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nr. 204 167 van 23 mei 2018

in de zaak RvV X / IX

In zake: 1. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH

Quellinstraat 37 B 12

2018 ANTWERPEN

tegen:

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met Asiel

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op

27 november 2014 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring

te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 14 oktober 2014 waarbij de aanvraag

om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende

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

ongegrond wordt verklaard.

Gezien titel Ibis, 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 26 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat N. AHMADZADAH en

van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Op 13 augustus 2014 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) in functie van de

medische aandoeningen van eerste verzoeker.
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Op 24 september 2014 wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard en op 14 oktober 2014 wordt de

aanvraag ongegrond verklaard. De beslissing van 14 oktober 2014 wordt op 30 oktober 2014 ter kennis

gebracht en betreft de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt.

“Mijnheer de Burgemeester,

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 13.08.2014 bij

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :

G., H. K. (R.R.: (0) …)

geboren te Kaboel op (…)1953

+ echtgenoot: G., S. S. (R.R.: (0) …)

Geboren te Kaboel op (…)1943

+ meerderjarige zoon:

G., M. S. (R.R.: (0) …)

Geboren te Kaboel op (…)1993

Nationaliteit: Afghanistan

Adres : (…) Antwerpen

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 24.9.2014, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is.

Reden(en) :

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

te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen.

Er werden medische elementen aangehaald voor G., S. S. die echter niet weerhouden konden worden

(zie verslag arts-adviseur dd. 9.10.2014 in gesloten omslag)

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).

Gezien de asielprocedure van betrokkenen nog lopende is of er nog geen bijlage 13qq afgeleverd werd

na het afsluiten van de asielprocedure, verzoek ik u het attest van immatriculatie dat aan betrokkenen

werd afgegeven verder te verlengen tot nadere berichtgeving over de asielprocedure.

Gelieve tevens instructies te geven aan het Rijksregister om betrokkene terug in het Wachtregister in te

schrijven.”

2. Onderzoek van het beroep

2.1 In het eerste middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 9ter 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 motiveringsbeginsel “welk dient te

worden onderzocht in het kader van de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet” en van

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

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

(hierna: het EVRM).

In het tweede middel voeren verzoekers de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Gelet op hun onderlinge verwevenheid worden de middelen samen behandeld. Ter adstruering ervan

zetten verzoekers het volgende uiteen:

“BETREFFENDE DE EERSTE VOORWAARDE: DE ERNST VAN DE AANGEVOERDE MIDDELEN

Overeenkomstig het artikel 39/82,§2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de

tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van
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de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de

bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.

Onder “middel” dient te worden begrepen, de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden wordt geschonden (zie RvS 17

december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618).

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing.

E. INGEROEPEN MIDDELEN

Eerste middel: schending van artikel 9ter Vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van het motiveringsbeginsel,

welke dient te worden onderzocht in het kader van de toepassing van artikel 9ter van de

Vreemdelingenwet, alsmede van artikel 3 van het EVRM

Doordat verweerster de aanvraag om machtiging tot verblijf ex artikel 9ter van de Vreemdelingenwet

ongegrond verklaarde

Terwijl het motief dat de bestreden beslissing onderbouwt ( cfr supra) incorrect / niet afdoende is.

Zodat de materiële motiveringsplicht welke in casu dient te worden onderzocht in het kader van de

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wordt geschonden, alsmede artikel 9 ter

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

motivering van bestuurshandelingen en van het motiveringsbeginsel alsmede artikel 3 van het EVRM.

Toelichting

De heer G. heeft op 13.08.2014 een aanvraag ingediend om machtiging tot verblijf op grond van artikel

9ter van de Vreemdelingenwet. Sedert 16.02.2012 luidt dit artikel als volgt :

“Art. 9ter.[1 § 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en

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

fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer

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

machtiging tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. De aanvraag moet per

aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en bevat het adres van de

effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. De vreemdeling maakt samen met de aanvraag

alle nuttige [2 en recente]2 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 [2 dat niet ouder is dan drie

maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag]2 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. [2 § 1/1. De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan

worden geweigerd aan de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum

door de ambtenaar-geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of

de door de minister of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de

vijftien dagen na het verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft.]2 § 2. Bij zijn aanvraag

toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van een

identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden : 1° het bevat de

volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 2° het is uitgereikt door

de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van

internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde materie; 3° het laat

toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 4° het is niet opgesteld op

basis van loutere verklaringen van de betrokkene. De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen

door verschillende bewijselementen die, samen genomen, de constitutieve elementen van de identiteit

bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de

voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de

voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van

toepassing op de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze

beslissing een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12

januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een

verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is uitgesproken. De vreemdeling die van deze
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vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag. § 3. De gemachtigde van de minister

verklaart de aanvraag onontvankelijk : 1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per

aangetekende brief bij de minister of zijn gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de

effectieve verblijfplaats in België bevat; 2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet

aantoont op de wijze bepaald in § 2 of wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet

bevat; 3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; [2 4°

indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot

verblijf in het Rijk;]2 [2 5°]2 in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de

ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds

werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot

verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling. § 4. De vreemdeling wordt uitgesloten van het

voordeel van deze bepaling, wanneer de minister of zijn gemachtigde van oordeel is dat er ernstige

redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4. §

5. De in § 1, vijfde lid, vermelde deskundigen worden benoemd door de Koning bij een besluit

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. De Koning stelt de procedureregels vast bij een besluit

vastgesteld na overleg in de Ministerraad en bepaalt eveneens de wijze van bezoldiging van de in het

eerste lid vermelde deskundigen. § 6. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de

gemachtigde van de minister en de leden van zijn dienst, wat betreft de medische gegevens waarvan zij

in de uitoefening van hun ambt kennis krijgen.]1 [2 § 7. De aanvraag om machtiging tot verblijf in het

Rijk bedoeld in dit artikel, afgelegd door een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd werd tot een

verblijf van onbeperkte duur, wordt, wanneer zij nog in behandeling is bij de Dienst Vreemdelingenzaken

ambtshalve zonder voorwerp verklaard, tenzij de vreemdeling, binnen een termijn van zestig dagen te

rekenen vanaf het inwerkingtreden van deze bepaling of vanaf de overhandiging van de titel waaruit het

onbeperkt verblijf blijkt, bij een aangetekende brief aan de Dienst Vreemdelingenzaken, de voortzetting

van de behandeling vraagt.

Inzake de aanvraag van de heer G. heeft een Ambtenaar-Geneesheer geoordeeld inzake de

aandoeningen.

Dit gebeurde met een advies van 09.10.2014.

De bestreden beslissing (cfr. supra) steunt op dit advies.

Dit advies werd onder gesloten omslag aan verzoekers overhandigd en naar dit advies wordt expliciet

verwezen in de motivering van de bestreden beslissing, waar het integraal deel van uitmaakt.

Gelet op de redactie van artikel 9ter, § 1 , eerste lid van de Vreemdelingenwet houdt deze bepaling

duidelijk twee mogelijkheden in wat betreft de ziekte voorgelegd door betrokkenen, met name:

- De ziekte houdt een reëel risico in voor het leven of de fysieke integriteit , of

- De ziekte houdt een reëel risico in op onmenselijke of vernederende behandeling doordat er geen

adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf.

Uit deze redactie blijkt dat ook aanleiding kan geven tot het verlenen van een machtiging tot verblijf om

medische redenen, de omstandigheid dat er in het land van herkomst of verblijf geen adequate

behandeling aanwezig is voor de betrokken ziekte of aandoening.

In zijn advies, waarvan kan aangenomen worden dat de gemachtigde het geheel onderschrijft

aangezien hij ernaar verwijst in de bestreden beslissing, stelt de Arts–Adviseur dat er geen strikte

medische contra indicatie blijkt bij de betrokkene om te reizen en dat in het land van herkomst de nodige

artsen – specialisten beschikbaar zijn.

Nopens de toegankelijkheid van de zorgen in het land van herkomst wordt verwezen naar een bron

waarin gesteld wordt dat : “ De Afghaanse overheid heeft door de implementatie van het Basic Package

of Health services en het Essential Package of health services ervoor gezorgd dat 60 % van de

bevolking leeft op minder dan 2 uur wandelen van een medisch centrum “.

De heer G. is een man van 71 jaar oud welke lijdt o.m. aan een afdalende hernia L4-L5 ernstig

invaliderend met hevige pijnen !!!

Dit werd bevestigd in het medisch getuigschrift van 28.05.2014 uitgaande van dr. L..

Met dit gegeven heeft de arts adviseur duidelijk geen rekening gehouden.

