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 nr. 221 822 van 27 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ALENKIN 

Gijzelaarsstraat 21 

2000 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 en X die verklaren van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 

1 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, thans de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie van 21 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. 

  

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 15 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. ALENKIN verschijnt voor verzoekers en van advocaat E. 

WILLEMS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 18 september 2017 dienen verzoekers een asielaanvraag in. Op 27 juni 2018 weigert de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aan beiden de vluchtelingen- en 

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Tegen voormelde beslissingen dienen verzoekers hoger 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna de Raad) die respectievelijk voor 
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verzoeker en verzoekster bij arrest nrs. 212 458 en 212 461 op 19 november 2018 opnieuw de 

vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen.  

 

Op 22 juni 2018 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), voor de medische 

aandoeningen van verzoeker. 

 

Op 21 augustus 2018 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 31 augustus 2018. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 22.06.2018 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

Y., Y. (R.R.: …) 

Geboren te Chelnovitsa op (…)1965 

+ partner: Y., V. (R.R.: …) 

Geboren te Khmelnik op (…)1967 

Nationaliteit: Oekraïne 

Adres: (…) 

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Reden: 

 

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

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

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

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

 

Er werden medische elementen aangehaald voor Y. Y., die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts-adviseur d.d. 20.08.2018 in gesloten omslag). 

 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte di<» 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

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

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd welke geen betrekking hebben op de 

medische toestand van betrokkenen (verzoekers halen aan dat zij in de onmogelijkheid zijn om terug te 

keren naar hun land van herkomst wegens politieke problemen aldaar en dat hun meerderjarige 

kinderen eveneens in België verblijven). Dat met de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet 

van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid werd aangebracht in twee verschillende procédures, 

m.n. ten eerste het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een 

medische aandoening, ten tweede het artikel 9bis voor in België verblijvende personen, die menen te 

beschikken over buitengewone omstandigheden, en die om humanitaire redenen een 

verblijfsmachtiging wensen te verkrijgen. 

Dat de hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter vallen en 

dat derhalve in dit verzoek aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan worden 

gegeven.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1 In het enige middel voeren verzoekers de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel, van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 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). 

 

Ter adstrueren van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel 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 de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier én op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

 

Verzoekers kwamen in België aan samen met andere familieleden om politiek asiel aan te vragen in 

september 2017. 

 

Hun asielprocedure loopt momenteel bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zonder enige 

beslissing ten gronde. 

 

Boven de politieke problemen heeft verzoeker ernstige medische problemen. 

 

Hij lijdt aan ankyloserende spondylitis en wordt momenteel in België behandeld. 

 

De tegenpartij erkent dat verzoeker ziek is omdat de aanvraag uit artikel 9ter werd eerst ontvankelijk 

doch nadien ongegrond verklaard. 

 

Het gaat in casu over een levenslange behandeling. 

 

Het stopzetten kan volgens de behandelende geneesheer tot ernstige problemen leiden. 

 

Het gezin verkeert zich momenteel in de onmogelijkheid om terug te keren naar hun land van herkomst 

wegens politieke problemen aldaar. 

 

De meerderjarige kinderen van verzoekers zittens tevens in een asielprocedure, maar verblijven in 

België op een ander adres. 

 

Dergelijke behandeling is zeker moeilijk beschikbaar in het land van herkomst van verzoekers. 

 

Bovendien zijn verzoekers momenteel asielzoekers en kunnen bezwaarlijk terugkeren naar hun land 

van herkomst. 

 

Deze aandoening dient bijgevolg in België te worden behandeld. 

 

Die nodige behandeling is uitvoerig uitgelegd in het bovenvermeld medisch getuigschrift en andere 

medische documenten ook documenten vroeger voorgelegd. 

 

Dat de behandelende geneesheer uitdrukkelijk zegt dat de medische behandeling en controle 

noodzakelijk is. 

 

De voorziene duur van de nodige behandeling is levenslang. 

 

De toegevoegde medische documenten stellen de ernst van de medische toestand van 

verzoekersvoldoende vast zoals vereist overeenkomstig artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. 

 

Uit deze documenten blijkt o.a. 

