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 nr. 216 553 van 11 februari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn en X, en hun 

meerderjarige kinderen X, X en X, die verklaren van onbepaalde nationaliteit te zijn, op 26 oktober 2018 

hebben 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 en Administratieve 

vereenvoudiging van 10 augustus 2018 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 ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard 

en van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve vereenvoudiging van 10 augustus 2018 tot afgifte van het bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 januari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat K. VERSTREPEN 

verschijnt voor verzoekers en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor verweerder. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 27 december 2012 dienen verzoekers voor een derde keer 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). 

 

Op 8 februari 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. Tegen voormelde beslissing dienen verzoekers een annulatieberoep in 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna de Raad) die bij arrest nr. 118 061 van 30 januari 

2014 de beslissing vernietigt. Op 18 maart 2014 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de 

aanvraag opnieuw onontvankelijk. Tegen voormelde beslissing dienen verzoekers wederom een 

annulatieberoep in bij de Raad die bij arrest nr. 118 802 van 22 juni 2017 de beslissing opnieuw 

vernietigt.  

 

Op 22 november 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, aan verzoekers ter 

kennis gebracht op 26 september 2018. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering 

luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 27.12.2012 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

(…) 

 

Adres: (…) 

 

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

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

Artikel 87 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch 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 worden medische elementen aangehaald voor H., N.. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 

07.08.2018 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aangehaalde medische 

elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling en opvolging beschikbaar 

en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Armenië. 

 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. 

 

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 voorde Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis werden 

gebracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt immers aan betrokkene toe om alle nuttige en 

recente inlichtingen in zijn aanvraag of als aanvulling op deze aanvraag aan onze diensten over te 

maken.” 

 

Op 10 augustus 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor elk van verzoekers de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekers ter kennis gebracht 
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op 26 september 2018. Dit zijn de vijf volgende bestreden beslissingen waarvan de motivering luidt als 

volgt:  

 

De tweede bestreden beslissing van eerste verzoeker: 

 

“De heer  

Naam + voornaam: H., N. geboortedatum: (…)1971 geboorteplaats: Zovuni  

nationaliteit: Armenië  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naartoe te begeven,  

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

O Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten:  

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

De derde bestreden beslissing van de tweede verzoekster: 

 

“De heer  

Naam + voornaam: A., A. geboortedatum: (…)1973 geboorteplaats: Zovuni  

nationaliteit: Armenië  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven,  

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

O Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten:  

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

De vierde bestreden beslissing van derde verzoeker: 

 

“De heer  

Naam + voornaam: H., G. geboortedatum: (…)1993 geboorteplaats: Zovuni  

nationaliteit: Armenië  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  
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Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

O Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten:  

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

De vijfde bestreden beslissing van vierde verzoeker: 

 

“De heer 

Naam + voornaam: H., O. geboortedatum: (…)1994 geboorteplaats: Zovuni  

nationaliteit: Armenië  

 

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

die Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven,  

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

O Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten.  

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

De zesde bestreden beslissing van vijfde verzoeker: 

 

“De heer  

Naam + voornaam: H., S. geboortedatum: (…)1999 geboorteplaats: Tambov  

nationaliteit: Armenië  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven,  

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

O Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste middel voeren verzoekers 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 bestuurshandelingen, van de zorgvuldigheidsverplichting en van artikel 3 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

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

EVRM). 
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Ter adstrueren van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“Eerste verzoeker lijdt aan een zeer ernstige vorm van psychotische stoornis en posttraumatische 

stress-stoornis, chronisch, mogelijks schizofrenie. Hij vertoont reeds geruime tijd ernstige depressieve 

klachten met progressief toenemende klachten van angst, spanning en slapeloosheid. Hij is suïcidaal en 

deed reeds een aantal ernstige zelfmoordpogingen. Hij heeft ook ernstige psychotische symptomen, 

zoals auditieve en visuele hallucinaties en paranoia. Hij is niet werk bekwaam en kan ook onmogelijk 

reizen gezien er een ernstig risico is op dissociatie door angst. De behandelende arts stelt ook duidelijk 

dat de kans op zelfmoord zeer groot is bij een verplichte terugkeer naar Armenië. Er bestaat ook een 

kans op agressie naar derden in dissociatieve toestand. Hij is namelijk erg paranoïde naar Armeniërs 

toe, gezien hij behoort tot een minderheidsgroep binnen Armenië en hij mishandeld werd door 

Armeniërs.  

 

Al deze elementen blijken uit het volledige dossier van verzoeker, zowel de attesten en verslagen 

ingediend bij de oorspronkelijke aanvraag tot medische regularisatie en de latere actualisaties daarvan, 

als de stukken ingediend bij uw Raad in het kader van een vorig annulatieberoep waar verwerende partij 

in tegenstelling tot hetgeen zij beweert in de bestreden beslissing wél kennis van heeft en dus rekening 

mee moet houden.  

 

De beslissing van verwerende partij is in flagrante tegenspraak met de rechtspraak van uw Raad, van 

het EHRM, en met wat verzoekers behandelende arts, een specialist, verscheidene malen heeft 

geattesteerd.  

 

Ten eerste dient aangehaald te worden dat reeds meermaals duidelijk aangehaald werd dat verzoeker 

onmogelijk kan reizen. Dit blijkt heel duidelijk uit de verschillende medische attesten.  

 

De beslissing van 8 februari 2013 motiveerde hier niets over. Daarom besloot Uw Raad om de 

beslissing te vernietigen.  

 

In de beslissing van 18 maart 2014 onderzocht de arts-adviseur de onmogelijkheid om te reizen van 

verzoeker wederom niet, reden waarom uw Raad deze beslissing opnieuw vernietigde op 22juni 2017.  

 

Ook in de ongegrondheidsbeslissing van 22 september 2017 werd de mogelijkheid om te reizen 

opnieuw niet onderzocht. De beslissing werd dan ook opnieuw vernietigd door uw Raad op 12 juni 2018 

(RW, nr. 205 207):  

 

"3.1.3.3. Verzoekers voeren aan dat duidelijk werd aangehaald dat eerste verzoeker niet kan reizen. De 

beslissingen van de verwerende partij werden reeds tweemaal vernietigd omdat hierover niet werd 

gemotiveerd. Verzoekers stellen nu opnieuw vast dat er hierover weer niets terug te vinden is in de 

bestreden beslissing en in het advies de arts-adviseur. Zoals in het arrest van de Raad nr. 188 802 van 

22 juni 2017 werd vermeld, moet uit de bestreden beslissing blijken waarom de vermeldingen in de 

voorgelegde medische stukken niet worden aanvaard en het moet mogelijk zijn na te gaan waarom de 

vermelding van een gespecialiseerd arts dat reizen niet mogelijk zou zijn, niet wordt aanvaard. Nochtans 

moet hiermee rekening worden gehouden bij de beoordeling van een aanvraag op grond van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet. Dit werd niet gedaan zodat de motiveringsplicht is geschonden.  

 

3.1.3.4. In het standaard medisch getuigschrift van 27 november 2012 dat bij verzoekers' aanvraag van 

28 december 2012 werd gevoegd, staat het volgende te lezen onder "D/ Wat zouden de gevolgen en 

mogelijke complicaties zijn indien de behandeling wordt stopgezet?:  "(...) Ik acht patiënt momenteel ook 

niet bekwaam om te reizen, en dit voor onbepaalde duur. gezien het risico op dissociatie door angst."  

 

In het advies van de arts-adviseur van 16 november 2017, dat deel uitmaakt van de bestreden 

beslissing en dat bij de bestreden beslissing werd gevoegd, wordt over de mogelijkheid tot reizen het 

volgende overwogen: "In het dossier zijn geen medische tegenindicaties voor reizen vermeld".  

 

Hieruit blijkt dat wel degelijk werd gemotiveerd over de mogelijkheid tot reizen. Hieruit blijkt echter ook 

dat de arts-adviseur een andere mening is toegedaan over de mogelijkheid tot reizen dan de 

behandelende arts, die het standaard medisch getuigschrift van 27 november 2012 heeft opgesteld en 

die meent dat verzoeker niet bekwaam is om te reizen gezien het risico op dissociatie door angst.  
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De arts-adviseur heeft een vrije appreciatiebevoegdheid bij het beoordelen van de voorgelegde 

medische attesten. De verwerende partij is echter als bestuur ook gebonden aan het gezag van 

gewijsde van vernietigingsarresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. In het arrest nr. 188 

802 van 22 juni 2017 wordt het volgende vermeld, zoals verzoekers ook weergeven in hun 

verzoekschrift: "De Raad stelt vast dat in het medisch advies van de arts-adviseur van 14 maart 2014 

geen duidelijke motivering kan worden gelezen waarom de vermelding door de behandelende 

psychiater in het voorgelegde standaard medisch getuigschrift dat volgens haar eerste verzoekende 

partij niet bekwaam is om te reizen gezien het risico op dissociatie door angst, niet wordt weerhouden. 