De heer G. brengt heden een verdere attestatie van dr. L. voor waaruit onomstreden blijkt dat ingevolge

de discushernia hij niet in staat om ver te wandelen naar een medisch centrum.

De beschikbaarheid van de specifieke zorgen welke de heer G. nodig heeft, wordt tevens sterk in twijfel

getrokken in de landeninformatie Iom welke verzoeker kon terugvinden op het internet en welke deel

uitmaakte van het verzoek ex artikel 9ter Vw.

Verzoekers betwisten niet dat de arts adviseur in haar verslag heeft nagegaan of er in het land van

herkomst een adequate behandeling bestaat.
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Verzoekers kunnen zich evenwel niet van de indruk ontdoen dat de arts adviseur geen rekening heeft

gehouden met de concrete feitelijke en individuele toegankelijkheid voor G. tot de medische zorgen in

AFGHANISTAN.

Verzoekers verwijzen naar hetgeen supra werd gesteld.

Met dit belangrijk gegeven en component wordt door verweerster op geen enkel ogenblik concreet

rekening gehouden !!

De duidelijke bewoordingen van artikel 9ter, §1, eerste lid laten geenszins toe te besluiten dat de

tweede mogelijkheid, zijnde een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling door

een gebrek aan adequate behandeling in het land van herkomst, afhankelijk is van de eerste

mogelijkheid, met name een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene (RvS 19

juni 2013 nr. 223.961).

Het gegeven dat IN CONCRETO niet werd nagegaan of aangehaalde medische aandoeningen van de

heer G. een reëel risico inhouden op onmenselijke of vernederende behandeling doordat er geen

adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst, is aldus strijdig met artikel 9ter, § 1,

eerste lid van de Vreemdelingenwet dat dit aspect expliciet voorziet.

Verzoekers zijn ten slotte de mening toegedaan dat verweerster niet dienstig kan verwijzen naar de

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en in essentie betogen dat de

hoge drempel voorzien in de aangehaalde rechtspraak van het EHRM – d.w.z. de aandoening dient

levensbedreigend te zijn, gezien de kritieke gezondheidstoestand, of het dient te gaan om een zeer

gevorderd stadium van de ziekte – bepalend is bij de toepassing van artikel 9ter van de

Vreemdelingenwet, aangezien dit geen afbreuk kan doen aan een duidelijke wetsbepaling die twee

verschillende situaties beoogt.

De omstandigheid dat artikel 3 van het EVRM als hogere norm ten aanzien van de Vreemdelingenwet

geldt, en mogelijkerwijze een lagere vorm van bescherming voorziet, vormt geen beletsel voor de

toepassing van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, zoals hierboven beschreven.

Het EVRM bevat immers minimumnormen en belet geenszins een ruimere bescherming in de interne

wetgeving, wat in casu blijkt uit artikel 9ter § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet.

De Arts-Adviseur en de attache vermogen niet aan een duidelijke wetsbepaling, een beperktere

interpretatie geven op grond van hogere rechtsnormen (RvS 19 juni 2013, nr. 223.961).

Het betoog van de verwerende partij kan dan ook niet gevolgd worden.

Verzoekers volharden en roepen in casu dan ook – terecht – de schending in van artikel 9ter van de

Vreemdelingenwet, alsmede de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 in alsmede artikel 3 van het

EVRM.

Tweede middel: schending van het zorgvuldigheidsbeginsel VW

Doordat drie fundamentele normen ten grondslag liggen aan de beginselen van behoorlijk bestuur:

objectiviteit, evenwichtigheid en zorgvuldigheid.

Terwijl de aangevochten beslissing duidelijk geenszins alle relevante factoren en omstandigheden in

aanmerking werden genomen.

Zodat de aangevochten beslissing het geciteerde algemeen beginsel van behoorlijk bestuur schendt

Toelichting

Het zorgvuldigheidsbeginsel is het beginsel dat inhoudt dat bij de voorbereiding en het nemen van

beslissingen alle relevante factoren en omstandigheden dienen te worden afgewogen.

Formele zorgvuldigheid heeft betrekking op de procedure die is gevolgd bij het tot stand komen en het

uitvoeren van een besluit welke procedure behoorlijk en correct dient te zijn.

Materiële zorgvuldigheid heeft betrekking op de behoorlijke en correcte inhoud en betekenis van een

besluit.