 

• de aard, de ernst en de graad van ernst van de ziekte; 

• een gedetailleerde beschrijving van de behandeling; 

• pronostiek in het geval van een adequate behandeling of de afwezigheid van dergelijke behandeling. 
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De aandoening(en) van verzoeker zijn in Oekraïne moeilijk geneesbaar rekening houdend met zwakke 

economische toestand van het gebied en aanzienlijke armoede van bevolking en, wat belangrijkst is, de 

lopende asielaanvraag van verzoekers. 

 

Dat de behandelende geneesheer uitdrukkelijk zegt dat de medische behandeling en controle 

noodzakelijk is. 

 

Zeker zijn er aldus nagenoeg voldoende redenen om toepassing van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet te maken. 

 

Verzoekers hebben er zodoende al belang bij, zowel persoonlijk, rechtstreeks, actueel en wettig, om 

deze aanvraag in België in te dienen. 

 

De meeste Oekraïeners (verzoekers inbegrepen) zijn bovendien absoluut niet in staat om voor de 

nodige medische behandeling te betalen omdat het inkomensniveau van de bevolking zeer laag ligt. 

 

Alleen duurbetaalde medische dienstverlening bloeit in Oekraïne. "Verplichte medische verzekering" 

geeft echter weinig kansen op een goede dienstverlening. De geneesmiddelen zijn duur en worden 

steeds duurder en niet iedereen kan deze aankopen. 

 

Alsmede de hoge kostprijs van o.a. de medicijnen nodig voor de behandeling is een enorm probleem in 

het land van herkomst van verzoekers. 

 

Verzoekers kunnen niet akkoord gaan met de motivering van de bestreden beslissingen en dient 

derhalve huidig verzoekschrift strekkende tot nietigverklaring en schorsing van de tenuitvoerlegging 

ervan in (zie stuk 1). 

 

Alle bestreden beslissingen worden later samen als geheel worden besproken zonder apart behandeld 

te worden. 

De zieke kan niet worden behandeld in het land van herkomst wegens gebrek aan gespecialiseerde 

medische centra aldaar. 

Minstens kan dat niet zonder betaling. 

 

Het blijkt zeer duidelijk uit medische elementen voorgelegd bij de huidige medische 

regularisatieaanvraag. 

 

De stopzetting van de behandeling kan volgens de behandelende geneesheer ernstige gevolgen 

hebben. 

 

Bij de huidige aavraag ex-artikel 9ter van de Vreemdelingenwet werden enkele belangrijke documenten 

toegevoegd. Deze documenten tonen dat verzoeksters' terugkeer naar het land van herkomst 

onmogelijk minstens zeer gevaarlijk is. 

 

Verzoeker heeft immers ernstige medische problemen die behandeling op het Belgisch grondgebied 

vereisen. 

 

De beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische behandeling in het land van herkomst van 

verzoeker is puur theoretisch. 

 

De realiteit en de praktijk is anders. 

 

Die behandeling is eventueel enkel tegen betaling beschikbaar. 

 

Deze is niet toegankelijk voor verzoekers die zeer beperkte financiële middelen heeft. 

 

De tegenpartij erkent dat verzoeker ernstig ziek is. 

 

Het verzoek uit artikel 9ter Vreemdelingenwet werd immers ontvankelijk verklaard. 

 

Hij wordt regelmatig opgevolgd in België. 
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Zijn ziekte is levensgevaarlijk in de zien dat zonder normale behandeling kan hij niet overleven. 

 

De tegenpartij beslist in casu niet correct dat er geen risico voor het leven van verzoeker bestaat. 

 

De behandelende geneesheer attesteert dus duidelijk dat de terugkeer naar het land van herkomst een 

groot gevaar kan uitmaken. 

 

Alsmede is er voor verzoekers geen enkel sociaal vangnet in haar land van herkomst. 

 

Gelet het hiervoor vermelde zou het terugsturen van verzoekers naar hun land van herkomst, een 

schending uitmaken van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, m.n. 

schending van het recht op leven en verbod van foltering. 

 

Met het hiervoor vermelde heeft de verwerende partij geen rekening gehouden bij het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

Het weze derhalve duidelijk dat er een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel bestaat in hoofde van 

verzoekster. 

 

Verzoekers hebben tevens geen financiële middelen om de nodige medische zorg verder te betalen in 

het land van herkomst. 