Een dergelijke motivering drong zich des te meer op waar het voorgelegde standaard medisch 

getuigschrift afkomstig is van een meer gespecialiseerde arts. De Raad benadrukt dat het medisch 

advies waarop de eerste bestreden beslissing steunt de verzoekende partijen en de Raad dient toe te 

laten te begrijpen waarom de vermeldingen in de voorgelegde medische stukken niet worden aanvaard 

(...). "  

 

De Raad stelt vast dat in het medisch advies van de arts-adviseur van 16 november 2017 opnieuw geen 

duidelijke motivering of uitleg kan worden gelezen waarom de vermelding door de behandelende arts in 

het voorgelegde standaard medisch getuigschrift dat eerste verzoeker niet bekwaam is om te reizen, 

gezien het risico op dissociatie door angst, niet wordt aanvaard. Door louter te stellen dat er geen 

medische tegenindicaties voor reizen worden vermeld, gaat de arts-adviseur in tegen wat de 

behandelende arts heeft geoordeeld, zonder op dit vlak enige uitleg te geven. Zoals reeds gesteld kan 

de arts-adviseur een andere mening toegedaan zijn dan de behandelende arts, maar dan moet hij dit 

minstens vermelden en zich niet beperken tot het negeren van wat de behandelende arts vermeldt, met 

name in casu het negeren dat er volgens de behandelende arts wel een medische tegenindicatie is om 

te reizen. Bijgevolg kan worden aangenomen dat er op dit vlak sprake is van een onjuiste feitenvinding, 

aangezien er in het dossier wel sprake is van een medische tegenindicatie om te reizen. Zoals reeds 

gesteld heeft de arts-adviseur een grote appreciatievrijheid, maar als hij oordeelt in andere zin dan wat 

uit de stukken van het administratief dossier blijkt, mag verwacht worden dat hij daaromtrent enige uitleg 

geeft, zeker als deze problematiek reeds werd geschetst in een arrest van de Raad dat inmiddels gezag 

van gewijsde heeft.  

 

Het verweer in de nota met opmerkingen heeft enkel betrekking op het feit dat verzoeker, eens hij terug 

in zijn thuisland is, daar de nodige zorgen kan ontvangen. Dit verweer is echter niet dienend omdat het 

geen betrekking heeft op het reizen zelf.  

 

Verzoekers tonen bijgevolg aan dat er sprake is van een foutieve feitenvinding. Een schending van de 

materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht in het licht van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, is aangetoond.  

 

Dit onderdeel van het eerste middel is gegrond en dit volstaat voor de vernietiging van de eerste 

bestreden beslissing."  

 

Hoewel verwerende partij, na verschillende vernietigingen door uw Raad, eindelijk poging doet om de 

onmogelijkheid om te reizen te onderzoeken, zijn de motivering en het onderzoek veel te beperkt. De 

onderzoeks-en motiveringsplicht zijn opnieuw geschonden.  

 

De arts-adviseur schrijft hierover het volgende: "in het kader van de mogelijkheid tot reizen: in het SMG 

van 27/11/2012 wordt de onmogelijkheid tot reizen vermeld met vermelding "op dit ogenblik". Dit wordt 

in geen enkel later verslag weerhouden. We kunnen dus besluiten dat in 2012 toen betrokkene net in 

België was dit zo was, maar vermits er geen nood was dit terug te vermelden, deze stelling niet meer 

waar is. Bijkomend is er in de literatuur geen enkel rapport te vinden dat voor zijn pathologie een 

tegenindicatie stelt tot reizen. Als enige voorzorg zou men kunnen stellen dat de reis eventueel onder 

medische begeleiding zou dienen te gebeuren”. 

 

In het standaard medisch getuigschrift van 27 november 2012 beantwoordde de behandelend arts de 

vraag "D/ Wat zouden de gevolgen en mogelijke complicaties zijn indien de behandeling wordt 

stopgezet?" als volgt: "(...) Ik acht patiënt momenteel ook niet bekwaam om te reizen, en dit voor 

onbepaalde duur. gezien het risico op dissociatie door angst”. De arts stelde heel duidelijk vast dat 

verzoeker voor onbepaalde duur niet bekwaam is om te reizen.  
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Verwerende partij gaat uit van een heel beperkte lezing van dat standaard medisch getuigschrift. Ze 

concluderen dat de arts schreef dat verzoeker "momenteel" niet bekwaam was om te reizen, terwijl de 

arts heel duidelijk vaststelt dat verzoeker voor onbepaalde duur niet bekwaam is om te reizen.  

 

Uit de recente medische getuigschriften blijkt heel duidelijk dat verzoeker nog steeds lijdt aan dezelfde 

medische problematiek, namelijk een ernstige psychotische stoornis en posttraumatisch 

stresssyndroom. De medische situatie op heden is bijgevolg nog steeds dezelfde als de situatie in 2012, 

zoals beschreven in het standaard medisch getuigschrift van 27 november 2012. Ook de arts-adviseur 

is van mening dat de medische situatie hetzelfde gebleven is, hij vermeldt het volgende in het advies "de 

verschillende SMG 's zijn identieke verslagen over de verschillende jaren ".  

 

Het medisch getuigschrift van 2012 vermeldde dat verzoeker voor onbepaalde duur niet kan reizen. 

Aangezien zijn situatie op heden nog steeds hetzelfde is, moet verwerende partij er ook Van uitgaan dat 

hij nog steeds niet kan reizen. Indien zij van oordeel is dat de situatie gewijzigd is en dat verzoeker wel 

kan reizen, moet zij dit ook motiveren. Quod non.  

 

Het volstaat dus niet dat verwerende partij vaststelt dat de medische attesten niet meer letterlijk melden 

dat verzoeker niet kan reizen om zo tot de conclusie te komen dat hij wel kan reizen. Verwerende partij 

heeft de verplichting om de voorgelegde medische getuigschriften voldoende te onderzoeken en aan die 

verplichting is ze duidelijk tekort gekomen.  

 

Na een uitgebreide lezing van de medische getuigschriften, kunnen we enkel concluderen dat de 

recente medische getuigschriften op een heel duidelijke manier bepalen dat verzoeker niet naar 

Armenië kan reizen. De behandelend arts vermeldde namelijk het volgende op 12 juli 2018: "de 

prognose wordt erg bepaald door de omstandigheden en stressniveau waar patiënt aan blootgesteld 

wordt. Bij terugkeer naar Armenië is majeure psychische decompensatie met ernstig gevaar voor 

zichzelf en/of anderen waarschijnlijk. Medische opvolging is van groot belang, alsook zeer intensieve 

zorg van de familie (suïcide gevaar), beperken van stressniveau en stabiele psychosociale situatie ". 

Hieruit blijkt heel duidelijk dat verzoeker nog steeds in de onmogelijkheid is om naar Armenië te reizen.  

 

Uw Raad heeft, met betrekking tot de huidige aanvraag tot medische regularisatie, eerder geoordeeld 

dat de arts-adviseur een grote appreciatiebevoegdheid heeft maar dat hij uitleg moet geven indien hij 

oordeelt in een andere zin dan wat uit de stukken in het administratief dossier blijkt. Verwerende partij is 

als bestuur gebonden aan het gezag van gewijsde van vernietigingsarresten van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen en moet hier dus rekening mee houden.  

 

Verwerende partij heeft echter op geen enkele manier rekening gehouden met uw eerdere 

vernietigingsarresten, zij heeft namelijk niet gemotiveerd waarom zij afwijkt van de vermelding door de 

behandelend arts dat verzoeker in de onmogelijkheid is om te reizen naar Armenië. Zij hield absoluut 

geen rekening met het feit dat ook de recente medische getuigschriften duidelijk stellen dat verzoeker 

niet kan reizen en motiveerde dus niet waarom zij van die mening van de gespecialiseerde arts afweek. 