Bij de studie van dezelfde zorgvuldigheidsplicht moet niet alleen aandacht worden besteed aan de

zorgvuldige besluitvorming, maar ook aan het zorgvuldig handelen.

Verwerende partij meende de aanvraag te moeten afwijzen als zijnde ongegrond.

Afwijzing welke gebeurde in gestandaardiseerde termen waaruit geenszins blijkt dat verwerende partij

op een zorgvuldige wijze een analyse van de stukken en het dossier heeft gemaakt.

Verzoekers menen dan ook dat dit middel als gegrond naar voor komt.”

2.2 De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid in de akte de juridische en

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een

“afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet

zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig

moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De

belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet

van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven

moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan
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worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die

gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is

kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is

de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens; RvS

11 december 2015, nr. 233.222). Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing

gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte

en gestandaardiseerde motivering, zoals verzoekers voorhouden, dit louter feit op zich alleen nog niet

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

164.171 en RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt de motivering

hen niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is

gegrond derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht.

Het zorgvuldigheidsbeginsel waarvan verzoekers de schending aanvoeren, legt aan de gemachtigde

van de staatssecretaris de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en

te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in

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

daarin vervatte dienstige stukken.

Doorheen hun betoog voeren verzoekers tevens de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de

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

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de totstandkoming van de bestreden

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

grond daarvan niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr.

101.624).

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht

in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet waarvan verzoekers eveneens de schending

aanvoeren.

Uit het bepaalde in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet volgt dat een aanvraag om

machtiging tot verblijf om medische redenen van toepassing is op twee onderscheiden gevallen, met

name:

(1) een ziekte die een reëel risico is voor het leven of de fysieke integriteit van de aanvrager, of

(2) een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst.

Concreet houdt artikel 9ter van de vreemdelingenwet in dat er enerzijds gevallen zijn van een

vreemdeling die actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar

oplevert voor zijn fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de

fysieke integriteit moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen.

Anderzijds is er het geval van de vreemdeling bij wie er actueel geen reëel risico is voor diens leven of

fysieke integriteit en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling

voorhanden is voor zijn ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het

risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval

geen acute levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de

ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073).

Voorts bepaalt artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet het volgende:

“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.”

2.3 In casu wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9ter van de

vreemdelingenwet ongegrond verklaard omdat de “medische elementen aangehaald door (…) niet

weerhouden konden worden”. De gemachtigde van de staatssecretaris stelt dat uit het voorgelegd

medisch dossier niet kan worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt
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voor het leven of de fysieke integriteit of 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

herkomstland of het land waar hij gewoonlijk verblijft. Er wordt hierbij verwezen naar een medisch

advies opgesteld door de ambtenaar-geneesheer op 9 oktober 2014, dat luidt als volgt:

“NAAM : G. S. S. (R.R.: …)

Mannelijk

nationaliteit: Afghanistan

geboren te Kaboel op (…) 1943

adres: (…) ANTWERPEN

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging lot verblijf, bij onze diensten ingediend op 13.08.2014.

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen:

• Verwijzend naar het medisch attest 28.05.2014 van de hand van dr. A. L. waaruit blijkt dat betrokkene

lijdt aan een discushernia links L4-L5, diabetes type 2 en arteriële hypertensie.

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 14.04.2014 van de hand van dr. M. M., waaruit blijkt dat

betrokkene zou lijden aan een discushernia L3-L4.

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 15.04.2014 van de hand van dr. W. V., waaruit blijkt dat

betrokkene zou lijden aan een discushernia L4-L5.

Ik weerhoud dat betrokkene lijdt aan diabetes en hiervoor een orale behandeling krijgt, verder aan

hypertensie, waarvoor een bloeddrukverlager en alhoewel de artsen mekaar tegenspreken ( L3-L4

versus L4-L5) waarschijnlijk ook aan een discushernia die verder neurologisch en eventueel

neurochirurgisch dient gevolgd te worden.

Mogelijkheid tot reizen:

Betrokkene kan reizen en geniet de nodige mantelzorg van zijn zoon.

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):

1. Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is1:

1In het MedCOI-project wordt er informatie verzameld over de beschikbaarheid van medische

behandelingen in de landen van herkomst en deze informatie wordt in een niet-publieke databank

geplaatst die enkel toegankelijk is voor de partners van dit Project. Het MedCOI-project is gebaseerd op

een initiatief van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst, Bureau Medische Advisering

(BMA), telt heden 12 partners (11 Europese landen en het International Centre for Migration Policy

Development) en wordt gefinancierd door het European Refugee Fund.

