenzelfde dient te worden aangenomen wat betreft 

een aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

De Raad merkt op dat de situatie van een vreemdeling die een aanvraag om machtiging tot verblijf 

indiende op grond van het oude artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet niet identiek of gelijkaardig 

is aan de situatie van verzoekster die voorafgaand aan de bestreden beslissingen gerechtigd was op 

een tijdelijk verblijf in België op grond van het  ontvankelijk verklaren van haar aanvraag om machtiging 

tot verblijf om medische redenen. Verweerder ging verder slechts over tot het nemen van de tweede 

bestreden beslissing nadat een uitspraak ten gronde werd gedaan inzake de op grond van medische 

redenen ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf, zodat in geen geval kan worden vastgesteld 

dat de aangehaalde rechtspraak van de Raad van State werd miskend.  

 

De Raad stelt vast dat verzoekster met haar uiteenzetting niet aannemelijk maakt dat de tweede 

bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding beschikt. 

 

Verzoekster toont aldus niet aan dat de formele motiveringsplicht zoals vervat in artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of de materiële 

motiveringsplicht is miskend. 

 

Verzoekster roept verder nog een schending in van artikel 3 van het EVRM en van de “richtlijn 

2004/83/EG”. Zij stelt hierbij dat deze rechtsregels verkeerd geïnterpreteerd zijn in de tweede bestreden 

beslissing nu er wel degelijk ziektes voorliggen die een reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke 

integriteit. Er dient aldus te worden aangenomen dat zij in wezen kritiek uit op de eerste bestreden 

beslissing.  Verwijzend naar de bespreking van de middelen aangevoerd tegen de eerste bestreden 

beslissing, dient evenwel te worden gesteld dat de vaststelling van het bestuur overeind blijft dat niet 

blijkt dat er wat verzoekster betreft sprake is van enig risico zoals bedoeld in artikel 9ter, § 1, eerste lid 

van de Vreemdelingenwet omdat zij haar behandeling kan verderzetten in het land van herkomst. Enige 

schending van artikel 3 van het EVRM kan aldus, waar verzoekster bevel wordt gegeven om het 

grondgebied te verlaten, niet worden vastgesteld. Het onderdeel van het middel waar verzoekster zich 

beroept op een schending van de “richtlijn 2004/83/EG” is verder, gelet op het ontbreken van de vereiste 

precisie en zelfs los van de vaststelling dat niet blijkt dat verzoekster zich nog rechtstreeks op deze 

richtlijn kan beroepen, onontvankelijk. 

 

De Raad kan daarnaast slechts vaststellen dat verzoekster nog verwijst naar de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet en het gelijkheidsbeginsel, doch dat zij in gebreke blijkt op concrete wijze te duiden op 

welke wijze deze bepalingen en dit beginsel in het gedrang zouden komen. Een louter algemene 



  

 

 

RvV  X - Pagina 20 van 20 

verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State zonder deze nader te betrekken op de concrete 

gegevens van de voorliggende zaak kan hiertoe niet worden aangenomen. 

 

Het middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

5. 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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

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 dertig januari tweeduizend dertien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

de heer T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