Het advies en de motivering van de arts-adviseur heeft enkel betrekking op het feit dat verzoeker, eens 

hij terug in zijn thuisland is, daar de nodige zorgen kan ontvangen. Het heeft totaal geen betrekking over 

de onmogelijkheid van verzoeker om te reizen naar Armenië.  

 

Nochtans moet er rekening gehouden worden met het feit dat verzoeker niet kan reizen bij de 

beoordeling van een aanvraag op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Door dit niet te doen, 

schendt verwerende partij duidelijk de motiveringsplicht.  

 

Ten tweede heeft verwerende partij nagelaten om voldoende te onderzoeken en te motiveren of de 

noodzakelijke medische zorgen voor verzoeker wel degelijk beschikbaar en toegankelijk zijn in Armenië. 

De arts-adviseur spreekt zichzelf meermaals tegen bij de toetsing van de gezondheidszorg aan de 

concrete situatie van verzoekers. Zo stelt hij eerst dat de zorg in Armenie volledig gratis is om dan 

verder te argumenteren dat de familieleden van verzoeker kunnen instaan voor 'de kosten die gepaard 

gaan met de noodzakelijke hulp''. Dit is een volledig foute argumentatie; ofwel is de zorg volledig gratis, 

ofwel zijn er kosten aan verbonden. Bovendien stelt de arts-adviseur enerzijds dat de familieleden 

kunnen werken om zo in te staan voor de medische kosten van verzoeker en anderzijds dat de 

familieleden kunnen instaan voor de mantelzorg. Ook deze argumentatie klopt niet, de familieleden 

kunnen niet werken en tegelijk mantelzorg verlenen aan verzoeker aangezien hij de constante 

aanwezigheid van zijn familieleden nodig heeft. Dit blijkt heel duidelijk uit de medische getuigschriften. In 

juni 2018 schreef de behandelend psychiater dat "hij sterk afhankelijk is van zijn familie " en "medische 
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opvolging is van groot belang, alsook zeer intensieve zorg van de familie (suïcidegevaar) Eerder stelde 

de behandelend arts het volgende vast: "constant toezicht door familie of medisch geschoold personeel 

is noodzakelijk wegens suïcidegevaar " en ook "het constant aanwezige suïcidegevaar vereist een 

constante ondersteuning, bewaking en regelmatig ingrijpen, door zijn echtgenote en zijn kinderen. Op 

het gebied van zelfzorg is hij niet in staat om op basale niveau te functioneren zonder hulp".  

 

Ten derde heeft verwerende partij artikel 9ter geschonden.  

 

Artikel 9ter§l van de vreemdelingenwet:  

"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 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."  

 

Artikel 9ter stelt heel duidelijk dat de arts-adviseur niet alleen moet onderzoeken of er een adequate 

behandeling bestaat in het land van herkomst maar ook of deze in concreto toegankelijk is voor 

verzoeker.  

 

De arts-adviseur stelt in zijn advies het volgende: "de opvang voor zijn psychiatrisch probleem is 

beschikbaar met psychiaters, psychologen, eventuele thuisopvolging en begeleiding, speciale 

behandelingstechnieken voor PTSD. Opname mogelijkheden zelfs in crisissituaties zijn beschikbaar". 

(...) Als de betrokkene een burger van Armenië is, is zijn toegang tot de psychiatrische zorg 

gegarandeerd en niet gelimiteerd afhankelijk van welke pathologie of in welke status hij zich bevindt." Hij 

stelt in zijn conclusie vast dat een terugkeer naar Armenië geen reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Armenië.  

 

De arts-adviseur beroept zich voor het schrijven van zijn advies op 'Medical Country of Origin 

Information' (MCOI) (stuk 2) waarin letterlijk staat dat "outpatient psychiatrie clinic/dispensary at 'Avan' 

mental health centerprovices specialized outpatient (dispensary) guaranteed free services for adult 

population of 12 districts of Yerevan. In regions regional psychiatric dispensaries (mental health centers) 

located in regional cities (Gumri, Vanadzor, Kapan) carry out this activity ". 

 

In casu verzoeker op basis van de informatie in MCOI geen toegang hebben tot de noodzakelijke 

medische zorgen. De arts-adviseur heeft bij zijn advies geen rekening gehouden met de persoonlijke 

situatie van verzoekers. Verzoekers zouden bij terugkeer naar Armenië namelijk enkel terecht kunnen in 

Zovuni. Dit is hun geboortedorp waar de grootouders tot op heden wonen. Zovuni is een klein dorp 

dichtbij Yerevan maar behoort niet tot de districten van Yerevan. Op basis van de informatie uit MCOI 

blijkt dat 'Avan' mental health center enkel gratis medische zorg biedt aan volwassenen uit de districten 

van Yerevan. Verzoeker heeft dus geen toegang tot gratis medisch zorg in 'Avan' mental health center. 

Zij hebben verder geen familieleden meer in Armenië en kunnen dus nergens anders terecht. MCOI 

vermeldt psychiatrische centra in regionale steden (Gumri, Vanadzor en Kapan) maar deze zijn veel te 

ver gelegen van Zovuni. Ook dat is dus geen mogelijkheid voor verzoeker om medische zorg te 

verkrijgen in Armenië.  

 

Bovendien behoren verzoekers tot een minderheidsgroep in Armenië, namelijk de Yezidi. Uw Raad 

heeft verschillende keren geoordeeld dat er bij de beoordeling van de toegang tot gezondheidszorg ook 

rekening gehouden moet worden met het feit dat verzoeker gediscrimineerd wordt als lid van een 

minderheidsgroep (RvV 74.392 en RvV 88.598). De arts-adviseur heeft hier in casu geen rekening mee 

gehouden en heeft de onderzoeksplicht en motivatieplicht geschonden.  

 

Ten vierde heeft verwerende partij een mogelijke schending van artikel 3 EVRM onvoldoende 

onderzocht.  
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De behandelende arts stelt duidelijk dat behandeling in Armenië onmogelijk is gezien patiënts 

wantrouwen t.a.v. Armeniërs en gelet op het feit dat de oorzaak van verzoekers psychische problemen 

ligt in het trauma dat hij in zijn land van herkomst opliep. De arts-adviseur ging hier volledig aan voorbij 

in zijn advies en stelt in zijn conclusie: "derhalve is vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar 

tegen een terugkeer naar het herkomstland Armenië. Nochtans houdt een terugkeer naar dit land 

hierdoor dus mogelijks verregaande gevolgen in voor de medische toestand van verzoeker. Het is dan 

ook helemaal niet zo vanzelfsprekend als verwerende partij laat uitschijnen dat verzoeker geen 

onmenselijke of vernederende behandeling zou ondergaan bij een eventuele terugkeer. Verwerende 

partij had op z'n minst de link tussen de aandoening van verzoeker en zijn land van herkomst moeten 

natrekken. Doordat verwerende partij nalaat op dit punt te motiveren, schendt zij de 

zorgvuldigheidsplicht en de formele motiveringsplicht, zoals reeds door uw Raad geoordeeld:  

 

"[..] il ressort clairement tant de la demande d'autorisation elle-même que des certificats médicaux y 

annexés qu'il existe une corrélation entre l'état de santé de la première requérante et son pays d'origine. 

Ainsi le médecin traitant a formellement déconseillé le retour de la requérante en Arménie en précisant: 

«lien de cause a effet entre son pays d'origine et son état médico-psychologique ». Cet élément était 

d'ailleurs encore souligné par la demande d'autorisation de séjour elle-même. II ressort du dossier 

administratif que la partie défenderesse disposa.it de ces documents au moment de la prise de la 

décision. Force est dès lors de constater que la partie défenderesse ne pouvait, sous peine de 

méconnaitre ses obligations rappelés supra, éluder l'analyse de cet élément et se borner en termes de 

motif a renvoyer a l'avis du médecin conseil qui estime que : « du point de vue médical, qu'il n 'existe 

aucune contre-indication à un retour vers le pays d'origine ». Dès lors que la partie défenderesse n 'a 

nullement abordé cet aspect de la demande dans la décision attaquée, elle n 'a pas permis a la 

requérante de comprendre les motifs de la décision entreprise." (RvV 31 januari 2012, nr. 74 439.). Dit 

werd in verschillende arresten bevestigd (RvV 71.779 van 13 december 2011, RvV 72.652 van 23 

december 2011, RvV 73.765 van 23 januari 2012, RvV 74.439 van 31 januari 2012 en RvV 85.381 van 

31 juli 2012).  

