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 nr. 224 077 van 17 juli 2019 

in de zaak X / II 

 

 

 In zake: 1. 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Iraakse nationaliteit te zijn, op 3 januari 2019 in 

eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en X hebben 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatsecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 20 november 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DHONDT, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt 

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

en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 13 september 2018 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 
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1.2. Op 14 november 2018 stelt de ambtenaar-geneesheer een medisch advies op. 

 

1.3. Op 20 november 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. ongegrond 

wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 13.09.2018 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

(…) 

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, 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 werden medische elementen aangehaald voor A.G.M.T.S. (…) die echter niet weerhouden kunnen 

worden (zie medisch advies arts-adviseur dd. 14.11.2018) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1.4. Op 20 november 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging ten aanzien van de eerste verzoekende partij een beslissing houdende 

een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven 

luiden als volgt: 

 

“De heer 

(…) 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 7 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 

verwiiderina 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 niet in bezit van een geldig visum” 

 

1.5. Op 20 november 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging ten aanzien van de tweede verzoekende partij een beslissing 
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houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de derde bestreden beslissing waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

“De mevrouw, 

(…) 

+ kinderen: 

(…) 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, binnen 7 dagen na de kennisgeving. 

 

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 

verwijderinq 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 niet in bezit van een geldig visum” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partijen werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet 

kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van 

de verzoekende partijen te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de 

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

bestuurshandelingen, alsook de zorgvuldigheidsverplichting, van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

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

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van artikel 41 van 

het Handvest van de Grondrechten van de Unie (hierna: het Handvest). 

 

Het eerste middel lichten de verzoekende partijen onder meer toe als volgt: 

 

“2) Tweede onderdeel: feitelijke onjuistheden in medisch advies 

 

Het Advies opgesteld op 14 november 2018 door Arts-adviseur C. B. (…) aangaande verzoeker bevat 

een aantal vaststellingen die niet in overeenstemming zijn met de stukken die door verzoeker zijn 

voorgesteld, zodat zij feitelijk onjuist zijn, en het advies in zijn geheel wordt aangetast. 

 

Zo stelt het advies onder ander dat een actualisatie werd gevraagd naar "de psychiatrische opvolging en 

evolutie over de laatste 7 maanden, samen met de genomen medische maatregelen, behandeling en 

opvolging", terwijl de fax met de vraag tot actualisatie die verwerende partij aan verzoekers raadsman 

heeft gericht op 1 oktober 2018 (stuk 12) enkel melding maakte van "graag concrete medicamenteuze 

behandeling". In het bijkomende standaard medisch getuigschrift van 19 oktober 2018 (stuk 7) dat door 

verzoekers raadsman op 23 oktober 2018 aan verwerende partij werd overgemaakt (stuk 13) werd dan 

ook zeer uitgebreid op deze concrete vraag tot actualisatie omtrent medicamenteuze behandeling 

geantwoord, zoals ook met zoveel woorden wordt erkend in het medisch advies (hoewel verkeerdelijk 

wordt verwezen naar een standaard medisch getuigschrift van 10 juli 2018). 

 

Verder in het advies wordt verzoekers herhaaldelijk ten onrechte verweten dat zij geen bewijzen van 

regelmatige psychotherapeutische opvolging en ondersteuning zouden hebben geleverd. Deze stukken 

werden immers door verwerende partij, in tegenstelling tot wat wordt beweerd in het advies, niet 

gevraagd. 

 

Bovendien blijkt uit de stukken die door verzoekers zijn voorgelegd wel duidelijk dat verzoeker 

psychotherapeutisch wordt opgevolgd. Zo verwijzen de standaard medische getuigschriften 

verschillende keren naar psychiatrische consultaties. Het verslag kinder-jeugdpsychiatrische gesprek op 
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04/12/2017 d.d. 10 december 2017 (stuk 8) dat als stuk bij beide standaard medische getuigschriften 

van dokter Michels werd gevoegd verwijst ook expliciet naar begeleiding door de psychotherapeute van 

de praktijk van dokter Michels, mevrouw Wafaa Haloua. Bovendien wordt in beide standaard medische 

getuigschriften van dokter Michels de nood aan crisisopname in een kinderpsychiatrisch centrum 

expliciet vermeld. 