Disclaimer: De geleverde informatie is beperkt tot de beschikbaarheid van de medische behandeling,

gewoonlijk in een welbepaalde kliniek of gezondheidsinstelling, in het land van herkomst. Er wordt geen

informatie over de toegankelijkheid van de behandeling verschaft. De informatie wordt met grote zorg

verzameld, De BMA doet zijn uiterste best om accurate, transparante en actuele informatie te leveren

binnen een beperkt tijdsbestek. Echter, dit document heeft niet de pretentie exhaustief te zijn. Geen

rechten, zoals medische aansprakelijkheid kunnen uit de inhoud gepuurd worden.

BMA krijgt informatie van de volgende 3 bronnen:

Aanvraag Medcoi van 20.06.2013 met het uniek referentienummer AF-2916-2013.

Aanvraag Medcoi van 25.03.2014 met het uniek referentienummer AF-3258-2014.

Aanvraag Medcoi van 25.09.2014 met het uniek referentienummer AF-3516-2014.

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de behandeling en opvolging door een arts-

omnipracticus, een internist, een, neuroloog en een neurochirurg beschikbaar zijn in Afghanistan alsook

de nodige orale antidiabetica en bloeddrukverlagende middelen.

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

"De Afghaanse overheid heeft door de implementatie van het Basic Package of Health Services en het

Essential Package of Health Services ervoor gezorgd dat 60% van de bevolking leeft op minder dan 2

uur wandelen van een medisch centrum.

In Afghanistan zijn er 3 grote spelers in de gezondheidszorg: de staat, ngo's en donors. De medische

zorg wordt grotendeels georganiseerd door ngo's en andere internationale partners. De beginselen van

het BPHS en EPHS worden door alle partijen geëerbiedigd3. In Afghanistan zijn de Europese

Commissie, De Wereldbank en USAID de drie belangrijkste donors.

De Afghaanse grondwet zegt dat de staat verplicht is gratis preventieve gezondheidszorg en medische

behandeling te voorzien, en fatsoenlijke medische faciliteiten te voorzien (art. 52)4. Daarnaast moest ze

ook de nodige maatregelen nemen om de zwakkeren in de maatschappij bij te staan (art. 53)5.

In het Basic Package of Health Services staat dat de staat het principe van rechtvaardigheid hoog in het

vaandel voert en dat de toegang tot zorg eerder moet gebaseerd op de nood eraan dan op de
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mogelijkheid om de zorg te kunnen betalen. Dit engagement werd opgenomen in de National Policy on

Cost-Sharing and Sustainability:

Everyone who needs care must receive care, regardless of ability to pay Quality of care must be the

same for paying and nonpaying patients6 Uit Final Evaluation Report on Health Financing Pifots : The

Effect of User Fees vs. Free services on Primary care in Afghanistan van het Afghaanse Ministerie voor

Volksgezondheid blijkt dat de meeste ngo's een vorm van bijdrage vragen aan de gebruikers meestal

tussen 5 en 10 Afghani. De bijdragen zijn niet geuniformiseerd :

sommige vragen geld voor medicatie anderen weer niet.7

Meerderiarige zoon van betrokkene, G., M. S. (R.R.: (0) ….), legt geen bewijs van

arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen elementen in het dossier die erop wijzen dat hij

geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in zijn land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te

concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke

hulp.

Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient bovendien verwezen te worden naar de

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te

besluiten tot een schending van artikel 3 van het E.V.R.M. (Arrest RW nr. 81574 van 23 mei 2012)"

2.4. In het medisch advies staat te lezen dat de ambtenaar-geneesheer niet betwist dat eerste

verzoeker lijdt aan “diabetes en hiervoor een orale behandeling krijgt, verder aan hypertensie, waarvoor

een bloeddrukverlager en alhoewel de artsen mekaar tegenspreken (…) waarschijnlijk ook aan een

discushernia die verder neurologisch en eventueel neurochirurgisch dient gevolgd te worden”. Eveneens

haalt hij aan dat eerste verzoeker kan reizen en de nodige mantelzorg geniet van zijn zoon.