 

Eveneens volgens de rechtspraak van uw Raad, moeten ook persoonlijke omstandigheden van de door 

ziekte getroffen persoon in acht worden genomen. Met betrekking tot de rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens inzake artikel 3 EVRM, is uw Raad van oordeel dat factoren die op 

zich genomen misschien geen schending uitmaken in combinatie met andere factoren wel een 

schending kunnen uitmaken. Er wordt benadrukt dat alle omstandigheden, zoals de beschikbaarheid 

van de behandeling in het land van herkomst, de toegankelijkheid ervan en ook de beschikbare familiale 

en sociale opvang in het herkomstland hiertoe relevant is:  

 

"Bovendien blijkt uit de rechtspraak van het EHRM dat het onderzoek naar een mogelijke schending van 

artikel 3 EVRM meer betreft dan het louter beantwoorden van de vraag of het voor betrokkene, gezien 

zijn huidige gezondheidstoestand, fysiek mogelijk is om te reizen of de vraag of de verwijdering een 

reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit of het leven van de betrokkene. Het Hof heeft oog voor alle 

omstandigheden die een aanhangige zaak betreffen. en dus ook voor de algemene omstandigheden in 

het land van herkomst alsook de persoonlijke situatie van een vreemdeling in dat land van herkomst. 

Het is immers mogelijk dat factoren en omstandigheden, die op zichzelf genomen geen aanleiding 

geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM, in hun combinatie wel aanleiding kunnen geven 

tot een schending van artikel 3 van het EVRM. Aldus motiveert het Hof in haar arresten, zelfs als reeds 

is vastgesteld dat de ziekte van betrokken vreemdeling heden zich niet in een kritiek of vergevorderd 

stadium bevindt, ook verder met betrekking tot de eventuele beschikbaarheid van een medische 

behandeling in het land van herkomst, en in mindere mate de toegankelijkheid ervan, alsook met 

betrekking tot de eventuele aanwezigheid van een sociale of familiale opvang in het land van herkomst, 

indien dit vereist is en indien hierover gegevens bekend zijn. [..]" (RvV nr. 97 196 van 14 februari 2013).  

  

Met betrekking tot Armenië moet er met andere woorden niet enkel onderzocht worden of de 

noodzakelijke behandeling beschikbaar en toegankelijk is. Er dient ook nagegaan te worden door 

verwerende partij of verzoeker op sociale en familiale opvang zal kunnen rekenen. Zeker met betrekking 

tot het type geestesstoornis waar verzoeker onder lijdt is familie en sociale omgeving van enorm belang, 

zo blijkt ook uit de verschillende medische attesten.  

 

Dit zijn factoren die in combinatie met elkaar en verzoekers aandoening tot een schending van artikel 3 

EVRM kunnen leiden. De verwerende partij had dit dan ook moeten onderzoeken en hieromtrent 

moeten motiveren. De bestreden beslissing schendt ook in die zin artikel 3 EVRM.  
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Verwerende partij heeft geen rekening gehouden met alle relevante elementen van het dossier, zoals de 

familiale en sociale opvang in Armenië. De arts-adviseur stelde in zijn advies het volgende "vanuit 

medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de pathologie bij de betrokkene, hoewel dit kan 

beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of 

fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Armenië". Dit is het enige dat er in de bestreden beslissing staat m.b.t. een toetsing 

aan artikel 3 EVRM.  

 

Verwerende partij heeft bijgevolg niet onderzocht of gemotiveerd of een terugkeer naar Armenië een 

schending van artikel 3 EVRM zou uitmaken in hoofde van verzoekers.  

 

Tot slot werden zowel artikel 9ter Vreemdelingenwet als artikel 3 EVRM te beperkend geïnterpreteerd, 

en werd verzoeker onterecht uit het toepassingsgebied van deze bepalingen uitgesloten.  

 

Uit artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 blijkt dat de administratieve overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen dient op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit 

op een afdoende wijze. Verwerende partij heeft dit niet gedaan. De motivering omtrent het feit dat een 

behandeling niet noodzakelijk zou zijn en waarom er dus geen sprake is van een reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling is manifest ontoereikend, en kan deze de beslissing niet 

schragen.  

 

Zonder toegang tot de noodzakelijke behandeling en opvolging door specialisten zal verzoekers' 

gezondheid er zwaar op achteruit gaan. Een gedwongen terugkeer van verzoeker zou daarom ook een 

onmenselijke en vernederende behandeling uitmaken, zoals bepaald door artikel 3 EVRM.” 

 

2.2 De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, 

zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van 

artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

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

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

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

te verkrijgen in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Verzoekers maken niet duidelijk op 

welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke 

gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel 

van de formele motiveringsplicht. 

 

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

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de eerste bestreden beslissing kennen, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekers bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat 

oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 
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De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht samen met de 

aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing is genomen, luidt 

als volgt: 

 

“§ 1 

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

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

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

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer van 7 augustus 2018, dat deel uitmaakt van de bestreden 

beslissing en dat bij de bestreden beslissing werd gevoegd, luidt als volgt: 

 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 27/12/2012. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:: 

- Standaard Medisch Getuigschrift d. 27-11-2012 y. dr. M.s, psychiater, met de volgende Informatie; 

o Diagnose van PTSD, chronisch na blootstelling aan fysiekgeweld, gepaard met depressie en 

angst 

o Medicamenteuze behandeling. 

o Vermelding dat betrokkene op dat ogenblik niet geschikt is om te reizen, 

- Verslag van 9-7-2012, ernstige PTSD beslaande sinds 10 jaar, werd niet behandeld. 

- Attest van dr. B., huisarts, mei verklaring dat betrokkene medische zorg nodig heeft. 

- Medisch verslag van Armenië: dd. 22-3-2012 na opname ziekenhuis; cerebraal trauma, 

encephalopathie, post traumatisch, PTSD 

Recent opvolgingsverslag van Dr. P., psychiater dd. .19-6-2017 met de volgende informatie 

o Posttraumatisch stresssyndroom, werd niet behandeld, met psychotische kenmerken moeilijk onder 

controle te krijgen met meditatie. 

o Krachten: slapeloosheid» spanningsklachten, pijnklachten, depressie, zelfmoordpogingen, visuele en 

auditieve hallucinaties 

o Tijdens raadpleging relatief kalm maar tekenen van hallucinatoir, maar ook obsessioneel ritueel 

gedrag 

Residuele behandeling is geïndiceerd 

Betrokkene is niet werkbekwaam 

o Medicatie: Effexor» seroxat, Seroquel, Risperdal, Tranxene 

- Standaard Medisch getuigschrift dd. 11-7-2017 van dr. P., psychiater met de volgende informatie: 

o Geen ernstige medische- antecedenten, 

o Sinds 10 jaar in behandeling in betrokken centrum voor PTSD 

O Bijkomende problematiek: diabetes type II, hypertensie, erosieve enteropathie, chronische pijnen; 

zonder vermelding van enige observatie of nood aan behandeling. 
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Huidige situatie: ernstige PTSD met depressie, angst, slapeloosheid, Bijkomend psychotische 

klachten met hallucinaties en paranoia. Regressief bestaan met constante suïcidaliteit en 

afhankelijkheid van de familie 

o Medicatie; risperdal, Seroquel, Seroxat, Trazodone, Tranxene, Effexor 

Een actualisatie werd aangevraagd. De volgende informatie werd overgemaakt 

- Standaard medisch getuigschrift dd 28-6-2016 van dr. V., psychiater, met de volgende informatie: 

o Pathologie van PTSD, psychotische, stoornis, diabetes type 2, arteriële hypertensie,erosieve 

enteropathie en chronische pijn 

o Ernstige psychotische stoornis met auditieve hallucinaties, paranoia, angsten, dysfore  stemming, 

chronische suïcidaliteit, sociaal isolement, algemeen disfunctioneren met sterke afhankelijkheid van zijn 

familie  

o Medicatie Effexor, Seroxat, Seroquel, Risperdal, Tranxene 

 Verandering van psychiatrische opvolging in februari 2018 

Standaard Medisch getuigschrift dd, 12-7-2018 van dr. V., psychiater met identieke informatie als SMG 

van 28-6-2018 

Verklaring van dr. Q. dd. 26-6-2018 dat betrokkens gevolgd wordt in huisartspraktijk voor diabetes 

~ Verklaring van dr. Q. dd. 26-6-2018 dat betrokkene gevolgd wordt in huisartspraktijk voor colitis 

ulcerosa, 

in conclusie kunnen we hier stellen : 

Het betreft hier een man van 46 jaar afkomstig uit Armenië 

Hij lijdt aan een zware PTSD sinds 10 jaar bestaande opgevolgd in België zonder enige evolutie. 