 

De behandelende geneesheer attesteert bovendien dat de terugkeer in casu zeer riskant is. 

De behandelende geneesheer attesteert dus duidelijk dat de terugkeer van verzoeker naar het land van 

herkomst een groot gevaar kan uitmaken. 

 

Gelet het hiervoor vermelde zou het terugsturen van verzoekers naar hun land van herkomst, een 

schending uitmaken van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, m.n. 

schending van het recht op leven en verbod van foltering. 

 

Met het hiervoor vermelde heeft de verwerende partij geen rekening gehouden bij het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

De motivering van de bestreden beslissingen is in casu helemaal niet bevredigend. 

 

Het gaat in casu over een standaard motivering zonder rekening te houden met de concrete situatie in 

het land van herkomst van verzoeker. 

 

De medische zorg en economie aldaar is in zeer slechte toestand. De gratis gezondheidszorg kan niet 

zomaar. 

 

Patiënten die niet willen betalen hebben geen effectief toegang tot de nodige medische voorzieningen. 

 

De tegenpartij houdt geen rekening met bijzonder moeilijke situatie van verzoekers (eerder uiteengezet). 

En voornamelijk met het feit dat verzoekers geen financiële middelen hebben en kunnen hoge medische 

kosten in het land van herkomst niet betalen. 

 

Verzoekers houden zich het recht voor om met toepassing van artikel 39/76, al. 3 van de Wet van 15 

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

van vreemdelingen tot op de datum van de zitting voor uw Raad bijkomende stukken neer te leggen.” 

 

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. 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. 
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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 aangenomen 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. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de 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. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel 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 de gemachtigde van de staatssecretaris 

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

vervatte dienstige stukken. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel 

wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

en 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 wet van 13 mei 

1955 (hierna: EVRM). 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet 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. 

(…)” 

 

Naar luid van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet kan een machtiging tot verblijf bij de 

minister of zijn gemachtigde worden aangevraagd door “(d)e 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”. Deze bepaling houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in wat betreft de ziekte 
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van de betrokkene: de ziekte houdt een reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit in, of zij houdt 

een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek aan adequate 

behandeling in het land van herkomst in (cf. RvS 19 juni 2013, nr. 223.961). 

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar het advies van de arts-adviseur van 20 augustus 2018, 

dat deel uitmaakt van de bestreden beslissing en bij de beslissing werd gevoegd, en dat 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 22-6-2018. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

Standaard Medisch Getuigschrift dd. 22-3-2018 van dr. V., huisarts, met de volgende informatie: 

o Diagnose sinds 15 jaar van ziekte van Bechterew met dextroconvexe scoliose (21°) en uitgesproken 

ankylose van de wervelkolom 

o Vermoeden van hypothyroïdie (geen medicatie, werd niet bevestigd door bloedonderzoek) 

o Voorgeschiedenis van appendectomie 

o Medicatie: omeprazole, ledertrexate, foliumzuur, tradonal, celebrex 

o Opvolging reumatologie is nodig 

o Betrokkene kan niet autorijden of fietsen door beperkingen 

Verslag reumatologie dd. 29-1-2018: bevestiging van ankyloserende spondylitis met vooral ankylose 

van de wervelzuil 

Opname geriatrie van 14-4 tot 20-4-2018: opstoot met heuplijden links en kniehydrops, met beperkte 

osteo-atritis tekens op RX 

Bloedresultaten dd. 14-4-2018, 16-4-2018, 10-4-2018 

Medicatieschema 

Dubbel consultatieverslag dd. 29-1-2018 

RX full spine dd. 31-10-2017: dextroconvexe scoliose van 21° 

In samenvatting uit de aangeleverde medische informatie kunnen we het volgende besluiten: 

Het gaat hier over een man van 52 jaar afkomstig uit Oekraïne 

In de voorgeschiedenis weerhouden we een appendix en een galbaasoperatie 

Zijn huidige problematiek is deze van een ankyloserende spondylitis (Ziekte van Bechterev, ontsteking 

en vergroeien van de wervels) met het bestaan van een uitgesproken scoliose (S-vormige afwijking van 

de wervelzuil), werd medicamenteus behandeld. 