In casu spitsen verzoekers hun betoog toe op het onderzoek naar de beschikbaarheid en de

toegankelijkheid van de medische zorgen. Zij zetten uiteen dat de heer G. een man van 71 jaar oud is,

onder meer lijdt aan een “afdalende hernia L4-L5”, ernstig revaliderend met hevige pijnen, hetgeen naar

hun mening werd bevestigd in het medisch getuigschrift van 28 mei 2014 van dokter L. Naar het oordeel

van verzoekers is hier geen rekening mee gehouden. Verder voeren zij aan dat zij zich niet van de

indruk kunnen ontdoen dat de ambtenaar-geneesheer geen rekening heeft gehouden met de concrete

feitelijke en individuele toegankelijkheid voor de heer G. tot de medische zorgen in Afghanistan.

In de eerste plaats merkt de Raad op dat het attest van 4 november 2014, gevoegd als stuk 4 bij het

verzoekschrift en waaruit zou blijken dat door de discushernia mijnheer niet meer in staat is om ver te

wandelen naar het medisch centrum, dateert van na het nemen van de bestreden beslissing zodat noch

de ambtenaar-geneesheer, noch de gemachtigde kan verweten worden ermee geen rekening te hebben

gehouden. Verzoekers kunnen het stuk ook niet voor de eerste keer inroepen voor de Raad. De Raad

zou immers zijn bevoegdheid overschrijden indien hij rekening zou houden met elementen die niet aan

de verwerende partij werden voorgelegd. Voor de beoordeling van de wettigheid van een

bestuurshandeling moet de Raad zich plaatsen op het ogenblik van het nemen van die

bestuurshandeling, rekening houdende met de alsdan voorhanden zijnde feitelijke en juridische

gegevens (RvS 26 maart 2013, nr. 222.999). Bijkomend wijst de Raad erop dat het niet aan hem als

annulatierechter toekomt om het thans voorgelegde stuk in de plaats van het bestuur te beoordelen.

Uit het medisch advies van 9 oktober 2014 blijkt dat de ambtenaar-geneesheer vooreerst een

onderzoek voert naar de beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst

waarbij hij uitdrukkelijk de geraadpleegde bronnen opsomt. Hij concludeert vervolgens “Uit deze

informatie kan geconcludeerd worden dat de behandeling en opvolging door een arts-omnipracticus,

een internist, een, neuroloog en een neurochirurg beschikbaar zijn in Afghanistan alsook de nodige

orale antidiabetica en bloeddrukverlagende middelen.” De Raad stelt dan ook vast dat de ambtenaar-

geneesheer de beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst heeft

onderzocht. Verzoekers stellen overigens niet te betwisten dat de ambtenaar-geneesheer in zijn verslag

heeft nagegaan of er in het land van herkomst een adequate behandeling bestaat. Wel menen zij dat de

beschikbaarheid van de specifieke zorgen sterk in twijfel wordt getrokken in de landeninformatie “Iom”

welke zij konden terugvinden op het internet en deel uitmaakt van hun verzoek. De Raad stelt vast dat

verzoekers inderdaad informatie voegen over de “Terugkeer naar Afghanistan” bij hun aanvraag.

Verzoekers laten evenwel na in concreto uiteen te zetten uit welke passage(s) de twijfel zou blijken. Het

komt niet de Raad toe de argumenten te destilleren. Daarnaast stelt de Raad vast dat op het document

van verzoekers “laatste actualisering: 13 november 2009” wordt vermeld terwijl in het medisch advies

wordt verwezen naar aanvragen “Medcoi” van 2013 en 2014 en aldus van recentere datum. Bovendien

kan door louter twijfel te uiten de motivering niet aan het wankelen worden gebracht.
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Ook aan de toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst wordt een

onderzoek gewijd in het medisch advies met verwijzing in de voetnoten naar de geraadpleegde

bronnen. In dit kader wijst de Raad erop dat uit de bewoordingen van artikel 9ter van de

vreemdelingenwet volgt dat in beginsel slechts dient vast te staan dat er een adequate behandeling

mogelijk is in “het land van herkomst” en niet in de regio van herkomst in het betreffende land. Het

volstaat dat wordt vastgesteld dat de behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het land van

herkomst, waaronder inbegrepen dat van eerste verzoeker redelijkerwijze moet kunnen worden

verwacht dat hij zich naar die welbepaalde plaats in het land van herkomst begeeft waar men een

behandeling kan verkrijgen. Verzoekers spitsen zich toe op de vaststelling van de ambtenaar-

geneesheer dat “De Afghaanse overheid (..) door de implementatie van het Basic Package of Health