De oorsprong van de PTSD is té wijten aan fysiek gewild (niet gepreciseerd} in zijn thuisland 

« Voornaamste klachten angst, slaapproblemen, spanning , niet gespecifieerde pijnklachten, depressie, 

hallucinaties, regressief bestaan, paranoia 

Hij zou reeds verschillende zelfmoordpogingen ondernomen hebben (geen details gekend, evenmin 

rapporten voor nood tot hospitalisatie) 

Constante controle en zorg van de familie zou nodig zijn. 

Bijkomende pathologie zonder vermelding van behandeling (evenmin nood tot medicatie: diabetes type 

II, erosieve enteropathie (colitis ulcerosa). Er werden geen documenten bijgevoegd voor objectivatie van 

deze pathologie. 

Als medicatie neemt betrokkene; 

o Effexor, venlafaxine, antidepressivum 

0 Seroxat, paroxetine, antidepressivum 

0 Seroquel, quetlapine, antipsychoticum 

o Risperdal risperdone, antipsychoticum 

o Tranxene, clorazepaat, benzodiazepine 

In dit dossier ontbreekt een duidelijke onderbouw van de pathologie met gespecialiseerde verslagen, 

evenals rapporten van incidenten {de zogenaamde suïcides) die zich zouden voorgedaan hebben. De 

verschillende SMG's zijn identieke verslagen over de verschillende jaren. De niet-psychiatrische 

pathologie is niet geobjectiveerd en wordt ook niet behandeld volgens de verslagen. 

In het kader van de mogelijkheid tot reizen: in het SMG van 27-11-2012 wordt de onmogelijkheid tot 

reizen vermeld met vermelding “op dit ogenblik". Dit wordt in geen enkel later verslag weerhouden. We 

kunnen dus besluiten dat in 2012 toen betrokkene net in België was dit zo was, maar vermits er geen 

nood was dit terug te vermelden, dat deze stelling niet meer waar is. Bijkomend te; er in de literatuur 

geen enkel rapport te vinden dat voor zijn pathologie een tegenindicatie stelt tot reizen, Als enige 

voorzorg zou men kunnen stellen dat de reis eventueel onder medische begeleiding zou dienen te 

gebeuren, 

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: 

Aanvraag Medcoi van 26-3-2018 met het unieke referentienummer 10919  

Aanvraag Medcoi van 20-5-2018 met het unieke referentienummer 11136  

Aanvraag Medcoi van 1-11-2017 met het unieke referentienummer 10260 

2. In bijlage 2 wordt de beschikbaarheid van de medicatie aangetoond. Clorazepaat is niet beschikbaar 

in Armenië, maar voldoende analogen zijn er op de markt: diazepam, alprazolam, lorazepam; 

oxazepam. 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat betrokkene, een man van 47 jaar, afkomstig uit 

Armenië, zonder problemen kan behandeld worden in zijn thuisland. De opvang voor zijn psychiatrische 

probleem is beschikbaar met psychiaters, psychologen, eventuele thuisopvolging en begeleiding, 
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speciale behandelingstechnieken voor PTSD. Opname mogelijkheden zelfs In crisissituaties zijn 

beschikbaar. 

Voor de eventuele nevenpathologie, waarvan heden geen bewijs tot behandeling voorhanden is, is er 

opvolging beschikbaar met gastro-enterologen en endocrinologen, 

De noodzakelijke medicatie is beschikbaar zoals aangetoond in bijlage 2, 

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

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel op basis van het feit dat de toegankelijkheid van de 

behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen afgegeven 

worden; Naast de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling In het land van herkomst of het land 

waar de aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie 

ook plaats op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. Rekening 

houdend met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale gezondheidssystemen zeer 

uiteenlopend. Het kan om een privé-systeem of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, 

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds... Het gaat dus om een 

systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het gaat er niet om zich 

ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in 

België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend 

aan elke persoon wiens systeem voorde toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn 

dan het systeem in België. Dit zou niet In overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de 

verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan; verzekeren dat deze 

zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

De gezondheidszorg in Armenië is georganiseerd op 3 niveaus de primaire, secundaire en tertiaire zorg. 

Het Ministerie van Volksgezondheid ziet toe en controleerde publieke gezondheidszorg op de 3 niveaus. 

Er is een decentralisatie van de zorg bezig mei een publieke partner en versterken van de primaire zorg. 

Dit houdt in dat ondanks het feit dat het Ministerie van Volksgezondheid de hoogst verantwoordelijke 

instantie is het merendeel van de centra en de ziekenhuizen vallen onder regionale besturen?2 

In Armenië bestaat er geen ziekteverzekering. Echter, de zorgen zijn gratis voor patiënten met 

aandoeningen die opgenomen zijn in de lijst voor gratis zorgen.3 

Het Basic Benefit Package (BBP) in Armenië regelt de toegang tot gratis gezondheidszorg en medische 

diensten voor de bevolking op alle niveaus, Wanneer een patiënt onder het BBP valt is de behandeling 

gratis (zie lijst)4. 

Sociaal kwetsbare groepen krijgen extra gratis zorgen. Zo krijgen zij gespecialiseerde zorgen en de 

benodigde medicijnen gratis. Tot deze groep behoren arme families (zieke terugkeerders komen in 

aanmerking), kinderen en gehandicapten. Alleenstaande gepensioneerden krijgen 50% korting op hun 

medicatie. Gepensioneerden krijgen 30% korting. 

Er bestaat een type sociale zekerheid die uitkeringen voorziet voor ziekte, werkloosheid en mogelijkheid 

op pensioen waarvan het bedrag afhankelijk is van de duur van arbeid en de leeftijd. Er is een 

invaliditeitspensioen voor mensen die deels of volledig invalide verklaard worden en minstens 5 jaar in 

officiële loondienst gewerkt hebben. Voor wie niet aan deze 5 jaar komt, is er een sociaal 

invaliditeitspensioen vanaf 65 jaar. Er is een ouderdomspensioen voor mannen vanaf 63 jaar, voor 

vrouwen vanaf 62,5 jaar. Voorwaarde is 25 jaar officieel in loondienst .gewerkt hebben. Voor wie minder 

dan 5 jaar in officiële loondienst gewerkt heeft, is er een sociaal 

ouderdomspensioen. 

Er is hulp voor personen die als werkloos geregistreerd zijn. Dit zijn mensen die geen werk hebben, 

werk zoeken en ten minste 1 jaar gewerkt hebben. Zij krijgen een werkloosheidsuitkering gedurende 

maximaal 1 jaar. Deze mensen kunnen ook beroepsopleidingen volgen en worden begeleid naar een 

job.6 

Specifiek voor betrokkene 

Armenië heeft heel veel aandacht gegeven aan de mentale gezondheid van zijn bevolking met het 

uitbouwen van een adequate zorg. Deze Is volledig gratis en hangt niet af van de sociale status van de 

patiënt. Mentale gezondheidszorg is zoals diabetes bevat in de BBP lijst. Als de betrokkene een burger 

van Armenië is, is zijn toegang tot de psychiatrische zorg gegarandeerd en niet gelimiteerd afhankelijk. 

van welke pathologie of in welke status hij zich bevindt. Als er op termijn nood is aan behandeling van 

diabetes, kan vermeld worden dat de insuline en de orale antidiabetica gratis verstrekt wordt, als 

betrokkene zich inschrijft in een PHC (eerste lijn zorg).8 

Betrokkene verblijft hier met zijn echtgenote. In de initiële medische verslagen wordt vermeld dat hij niet 

kan werken. Hij legt evenwel geen officieel bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor, maar 

gezien zijn toestand is het moeilijk te zeggen of hij arbeidsgeschikt (volledig of deels) is. Betrokkene is 

gehuwd en heeft meerderjarige kinderen.9 Van zijn echtgenote of zijn kinderen zijn geen gegevens 

beschikbaar dat zij niet arbeidsgeschikt zouden zijn. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet 

zouden kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 
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In het dossier zijn géén argumenten dat de mantelzorg door derden verleend wordt Dus kan de /zorg die 

betrokkene hier geniet van zijn echtgenote of kinderen zonder problemen verder gezet worden, 

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren. Het staat betrokkenen vrij hiertoe een beroep te 

doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een 

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Re-integratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en re-integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen 

bij te staan In hei vinden van inkomensgenererende activiteiten. Re-integratiebijstand kan het volgende 

bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding 

te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur extra bagage. 