 

Voor de duidelijkheid dient te worden herhaald dat verzoeker sinds juli 2017 psychotherapie volgt bij de 

multidisciplinaire groepspraktijk iNBALANS (stuk 10). Recent werd hij ook opgenomen op de gesloten 

afdeling voor kinder-en jeugdpsychiatrie van het ZNA Middelheim. 

 

Verder herneemt het verslag bij wijze van besluit enkel ernstige depressie met suïcidaliteit, terwijl het 

bijkomende standaard medisch getuigschrift van 19 oktober 2018 uitdrukkelijk ook post-traumatische 

stress (PTSD) vermeldt en de arts eerder in het advies ook nota neemt van deze vermelding van PTSD. 

Het medisch advies stelt ook ten onrechte dat geen objectieve bewijzen voorliggen dat verzoeker nood 

heeft aan een specifieke behandeling voor zijn psychische aandoening. Beide standaard medische 

getuigschriften van dokter Michels die zijn opgesteld na uitgebreid individueel onderzoek door een 

specialist wijzen immers op de nood aan crisisopname in een kinderpsychiatrisch centrum en de nood 

aan langdurige psychiatrische behandeling. Verzoekers zijn van oordeel dat dit de enige mogelijke 

"objectieve bewijzen" zijn voor de nood aan specifieke psychiatrische behandeling. 

 

Het medisch advies stelt ten slotte dat er geen tegenindicatie tot reizen wordt vermeldt. Nochtans 

vermelden beide standaard medische getuigschriften van dokter Michels dat continue toezicht vereist is 

(vraag F) en dat verzoeker enkel in staat zal zijn opnieuw te ontwikkelen volgens zijn leeftijd indien er 

stabiliteit en zekerheid komt in zijn leven (vraag E).” 

 

3.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

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

administratieve overheid 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 (RvS 6 september 2002, nr. 

110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 

van de Vreemdelingenwet. 

 

Hoewel de verwerende partij niet in extenso hoeft te antwoorden op alle door de verzoekende partijen 

ingeroepen argumenten, moet uit de bestreden beslissing blijken dat die argumentatie in de 

besluitvorming werd betrokken en uit de motivering van de beslissing moet kunnen worden afgeleid 

waarom de argumenten in het algemeen niet werden aanvaard (RvS 4 december 2002, nr. 113.182). 

 

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

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

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet 

onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partijen beroepen zich tevens op een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, dat 

de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te 

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het 

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

dienstige stukken. 

 

De voormelde bepalingen en beginselen dienen te worden onderzocht in het licht van toepassing van de 

bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

(…)” 

 

Uit de bewoordingen van artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet blijkt dat dit wetsartikel van 

toepassing is op de volgende twee, onderscheiden gevallen: 

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

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

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. 

 

De bewoordingen van artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet voorzien echter geen 

precieze criteria om te bepalen wanneer een ziekte een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit, dan wel wanneer een ziekte een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land 

van verblijf. Deze beoordeling wordt krachtens artikel 9ter, §1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet 

overgelaten aan de door de minister aangeduide ambtenaar-geneesheer. De ambtenaar-geneesheer, 

en met hem de verwerende partij, beschikt dan ook over een ruime discretionaire bevoegdheid om te 

beoordelen of de ziekte van de aanvrager al dan niet leidt tot het toekennen van een verblijfsmachtiging. 

 

Hoewel de ambtenaar-geneesheer bij het verlenen van zijn advies in toepassing van artikel 9ter, §1, 

vijfde lid van de Vreemdelingenwet over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt bij het 

beoordelen van het in artikel 9ter, §1 van deze wet genoemde risico en de Raad deze beoordeling niet 

kan maken in de plaats van de ambtenaar-geneesheer, dient te worden opgemerkt dat het advies van 

de ambtenaar-geneesheer wel de nodige redengeving dient te vermelden die de Raad in staat stelt om 

na te gaan waarop de ambtenaar-geneesheer zich precies gebaseerd heeft om te besluiten dat geen 

sprake is van een risico zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Het 

gegeven dat de ambtenaar-geneesheer een arts is, impliceert dan ook niet dat er op hem bij het 

verlenen van zijn advies conform artikel 9ter, §1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet, geen of een 

verminderde motiveringsplicht zou rusten en de beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer 

houdt daarom nog niet in dat diens vaststellingen steeds volstaan als motieven voor een beslissing tot 

weigering van verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet (RvS 18 september 2013, nr. 