Services en het Essential Package of Health Services ervoor (heeft) gezorgd dat 60% van de bevolking

leeft op minder dan 2 uur wandelen van een medisch centrum.” en stellen dat de heer G. hiertoe niet in

staat is. Verzoekers tonen niet aan dat de heer G. zich niet korter bij een medisch centrum kan vestigen,

noch dat hij zich niet op een andere wijze zou kunnen verplaatsen. De Raad stelt immers vast dat de

ambtenaar-geneesheer eveneens oordeelde dat er geen tegenindicatie blijkt om te reizen, hetgeen niet

wordt betwist. Voor het kostenplaatje dat hiermee mogelijks gepaard gaat, heeft de ambtenaar-

geneesheer eveneens oog tijdens zijn onderzoek. Hij stelt: “Meerderiarige zoon van betrokkene, G., M.

S. (R.R.: (0) ….), legt geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen elementen

in het dossier die erop wijzen dat hij geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in zijn land van

oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor de kosten die

gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.” Verzoekers weerleggen dit motief niet.

Verzoekers tonen niet aan dat het foutief of kennelijk onredelijk is om op grond van voormelde

vaststellingen te oordelen dat de nodige zorg beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst.

Door aan te geven het niet eens te zijn met de motieven, te verwijzen naar een algemeen artikel en

twijfel te uiten, slagen verzoekers er niet in aan te tonen dat geen onderzoek werd gevoerd naar de

beschikbaarheid en de toegankelijkheid rekening houdende met de individuele situatie van eerste

verzoeker. Weliswaar wordt in het advies verwezen naar rechtspraak van het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens, zoals verzoekers aanhalen, doch kunnen zij niet worden gevolgd waar zij de

mening zijn toegedaan dat in casu aan artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet een beperktere

interpretatie zou zijn gegeven, noch waar zij voorhouden dat niet in concreto werd nagegaan of de

aangehaalde medische aandoeningen van de heer G. een reëel risico inhouden op een onmenselijke of

vernederende behandeling doordat geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van

herkomst. Zowel uit het medisch advies als uit de bestreden beslissing blijkt dat de onderscheiden

hypotheses uit artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet waarnaar hoger reeds werd

verwezen, werden onderzocht. De verwijzing naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten

van de Mens of naar artikel 3 van het EVRM doet hier geen afbreuk aan.

De ambtenaar-geneesheer is in casu alle pertinente gegevens nagegaan die hij noodzakelijk acht om

zijn beslissing te kunnen nemen. Verzoekers’ aangevoerde grieven maken geenszins aannemelijk dat

de gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de bestreden beslissing is gekomen,

noch wordt aangetoond dat niet het volledige onderzoek voorzien in artikel 9ter van de

vreemdelingenwet werd gevoerd, zoals verzoekers voorhouden. De bestreden beslissing steunt op

dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven, die steun vinden in het administratief dossier.

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel

9ter van de vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen.

In de mate dat verzoekers nog de schending aanvoeren van artikel 3 van het EVRM en nog daargelaten

de vaststelling dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel in zich draagt, moet worden

gesteld dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde dat deze verdragsbepaling

voor een vreemdeling niet het recht waarborgt om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om

de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en dat

zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend

zijn, hetgeen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag

aan de orde zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk).

De Raad herinnert er nog aan dat voormeld artikel van het EVRM vooreerst vereist dat eerste verzoeker

er blijk van geeft dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat, in het
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land waarnaar hij mag worden teruggeleid, hij een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld

aan foltering of mensonterende behandeling. Het EHRM stelt dat het in principe aan de verzoekende

partij toekomt om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken

dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op

onmenselijke behandeling, zodat inzonderheid een blote bewering of eenvoudige vrees voor

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

(zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr.

144.754). Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat op zich niet.

(RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262).

Zoals hoger reeds uiteengezet, werden de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van een adequate

behandeling in het land van herkomst onderzocht en kan uit het betoog van verzoekers geen ernstig en

reëel risico tot blootstelling aan foltering of mensonterende behandeling worden afgeleid, nu uit de

stukken van het dossier blijkt dat eerste verzoeker in staat is te reizen en dit ook niet betwist. Een

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

De middelen zijn ongegrond.

3. Korte debatten

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.

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 drieëntwintig mei tweeduizend achttien door:

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

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS N. MOONEN