Conclusie 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de pathologie bij de betrokkene, hoewel dit 

kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven 

of fysieke integriteit Indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Armenië. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het herkomstland, Armenië.” 

 

Verzoekers herhalen dat de behandelende arts in het standaard medisch getuigschrift van 27 november 

2012 duidelijk het volgende attesteerde:  “Ik acht patiënt momenteel ook niet bekwaam om te reizen, en 

dit voor onbepaalde duur, gezien het risico op dissociatie door angst”. De arts-adviseur heeft in zijn 

advies van 7 augustus 2018 opnieuw niet voldaan aan de onderzoeks- en motiveringsplicht. Er is geen 

rekening gehouden met de onbekwaamheid om te reizen voor ‘onbepaalde duur’.   

 

Met betrekking tot de mogelijkheid om te reizen motiveert de arts-adviseur in het medisch advies van 7 

augustus 2018 het volgende: 

 

“in het SMG van 27-11-2012 wordt de onmogelijkheid tot reizen vermeld met vermelding “op dit 

ogenblik”. Dit wordt in geen enkel later verslag weerhouden. We kunnen dus besluiten dat in 2012 toen 

betrokkene net in België was dit zo was, maar vermits er geen nood was dit terug te vermelden, dat 

deze stelling niet meer waar is. Bijkomend is er in de literatuur geen enkel rapport te vinden dat voor zijn 

pathologie een tegenindicatie stelt tot reizen. Als enige voorzorg zou men kunnen stellen dat de reis 

eventueel onder medische begeleiding zou dienen te gebeuren.”  

 

Verzoekers gaan er aldus aan voorbij dat de enige vermelding van de onmogelijkheid om te reizen 

dateert van 27 november 2012, niet ondersteund wordt door de literatuur voor zijn pathologie en dat uit 

voorzorg de reis onder medische begeleiding zou kunnen gebeuren. De arts-adviseur heeft daarbij 

rekening gehouden met de ‘recente’ standaard medisch getuigschriften van 28 juni 2018 en 12 juli 2018 

en de verklaringen van Dr. Q. van 26 juni 2018 waarin de onmogelijkheid om te reizen niet meer werd 

geattesteerd. Verzoekers weerleggen de motivering niet door de loutere verwijzing naar de 

geattesteerde verklaring van 27 november 2012. Het loutere feit dat de behandelende arts op 27 

november 2012 de onmogelijkheid om te reizen voor ‘onbepaalde tijd’ heeft geattesteerd, doet niets af 

aan de vaststelling dat deze onmogelijkheid om te reizen in latere medische attesten niet opnieuw werd 

weerhouden. Het is niet kennelijk onredelijk van de arts-adviseur te verwachten dat de onmogelijkheid 

om te reizen in de meer recente medische attesten zou worden herhaald indien dit nog steeds actueel 

zou zijn. Bovendien staat het de arts-adviseur vrij om af te wijken van het oordeel van de behandelende 

arts, hetgeen op gemotiveerde wijze is gebeurd, onder de verwijzing naar het gebrek aan literatuur 

daaromtrent en de mogelijkheid voor verzoeker om te reizen onder medische begeleiding.  

 

Waar verzoekers verwijzen naar het arrest nr. 205 207 van 12 juni 2018 van de Raad waarbij de vorige 

ongegrondheidsbeslissing van 22 september 2017 werd vernietigd en menen dat de verwerende partij 

geen rekening heeft gehouden met het gezag van gewijsde van het voormeld arrest, kunnen zij niet 

worden gevolgd.  In het vorig medisch advies van 16 november 2017 motiveerde de arts-adviseur “In 

het dossier zijn geen medische tegenindicaties voor reizen vermeld”. Thans verduidelijkt de arts-

adviseur dat de vermelding van onbekwaamheid om te reizen enkel in het standaard medisch 

getuigschrift van 27 november 2012 voorkwam en in latere verslagen niet werd herhaald. Bovendien 

wordt de stelling van de behandelende arts niet ondersteund in de literatuur door een rapport dat er voor 

de pathologie van verzoeker een tegenindicatie bestaat tot reizen. Ten slotte wijst de arts-adviseur erop 

dat uit voorzorg de reis eventueel onder medische begeleiding kan gebeuren. De verwerende partij 

heeft aldus in het medisch advies van 7 augustus 2018 weldegelijk rekening gehouden met het gezag 

van gewijsde van het arrest van de Raad.  
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Verzoekers verwijzen naar het medisch attest van 12 juli 2018 en menen dat de behandelende arts 

hierin herhaalt dat verzoeker nog steeds in de onmogelijkheid is om naar Armenië te reizen. Uit de in het 

verzoekschrift geciteerde verklaring, met name "de prognose wordt erg bepaald door de 

omstandigheden en stressniveau waar patiënt aan blootgesteld wordt. Bij terugkeer naar Armenië is 

majeure psychische decompensatie met ernstig gevaar voor zichzelf en/of anderen waarschijnlijk. 

Medische opvolging is van groot belang, alsook zeer intensieve zorg van de familie (suïcide gevaar), 

beperken van stressniveau en stabiele psychosociale situatie”, leidt de Raad evenwel niet af dat 

verzoeker nog steeds in de onmogelijkheid is om te reizen naar Armenië maar wel dat medische 

opvolging in Armenië van groot belang is. In het medisch advies is er rekening gehouden met de 

medische opvolging in Armenië en zijn de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische 

behandeling in Armenië weldegelijk onderzocht.  

 

Verzoekers hebben op 26 december 2018 een medisch attest van 6 december 2018 overgemaakt aan 

de Raad. De Raad kan niet ingaan op de vraag om de nieuwe stukken te onderzoeken. Als 

annulatierechter kan de Raad enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing uitoefenen 

(Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). De 

Raad is in deze niet bevoegd om zich in de plaats te stellen van de overheid en de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op medische gronden van verzoekster opnieuw ten gronde te beoordelen. Er kan 

de verwerende partij bezwaarlijk worden verweten geen rekening te hebben gehouden met het medisch 

attest van 6 december 2018, nu zij er geen kennis van had of kon hebben aangezien de bestreden 

beslissing dateert van 10 augustus 2018. Ten slotte dient de Raad te benadrukken dat briefwisseling 

van de verzoekers gericht tot de Raad, in het rechtsplegingsdossier worden geklasseerd en niet in het 

administratief dossier dat afkomstig is van de verwerende partij.  

 

De schending van de motiveringsplicht en van een onderzoek wordt niet aangetoond.  

 

In het tweede onderdeel betogen verzoekers dat de arts-adviseur zichzelf meermaals tegenspreekt. Zo 

stelt hij dat de medische kosten in Armenië volledig gratis zijn en tegelijk dat de familieleden kunnen 

instaan voor de kosten. Dat de familieleden kunnen werken om zo in te staan voor de medische kosten 

en tegelijk dat ze mantelzorg kunnen verlenen.  

 

De arts-adviseur motiveert dat de medische kosten verbonden aan zijn mentale gezondheid en diabetes 

in principe volledig gratis zijn. Verder heeft de arts-adviseur onderzocht, in de hypothese dat de 

behandeling niet integraal kosteloos zou zijn of verzoeker zou kunnen instaan voor deze kosten. Het 

getuigt van zorgvuldigheid om rekening te houden met deze hypothese. In dat verband stelt de arts-

adviseur vast dat verzoeker geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voorlegt. Bovendien verblijft hij met 

zijn echtgenote en meerderjarige kinderen waarvan evenmin gegevens beschikbaar zijn dat zij 

arbeidsongeschikt zouden zijn. Het is aldus niet kennelijk onredelijk te concluderen dat verzoekers 

echtgenote en meerderjarige kinderen kunnen instaan voor de eventuele kosten die gepaard gaan met 

de noodzakelijke hulp. Verder stelt de arts-adviseur vast dat eerste verzoeker geen mantelzorg van 

derden krijgt. Het is daarom evenmin kennelijk onredelijk te concluderen dat de eventuele zorg die 

eerste verzoeker hier geniet van zijn echtgenote en kinderen zonder problemen kan worden verder 

gezet.  De Raad leest geen tegenstrijdigheden in voormelde motiveringen.  