Als medicatie neemt betrokkene heden: 

o Omeprazole, maagbescherming 

o Ledertrexaat, anti-reuma medicatie 

o Foliumzuur, vitamine supplément 

o Tradonal, tramadol, pijnmedicatie 

o Celebrex, celecoxib, anti-reuma medicatie 

 

In het dossier is geen tegenindicatie vermeld tot reizen evenmin de nood aan mantelzorg. 

 

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 23-7-2018 met het unieke referentienummer 11336 

2. In bijlage 2 wordt de beschikbaarheid van de medicatie aangetoond. 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat betrokkene, een man van 52 jaar afkomstig uit 

Oekraïne zonder problemen kan behandeld worden in zijn thuisland. De volledige omkadering van 

rheumatologen en physiotherapeuten voor de behandeling van zijn ziekte van Bechterev zijn 

beschikbaar, evenals de noodzakelijke labo-onderzoeken om zijn ziekte te monitoren. De medicatie die 

betrokkene heden neemt is eveneens beschikbaar in de publieke sector. 

 

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

 

Allereerst dient er opgemerkt te worden dat een verblijfstitel niet enkel kan worden afgegeven op basis 

van het feit dat de toegankelijkheid van de behandelingen in het land van onthaal en het land van 
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herkomst sterk uiteen kan lopen. 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 privésysteem of een openbaar systeem 

gaan, een staatsprogramma, internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een 

ziekenfonds, ... 

1 In 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 15 partners (14 Europese landen en het International Centre for 

Migration Policy Development) en wordt gefinancierd door European Asylum, Migration and Intégration 

Fund (AMIF). 

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: 

International SOS is een leidinggevende internationale onderneming die medische bijstand en 

veiligheidsdiensten verleent. Zij heeft kantoren in meer dan 70 landen en beschikt over een wereldwijd 

netwerk van 27 bijstandscentra, 31 klinieken, 700 externe 

sites. International SOS heeft zich contractueel verbonden tot het leveren van informatie over de 

beschikbaarheid van medische behandelingen in landen over de hele wereld. Meer inlichtingen over 

deze organisatie is te vinden op de International SOS website: https://www.internationalsos.com/ 

Allianz Global Assistance is een wereldwijde reisbijstandsverzekering onderneming. Met hun eigen 

operationele centra in 34 landen, meer dan 100 correspondenten en 400.000 kwalitatieve 

dienstverleners, weet de onderneming waar ook ter wereld voor 

welke specifieke medische aandoening dan ook de juiste medische behandeling te vinden. Allianz 

Global Assistance heeft zich contractueel verbonden om informatie over de beschikbaarheid van 

medische behandelingen in landen over de hele wereld te verstrekken. Meer informatie over de 

organisatie kan gevonden worden op de website van Allianz Global Assistance: www.allianzalobal- 

assistance.com 

Lokale artsen die in het land van herkomst werken, waarvan de identiteit beschermd wordt, werden 

uitgekozen door ambtenaren van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken via haar 

ambassades in het buitenland op basis van vooraf vastgelegde selectiecriteria: betrouwbaarheid, over 

een medisch professioneel netwerk in het land van herkomst beschikken, in 

het land van herkomst wonen en werken, over talenkennis beschikken en meer praktische criteria, zoals 

communicatiemogelijkheden en over voldoende tijd beschikken om de aanvragen te verwerken. Deze 

artsen werden gecontracteerd door het BMA in Nederland om informatie te verstrekken over de 

beschikbaarheid van medische behandelingen in de landen waar zij verbleven. De identiteit van de 

lokale artsen wordt om veiligheidsredenen beschermd. De persoonlijke 

gegevens en CV's van de lokale artsen zijn gekend door het BMA en het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken in Nederland. De exacte specialisatie van de lokale arts is irrelevant omdat één van de 

selectiecriteria hun medisch professioneel netwerk in het land van herkomst is. Op deze manier kunnen 

zijn vragen over eender welke medische specialisatie beantwoorden. 

De medische informatie die door International SOS, Allianz Global Assistance en de lokaal 

gecontracteerde artsen wordt verstrekt, wordt beoordeeld door de artsen van het BMA. 

 

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 voor de toegang tot zorgverlening van minder 

goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in België. 

Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de verificaties op het gebied 

van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in zijn land 

van herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 
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Het gezondheidssysteem in Oekraïne bevindt zich in een overgangsfase. Sinds 1991 zijn er geen 

hervormingen doorgevoerd. Daardoor blijft Oekraïne in theorie het laatste post-Sovjet land met een 

gezondheidssysteem zoals in de Sovjettijd, gebaseerd op het Semanskho principe (een hiërarchisch 

systeem gecontroleerd door de staat waar de gezondheidsmedewerkers bedienden van de staat 

waren). Sinds de onafhankelijkheid kon dit systeem niet standhouden door de economische terugval, 

maar ondanks de poging tot decentralisatie blijft het systeem tot op heden overeind. Regionale en lokale 

overheden zijn verantwoordelijk voor het organiseren en controleren van de gezondheidszorg in hun 

grondgebied, maar zijn functioneel ondergeschikt aan het Ministerie van Volksgezondheid. 

Op gebied van organisatie en financiering is het lokale bestuur verantwoordelijk. Decentralisatie door 

privatisering wordt verhinderd door de Grondwet. De private sector is vooral werkzaam in apotheken, 

diagnostische geneeskunde en privaat werkende artsen. Het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelt 

kwaliteitsnormen en klinische protocollen en is verantwoordelijk voor het organiseren en implementeren 

van de verplichte erkenning van de verschillende faciliteiten en het toekennen van licenties voor al het 

medisch materiaal, zowel voor ziekenhuizen als op gebied van medicatie.2 Geneesmiddelen zijn 

toegelaten in Oekraïne, na registratie door de staat (wet van 1996).3 

In plaats van de algemene regel van gratis gezondheidszorg plant de staat een aantal basispakketten in 

te voeren die gratis zijn, terwijl er voor de meer complexe zorgen een bijdrage gevraagd zal worden die 

eventueel gedekt kan worden door een extra persoonlijke verzekering. De staat plant het ontwikkelen 

van een vrijwillige ziekteverzekering en plant extra ondersteuning voor diegenen die dit niet kunnen 

betalen.4 

Op gebied van sociale zekerheid bestaat er een pensioen vanaf 60 jaar voor mannen en vanaf 57.5 jaar 

voor vrouwen, evenals uitkeringen in het kader van werkloosheid en ziekte.5 

Specifiek voor betrokkene: 

Voor de behandeling van zijn aandoening en de noodzakelijke controles is betrokkene aangewezen op 

het algemeen systeem met de algemene regels: consultaties in de publieke ziekenhuizen zijn gratis of 

aan een minimumkost, in private instellingen dient de zorg door eigen middelen gefinancierd te worden. 

De partner van betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien 

zijn er geen elementen in het dossier die erop wijzen dat zij geen toegang zou hebben tot de 

arbeidsmarkt in hun land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat betrokkenen niet 

zouden kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

De argumenten die de advocaat van betrokkene aanhaalt dat de zorg niet toegankelijk zou zijn, zijn niet 

onderbouwd door objectieve bewijzen. 

Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen in Oekraïne geen familie, vrienden of kennissen 

meer zouden hebben bij wie zij terecht kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de 

nodige zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. Betrokkene verklaarde in het kader van zijn 

asielprocedure immers dat hij nog een broer heeft die in Oekraïne verblijft. Ook V. zou nog een broer 

hebben die in Khmelnik woont.6 

Niets verhindert betrokkenen derhalve om terug te keren. Het staat hen 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 Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. 

2 Health Systems in Transition Vol. 17 nr. 2 2015 Ukraine health system review, p. 15-16,14-3-2018 

http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf file/0018/280701 /UkraineHiT.pdf 

Belgian Desk on Accessibility MEDCOIIV BDA-20170628-UA-6562 p. 3 14-3-2018 

https://www.medcoi.eu/Source/Detail/10625 

3 Health Systems in Transition Vol. 17 nr. 2 2015 Ukraine health system review, p. 28,14-3-2018 

http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf file/0018/280701/UkraineHiT.pdf 

4 Belgian Desk on Accessibility MEDCOI IV BDA-20170628-UA-6562 p. 3 14-3-2018 

https://www.medcoi.eu/Source/Detail/10625 

5 https://www.ssa.gov/policv/docs/proqdesc/ssptw/2016-2017/europe/ukraine.pdf 14-3-2018 

6 Zie administratief dossier betrokkenen, ondervraging Dublin d.d. 04.10.2017. 

 

Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. 