 

In het derde onderdeel wijzen verzoekers erop dat zijn geen toegang hebben tot de gratis medische 

zorgen die verstrekt wordt aan de districten van Yerevan. Verzoekers kunnen enkel terecht in Zovuni, 

een klein dorp dat niet tot de districten van Yerevan behoort. Eerste verzoeker heeft aldus geen toegang 

tot de gratis medisch zorg in ‘Avan’ mental health center. De andere psychiatrische centra zijn veel te 

ver gelegen. Bovendien behoren zij tot een minderheidsgroep, namelijk de Yezidi, die in Armenië wordt 

gediscrimineerd.   

 

De Raad benadrukt 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 een specifiek dorp in het betreffende land zodat verzoekers’ kritiek niet dienstig is 

aangezien het dorpje Zovuni in Armenië is gelegen. De arts-adviseur stelde bovendien vast dat eerste 

verzoeker kan reizen, hetgeen niet is weerlegd door verzoekers. Bovendien tonen verzoekers niet aan 

dat zij enkel in het dorpje Zovuni terecht kunnen, nu zij zich kunnen laten bijstaan door de IOM om de 

duurzame terugkeer en de re-integratie in het land van herkomst te vereenvoudigen. Verzoekers kunnen 

ook niet worden bijgetreden in de stelling verderop in hun betoog dat rekening moet worden gehouden 
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met de effectieve toegankelijkheid tot de gezondheidszorgen als Yezidi of waar zij hekelen dat de 

situatie voor Yezidi niet zou zijn onderzocht of geanalyseerd. In de medische aanvraag van 27 

december 2012 wordt immers niet aangetoond dat verzoekers als Yezidi geen of minder toegang 

hebben tot medische zorgen en op dat vlak worden gediscrimineerd. Zij wijzen in de aanvraag enkel op 

een eventuele discriminatie op het vlak van onderwijs en tewerkstelling. 

 

In het vierde onderdeel betogen verzoekers dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden doordat niet 

is onderzocht of de noodzakelijke behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Armenië.. Eerste 

verzoeker heeft psychische problemen ten gevolge van een trauma die hij in Armenië heeft opgelopen. 

Bovendien is geen rekening gehouden met alle relevante gegevens van het dossier zoals de familiale 

en sociale opvang in Armenië.  

 

Nochtans stelt de Raad vast dat uit het medisch advies blijkt dat de ambtenaar-geneesheer, na te 

hebben uiteengezet dat een verblijfstitel niet enkel kan worden afgegeven op basis van het feit dat de 

toegankelijkheid van de behandeling in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan 

lopen en dat de belangrijkste doelstelling erin bestaat zich ervan te verzekeren dat de zorgverlening in 

het land van herkomst of het land waar verzoeker verblijft voor hem toegankelijk is, de herkomst en de 

organisatie van het gezondheidssysteem en de gezondheidszorg in Armenië, het verzekeringssysteem 

en de sociale zekerheid, en de verkrijgbaarheid van medicatie bespreekt. Nadien gaat de ambtenaar-

geneesheer in op de specifieke situatie van verzoeker waarbij hij uiteenzet dat er in Armenië heel veel 

aandacht wordt gegeven aan de mentale gezondheid van de bevolking en het uitbouwen van een 

adequate zorg. De zorg is volledig gratis en hangt niet af van de sociale status van de patiënt.  Verder 

stelt de arts-adviseur vast dat verzoeker geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voorlegt en 

dat hij gehuwd is en meerderjarige kinderen heeft die hem eveneens kunnen bijstaan. Het blijkt niet dat 

aan verzoeker mantelzorg door derden wordt verleend. De zorg die hij hier geniet van zijn echtgenote 

en kinderen kunnen zonder problemen worden verdergezet in Armenië. Tot slot verwijst de arts-adviseur 

naar de Internationale Organisatie voor Migratie waarop verzoekers beroep kunnen doen om zo de 

nodige steun te verkrijgen voor een terugreis en re-integratie in Armenië. Verzoekers kunnen dan ook 

niet worden bijgetreden in de mate dat zij menen dat geen individueel onderzoek werd gevoerd naar de 

toegankelijkheid van de zorgen en de opvolging in het land van herkomst en evenmin waar zij 

voorhouden dat het om theorie zou gaan. Nu de bestreden beslissing betrekking heeft op het ganse 

gezin van verzoeker is de conclusie dat hij beroep kan doen op zijn echtgenote en meerderjarige 

kinderen in Armenië om mee in te staan voor de kosten die eventueel gepaard gaan met de 

noodzakelijke hulp en eventuele mantelzorg, niet kennelijk onredelijk.  

 

Verzoeker toont niet met concrete elementen aan dat hij omwille van zijn Yezidi origine geen toegang 

zou hebben tot de medische zorgen en medicatie noodzakelijk voor zijn specifieke aandoening. De 

Raad merkt hierbij tevens op dat waar verzoekers doorheen hun verzoekschrift verwijzen naar 

rechtspraak van de Raad, deze arresten in de continentale rechtstraditie geen precedentenwaarde 

kennen.  

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM 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 verzoekers er 

blijk van geven dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat, in het 

land waarnaar zij mogen worden teruggeleid, zij een ernstig en reëel risico lopen 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. 
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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 het standpunt van verzoekers de beoordeling 

van de ambtenaar-geneesheer niet aan het wankelen brengen. Verzoekers verliezen uit het oog dat het 

hen toekomt om aan te tonen dat zij een ernstig en reëel risico lopen te worden blootgesteld aan 

foltering of mensonterende behandeling na een terugkeer naar hun herkomstland en voldoen hieraan 

derhalve niet. Een schending van artikel 3 van het EVRM blijkt niet. 

 

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

zijn beslissing te kunnen nemen. De door verzoekers aangehaalde elementen met betrekking tot de 

medische toestand werden onderzocht, doch niet weerhouden. Voor het overige tonen verzoekers niet 

in concreto aan met welke elementen geen rekening zou zijn gehouden. 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, noch dat de definitie van 

artikel 9ter, § 1, 1° van de vreemdelingenwet wordt verengd, zoals verzoekers uiteenzetten. De 

bestreden beslissing steunt op dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven, die steun 

vinden in het administratief dossier. Een schending van de materiële motiveringsplicht, van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen.  

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.3 In het tweede middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, van artikel 8 van het EVRM, van artikel 5 van de Richtlijn 2008/115/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (de Terugkeerrichtlijn) en van de motiveringsplicht.  

 

Ter adstrueren van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet stelt dat:  

 

"Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land."  

    

Dit artikel vormt de omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn.  

 

Verwerende partij heeft aan alle verzoekers een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd. 

Nochtans is in het administratief dossier duidelijk terug te vinden dat verzoeker in de onmogelijkheid is 

om te reizen. Dit werd in verschillende medische attesten aangehaald en het is omwille van deze 

onmogelijkheid om te reizen dat Uw Raad reeds drie beslissingen van verwerende partij vernietigd 

heeft.  

 

Het minste wat verwerende partij dan ook moest doen, was hierover motiveren. Noch in de beslissing tot 

ongegrondheid, noch in het bevel om het grondgebied te verlaten wordt hierover voldoende 

gemotiveerd. Nochtans kan verzoeker geen gevolg geven aan een bevel om het grondgebied te 

verlaten indien hij in de onmogelijkheid verkeert om te reizen.  

 

Daarnaast wensen verzoekers te wijzen op het feit dat zij reeds bijna 10 jaar in België verblijven en dat 

zij zich volledig geïntegreerd hebben. Zij oefenen gedurende al die tijd hun gezins-en familieleven uit in 

België, waarvan grote delen in legaal verblijf. Alle verzoekers hadden namelijk een geldig verblijfsrecht 

gedurende de asielprocedure (van 16 april 2009 tot 25 november 2011) en gedeeltelijk tijdens de 

huidige procedure tot medische regularisatie (van 21 september 2017 tot 22 november 2017 en van 12 

juni 2018 tot 26 september 2018). Gedurende deze 10 jaar hebben ze hun privéleven en hun sociaal 

leven uitgeoefend in België: tweede verzoeker volgde Franse les, de kinderen volgden gedurende vele 

jaren onderwijs en behaalden diploma's in België, allen bouwden ze een sterke vriendenkring uit in 

België. Het minste wat verwerende partij dan ook moest doen, was hierover motiveren. Noch in de 

beslissing tot ongegrondheid, noch in het bevel om het grondgebied te verlaten wordt hierover 
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gemotiveerd. Hen een bevel om het grondgebied te verlaten afleveren houdt derhalve en schending in 

van artikel 8 EVRM en van de motivatieplicht.  