Reïntegratiebijstand 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 

 



  

 

 

X Pagina 10 

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 Oekraïne. 

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

herkomstland, Oekraïne.” 

 

Verzoekers betogen dat het gaat om een levenslange behandeling waarvan de stopzetting tot ernstige 

problemen kan leiden. Zij wijzen erop dat zij onmogelijk naar hun land van herkomst kunnen terugkeren, 

temeer nu hun asielprocedure nog niet beëindigd is. Verzoekers werpen op dat zij in hun land van 

herkomst niet kunnen worden behandeld wegens een gebrek aan gespecialiseerde medische centra die 

qua betaling toegankelijk zijn. Zij voeren aan dat de arts zeer duidelijk heeft vermeld dat een 

medicamenteuze behandeling en controle noodzakelijk zijn. De behandeling is voor hen in Oekraïne niet 

toegankelijk omdat zij geen financiële middelen hebben en er geen sociaal vangnet is voor hen in hun 

land van herkomst. Verzoekers stippen nog aan dat hun aanvraag eerst ontvankelijk werd verklaard en 

dat de verwerende partij thans niet correct stelt dat er geen risico is voor verzoekers leven. Verzoekers 

voeren ten slotte  aan dat een terugkeer naar hun land van herkomst strijdig is met artikel 3 van het 

EVRM. 

 

Waar verzoekers verwijzen naar hun op het moment van de aanvraag lopende asielprocedure merkt de 

Raad op dat thans hun asielprocedure definitief afgesloten is. Op 27 juni 2018 nam de commissaris-

generaal een negatieve beslissing omdat hun asielrelaas ongeloofwaardig was. Na hoger beroep heeft 

de Raad op 19 november 2018 de toekenning van de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus 

eveneens geweigerd. Verzoekers zijn tijdens de asielprocedure niet gedwongen verwijderd en verblijven 

thans nog steeds op het Belgisch grondgebied, aldus tonen zij geen actueel belang aan bij hun grief.   

 

In de mate verzoekers betogen dat de ernst van de ziekte van verzoeker wordt betwist door de arts-

adviseur, kunnen zij niet worden gevolgd. De arts-adviseur stelt in zijn advies vast dat verzoeker lijdt 

aan ankyloserende spondylitis met het bestaan van een uitgesproken scoliose, dat medicamenteus 

wordt behandeld. Nergens betwist de arts-adviseur de ernst van verzoekers aandoeningen en dat hij 

levenslange behandeling nodig heeft. Onder verwijzing naar informatie afkomstig uit de MedCOI-

databank blijkt dat de arts-adviseur in zijn advies van 20 augustus 2018 vaststelt dat “de man zonder 

problemen kan behandeld worden in zijn thuisland. De volledige omkadering van rheumatologen en 

physiotherapeuten voor de behandeling van zijn ziekte van Bechterev zijn beschikbaar, evenals de 

noodzakelijke labo-onderzoeken om zijn ziekte te monitoren. De medicatie die betrokkene heden neemt 

is eveneens beschikbaar in de publieke sector.”  

 

Verzoekers maken niet aannemelijk dat de vaststellingen van de arts-adviseur in zijn advies feitelijk 

onjuist dan wel kennelijk onredelijk zijn. 

 

Verzoekers betwisten dat de nodige behandeling voor hen financieel toegankelijk zou zijn. 

 

Met betrekking tot de toegankelijkheid van de behandeling zet de arts-adviseur in zijn advies van 20 

augustus 2018 het volgende uiteen: “Allereerst dient er opgemerkt te worden dat een verblijfstitel niet 

enkel kan worden afgegeven 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. 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 

privésysteem 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 voor de toegang tot zorgverlening van minder 

goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in België. 

Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de verificaties op het gebied 

van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in zijn land 

van herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 
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Het gezondheidssysteem in Oekraïne bevindt zich in een overgangsfase. Sinds 1991 zijn er geen 

hervormingen doorgevoerd. Daardoor blijft Oekraïne in theorie het laatste post-Sovjet land met een 

gezondheidssysteem zoals in de Sovjettijd, gebaseerd op het Semanskho principe (een hiërarchisch 

systeem gecontroleerd door de staat waar de gezondheidsmedewerkers bedienden van de staat 

waren). Sinds de onafhankelijkheid kon dit systeem niet standhouden door de economische terugval, 

maar ondanks de poging tot decentralisatie blijft het systeem tot op heden overeind. Regionale en lokale 

overheden zijn verantwoordelijk voor het organiseren en controleren van de gezondheidszorg in hun 

grondgebied, maar zijn functioneel ondergeschikt aan het Ministerie van Volksgezondheid. 

Op gebied van organisatie en financiering is het lokale bestuur verantwoordelijk. Decentralisatie door 

privatisering wordt verhinderd door de Grondwet. De private sector is vooral werkzaam in apotheken, 

diagnostische geneeskunde en privaat werkende artsen. Het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelt 

kwaliteitsnormen en klinische protocollen en is verantwoordelijk voor het organiseren en implementeren 

van de verplichte erkenning van de verschillende faciliteiten en het toekennen van licenties voor al het 

medisch materiaal, zowel voor ziekenhuizen als op gebied van medicatie.2 Geneesmiddelen zijn 

toegelaten in Oekraïne, na registratie door de staat (wet van 1996).3 

In plaats van de algemene regel van gratis gezondheidszorg plant de staat een aantal basispakketten in 

te voeren die gratis zijn, terwijl er voor de meer complexe zorgen een bijdrage gevraagd zal worden die 

eventueel gedekt kan worden door een extra persoonlijke verzekering. De staat plant het ontwikkelen 

van een vrijwillige ziekteverzekering en plant extra ondersteuning voor diegenen die dit niet kunnen 

betalen.4 

Op gebied van sociale zekerheid bestaat er een pensioen vanaf 60 jaar voor mannen en vanaf 57.5 jaar 

voor vrouwen, evenals uitkeringen in het kader van werkloosheid en ziekte.5 

Specifiek voor betrokkene: 

Voor de behandeling van zijn aandoening en de noodzakelijke controles is betrokkene aangewezen op 

het algemeen systeem met de algemene regels: consultaties in de publieke ziekenhuizen zijn gratis of 

aan een minimumkost, in private instellingen dient de zorg door eigen middelen gefinancierd te worden. 

De partner van betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien 

zijn er geen elementen in het dossier die erop wijzen dat zij geen toegang zou hebben tot de 

arbeidsmarkt in hun land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat betrokkenen niet 

zouden kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

De argumenten die de advocaat van betrokkene aanhaalt dat de zorg niet toegankelijk zou zijn, zijn niet 

onderbouwd door objectieve bewijzen. 

Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen in Oekraïne geen familie, vrienden of kennissen 

meer zouden hebben bij wie zij terecht kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de 

nodige zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. Betrokkene verklaarde in het kader van zijn 

asielprocedure immers dat hij nog een broer heeft die in Oekraïne verblijft. Ook V. zou nog een broer 

hebben die in Khmelnik woont.6 

Niets verhindert betrokkenen derhalve om terug te keren. Het staat hen 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 Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. 

Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. 

Reïntegratiebijstand 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.” 

 

Waar verzoekers opwerpen dat de behandelingen voor hen financieel niet toegankelijk zijn, maken zij 

niet aannemelijk dat in het advies, onder verwijzing naar verschillende rapporten die zich in het 

administratief dossier bevinden, de consultaties in de publieke ziekenhuizen gratis zijn of aan een 

minimumkost,  op grond van onjuiste feitelijke gegevens is vastgesteld. De arts-adviseur stelt eveneens 

vast dat de medicatie beschikbaar is in de publieke sector. Verder motiveert de arts-adviseur dat de 

partner van verzoeker geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voorlegt en er zijn geen elementen in het 

dossier dat zij geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt. Verzoekster kan m.a.w. bijdragen in de 

eventuele kosten voor de behandelingen van haar echtgenoot door een tewerkstelling. Dit wordt niet 

betwist door verzoekster. Verder wijst de arts-adviseur op hun verklaringen in het kader van hun 

asielprocedure dat zij beiden nog broers hebben die in Oekraïne verblijven en waarbij zij bijgevolg 

eventueel terecht kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar 

en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. Verzoekers tonen met hun betoog het tegendeel niet aan. Ten 

slotte verwijst de arts-adviseur naar de IOM waarop zij beroep kunnen doen voor de nodige steun voor 

een terugreis maar ook dat zij eventueel beroep kunnen doen op het Re-integratiefonds van de IOM.  
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Gelet op het geheel van de voorgaande elementen maken verzoekers niet aannemelijk dat de arts-

adviseur in zijn advies van 20 augustus 2018 op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk 

onredelijke wijze heeft geconcludeerd dat “behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in 

Oekraïne.”  