 

Het doel van artikel 8 EVRM is het vertrouwd netwerk te beschermen dat zich rond een persoon 

ontplooit en stimuleert, verzorgt en helpt ontwikkelen. Centraal hierin staan de zorg en de 

persoonlijkheidsopbouwende identiteitsrelatie.  

 

Het recht op een privé- en gezinsleven zoals vervat in artikel 8 EVRM erkent het fundamentele belang 

van dit zorgnetwerk voor de integriteit van het individu. In dezelfde zin beschermt het EHRM het 

privéleven van een persoon als het persoonlijke, economische en sociale netwerk van gevestigde 

vreemdelingen ten opzichte van hun omgeving en gemeenschap (EHRM, Uner t. Nederland, 5 juli 2005, 

§59).  

 

Het beschermde privéleven omhelst erg brede aspecten van de persoonlijke sfeer: gender en 

geaardheid, psychische integriteit, relaties met de bredere omgeving die niet onder gezinsleven vallen. 

Het persoonlijke, economische en sociale netwerk van gevestigde vreemdelingen ten opzichte van hun 

omgeving en gemeenschap maakt privéleven uit. (EHRM, Uner t. Nederland, 5 juli 2005, §59.)  

 

Artikel 8 van het EVRM kan een positieve verplichting met zich meebrengen om iemand die onwettig op 

het grondgebied verblijft, te machtigen tot verblijf omwille van diens privéleven of familieleven in de 

Lidstaat (zie RvV, nr.195 551 van 27 november 2017; HvJ 27 juni 2006, C-540/03, Parlement v. Raad, 

pt. 52-53). De omvang van de positieve of negatieve verplichting is afhankelijk van de specifieke 

omstandigheden van de betrokken individuen en het algemeen belang. In beide situaties dienen staten 

binnen hun beoordelingsmarge een juist en redelijk evenwicht tot stand te brengen tussen de 

concurrerende belangen van het individu en de samenleving in haar geheel (zgn. "fair balance"-toetsing) 

(HvJ 27 juni 2006, C-540/03, Parlement v. Raad, pt. 54-55, met verwijzing naar EHRM 19 februari 1996, 

nr. 23218/94, Gül v, Zwitserland, § 38; EHRM 28 november 1996, nr. 21702/93, Ahmut v. Nederland, § 

63; EHRM 21 december 2001, nr. 31465/96, Sen v. Nederland, § 36).  

 

De proportionaliteit van een beslissing die verblijf beëindigt of weigert wordt in de Europese rechtspraak 

onder andere beoordeeld aan de hand van: 

- of er criminele feiten gepleegd zijn 

- de termijn dat verzoeker al in het land was 

- de nationaliteiten van de verzoeker en zijn familieleden  

- de sterkte van zijn sociale, culturele en familiale banden in het herkomstland en land van verblijf  

- of er kinderen zijn en hoe oud die zijn, 

- ... (Zie ECtHR, Boultif v. Switzerland, No. 54273/00, 2 August 2001; ECtHR, Üner v. the Netherlands 

[GC], No. 46410/99, 18 October 2006; ECtHR, Balogun v. the United Kingdom, No. 60286/09,10 April 

2012, paras. 43-53). In casu heeft verwerende partij absoluut niet gemotiveerd over een mogelijke 

schending van artikel EVRM, er is geen belangenafweging gebeurd. Het minste wat verwerende partij 

dan moest doen, was hierover motiveren. Noch in de beslissing tot ongegrondheid, noch in het bevel om 

het grondgebied te verlaten wordt hierover gemotiveerd. Hen een bevel om het grondgebied te verlaten 

afleveren houdt derhalve en schending in van artikel 8 EVRM en van de motivatieplicht.  

 

Bovendien blijkt uit verschillende medische attesten dat indien verzoekers aandoening niet voldoende 

behandeld wordt, dit ernstig gevolg kan hebben voor de veiligheid van zijn vrouw en kinderen. 

Verzoeker zou, bij een terugkeer naar Armenië, agressief kunnen reageren naar zijn vrouw en kinderen 

toe. Dit vormt een ernstig risico voor de gezondheidstoestand van tweede, derde, vierde en vijfde 

verzoeker.  

 

Verwerende partij heeft nagelaten om te motiveren op welke manier ze bij het nemen van de 

verwijderingsbeslissing rekening gehouden hebben met de gezondheidstoestand van verzoekers en met 

het artikel 8 EVRM.  

 

Omwille van alle bovenstaande redenen dient het verzoek tot nietigverklaring dan ook ontvankelijk en 

gegrond verklaard te worden.”  

 

2.4 Verzoekers voeren  de schending aan van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en van artikel 8 

van het EVRM. Zij menen dat er geen rekening is gehouden met het feit dat eerste verzoeker 

onmogelijk kan reizen. Zij wijzen tevens op het feit dat zij reeds jarenlang in België verblijven en volledig 

geïntegreerd zijn.  
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Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

In de mate verzoekers verwijzen naar het hoger belang van de kinderen merkt de Raad op dat artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet het bestuur er slechts toe verplicht om bij het nemen van een 

verwijderingsmaatregel rekening te houden met het hoger belang van minderjarige kinderen. In casu 

blijkt echter dat de kinderen, op het ogenblik van het treffen van de verwijderingsmaatregelen reeds 

meerderjarig waren. Er dringt zich dan ook in voorliggend geval geen onderzoek inzake het hoger 

belang van de kinderen op.  

 

Waar verzoekers verwijzen naar de gezondheidstoestand van eerste verzoeker en het feit dat er geen 

rekening is gehouden met de onmogelijkheid om te reizen herhaalt de Raad dat uit lezing van het 

medisch advies van 7 augustus 2018 wel degelijk blijkt dat er hieromtrent rekening mee is gehouden. 

De arts-adviseur overwoog op gemotiveerde wijze dat er geen medische tegenindicaties bestaan en dat 

eerste verzoeker weldegelijk in staat is om te reizen en vervolgens in het land van herkomst verder kan 

worden behandeld en opgevolgd voor zijn aandoeningen. Inzake eerste verzoekers 

gezondheidstoestand wordt er nog op gewezen dat aan verzoeker op dezelfde dag de beslissing van 

dezelfde datum inzake de aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ter kennis werd 

gebracht, zodat hieruit blijkt dat de verwerende partij geen bevel heeft genomen alvorens deze 

aanvraag op medische gronden te onderzoeken. De Raad verwijst verder naar de bespreking onder het 

eerste middel.  

 

Ten slotte stelt de Raad vast dat de eerste bestreden beslissing en de verwijderingsmaatregelen zijn 

gericht tot het hele gezin, zodat niet dienstig kan worden ingezien op welke wijze de bevelen om het 

grondgebied te verlaten het gezinsleven van eerste verzoeker kan ontwrichten.   

 

Een schending van artikel 74/13 kan niet worden aangenomen. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 
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een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande, en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde. 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden 

beslissing. De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekers een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoeren in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk 

werd gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van 

de bestreden beslissing. 

 

In dit verband moet worden vastgesteld dat verzoekers niet aantonen dat zij het voorgehouden 

gezinsleven niet elders kunnen leiden. Het hele gezin dient gevolg te geven aan een bevel om het 

grondgebied te verlaten. De arts-adviseur heeft in het medisch advies gewezen op de steun die het 

gezin kan verkrijgen bij de IOM voor de terugreis, alsook voor de re-integratie in het land van herkomst. 

Er wordt niet aannemelijk gemaakt dat het gezinsleven uitsluitend in België kan worden voortgezet of 

beleefd. Inzake het privéleven van verzoekers merkt de Raad op dat zelfs al zouden verzoekers met 

hun betoog in het verzoekschrift het bestaan van hun privéleven hebben aangetoond, zij hoe dan ook 

niet aantonen dat de opgebouwde banden van die aard en intensiteit zijn dat zij in casu onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM zouden kunnen vallen. Ook in die zin wordt een schending van 

artikel 8 van het EVRM niet aangetoond.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het tweede middel is in al zijn onderdelen ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door verweerder. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf februari tweeduizend negentien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