 

Een schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “(n)iemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”. Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

In medische aangelegenheden heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het 

EHRM) voor het eerst in een arrest van 2 mei 1997 besloten tot een schending van artikel 3 van het 

EVRM wegens de uitzetting van een ernstig zieke vreemdeling. In dat arrest heeft het Hof vooreerst een 

hoge drempel gehanteerd om te besluiten tot die schending. Het EHRM oordeelde dat deze zaak 

gekenmerkt was door “zeer uitzonderlijke omstandigheden”, te wijten aan het feit dat de vreemdeling 

leed aan een ongeneeslijke ziekte en dat zijn levenseinde nabij was, dat er geen garantie was dat hij 

verpleging of medische zorg zou kunnen krijgen in zijn land van herkomst of dat hij daar familie had die 

voor hem zou willen en kunnen zorgen, of dat hij enige andere vorm van morele of sociale steun kreeg 

(EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96 inzake D. tegen het Verenigd Koninkrijk). 

 

In het arrest N. tegen het Verenigd Koninkrijk van 27 mei 2008 heeft het EHRM die hoge drempel 

uitdrukkelijk bevestigd. Het Hof heeft in dat arrest na een overzicht van zijn eigen rechtspraak 

overwogen dat, alhoewel de meeste gevallen betrekking hebben op de uitwijzing van seropositieve 

personen, dezelfde principes van toepassing moeten worden verklaard op de uitwijzing van personen 

die lijden aan een ernstige fysieke of mentale ziekte van nature ontstaan, van aard om ernstige pijnen 

en inkorting van de levensverwachting te veroorzaken en die een gespecialiseerde behandeling 

vereisen die mogelijks niet beschikbaar is in het land van herkomst of enkel tegen een aanzienlijke kost. 

Het Hof geeft toe dat de levenskwaliteit en de levensverwachting van de betrokkene in die zaak 

achteruit zouden gaan bij een uitwijzing naar Oeganda, doch het stelt vast dat de betrokkene zich niet in 

een kritieke fase bevindt. Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt in die zaak niet aanvaard. 

Toch specifieerde het EHRM in deze zaak dat naast de situaties uit de zaak D. tegen het Verenigd 

Koninkrijk, waarin een overlijden imminent is, er ook nog “andere uitzonderlijke gevallen” mogelijk zijn 

waar dwingende humanitaire redenen zich tegen een uitwijzing verzetten (EHRM 27 mei 2008, nr. 

26565/05 inzake N. tegen het Verenigd Koninkrijk). 

 

Recent heeft het EHRM de principes die in de laatstgenoemde zaak worden gehanteerd bevestigd en 

verfijnd dat onder “andere uitzonderlijke gevallen” wordt begrepen de situaties, zonder dat er sprake is 

van onmiddellijk en nakend levensgevaar, waarbij er ernstige aanwijzingen zijn dat er een reëel risico 

bestaat op blootstelling aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de 

gezondheidstoestand met intens lijden tot gevolg of aanzienlijke verkorting van de levensverwachting 

door het gebrek aan of toegang tot een adequate behandeling van de ziekte in het ontvangstland. 

Slechts in dergelijk geval weerhield de Grote Kamer van het Hof een schending van artikel 3 van het 

EVRM en werd aldus de hoge drempel van artikel 3 van het EVRM in het geval van ernstig zieke 

vreemdelingen bevestigd (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10 inzake Paposhvili tegen België). 

 

Verzoekers maken in casu niet aannemelijk dat deze zaak onder “andere zeer uitzonderlijke gevallen” 

valt. Er wordt ook opgemerkt dat huidige bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel bevat.  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat verzoekers niet aannemelijk maken dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en artikel 3 van het EVRM 

kan niet worden aangenomen. 
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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. 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 zevenentwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