224.723).  

 

3.3. In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, namelijk artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Ook de feitelijke overwegingen worden weergegeven. Zo wordt er gemotiveerd dat 

het aangehaalde medische probleem niet kan worden weerhouden als grond om een verblijfsmachtiging 

toe te kennen in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Onder verwijzing naar een 

advies van de ambtenaar-geneesheer van 14 november 2018 wordt geoordeeld dat de ambtenaar-

geneesheer concludeerde dat de medische elementen die aangehaald werden niet weerhouden kunnen 

worden, dat uit het voorgelegd medisch dossier niet kan worden afgeleid dat de minderjarige zoon van 

de verzoekende partijen lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit, en evenmin aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst. Dit advies van de 

ambtenaar-geneesheer waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen, werd – in gesloten omslag – samen met 

de bestreden beslissing aan de verzoekende partijen ter kennis gebracht. Het maakt dan ook integraal 

deel uit van de motivering van de bestreden beslissing. De motivering in het advies moet dus eveneens 
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voldoen aan de motiveringsplicht die op de bestuurshandelingen rust. De motieven van het advies 

luiden als volgt: 

 

“NAAM: A.G.M.T.S. 

Mannelijk 

nationaliteit: Irak 

geboren te Bagdad op 09.05.2008 

(…) 

 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 13-9-2018. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

- Standaard medisch Getuigschrift d.d. 10-7-2018 van Dr. Michiels, kinderpsychiater, met de volgende 

informatie: 

• Sinds 1 jaar ernstige psychische problemen met depressie en symptomen van suicidaliteit. korte 

beterschap maar terug verergering na negatief advies regularisatie 

• Heden angst, depressie, gedragsproblemen, zelfverwaariozing en suïcidaiiteit 

• Medicamenteuze behandeling 

• Crisisopname dringt zich op 

- Attest van Dr. Ramboer, Fedasil, d.d.19-12-2017 (quasi onleesbaar) met de volgende informatie: 

depressie met reële suïcide kans, geen medicatie 

- Verslag van Dr. Michiels, kinderpsychiater» d.d. 10-12-2017: eet niet, slaapt niet, angstig, 

qedraqsafwijkingen met woede, uit doodswensen. Gaat niet meer naar schoof van slag door de 

omstandigheden waarin hij leeft. Gedraagt zich ouder dan kalenderleeftijd, stemming is zeer suïcidaal, 

lijden,: diagnose van ernstige depressie met suïcidaal karakter, nood aan eventuele crisisopname 

 

Een actualisatie werd gevraagd met duidelijke vraag naar de psychiatrische opvolging en evolutie over 

de laatste 7 maanden van deze jongen, samen met de genomen medische maatregelen, behandeling 

en opvolging. Deze werd evenwel niet bekomen. Aangeleverde informatie: 

- Standaard Medisch Getuigschrift d.d.10-7-2018 van Dr. Michiels, identiek SMG. Als enige extra 

informatie werd de medicatie toegevoegd Mometasone, Montelukast Ceterizine, Flutiform en Nasonex. 

Ernstige mondinfecties door hyperventilatie. Zeer uitgebreide beschrijving van de symptomatologie en 

vermelden diagnose PTSD 

- Verslag van 10-12-2017 

 

Uit de aangeleverde documenten kunnen we het volgende besluiten: 

- Het gaat hier over een jongen van heden 10 jaar afkomstig uit Irak 

- Hij verblijft sinds meer dan 2 jaar in België in verschillende asielcentra 

- Hij vertoont volgens de kinderpsychiater een ernstige depressie met suïcidaliteit. Een uitgebreide 

beschrijving van de symptomatologie wordt in het dossier meegegeven 

- Heden worden alleen de lichamelijke symptomen van hyperventilatie medicamenteus behandeld  

- Hij krijgt geen medicamenteuze ondersteuning en bewijzen van een regelmatige psychotherapeutische 

opvolging en ondersteuning wordt ondanks vraag niet geleverd. We hebben dus geen objectieve 

bewijzen dat betrokkene nood heeft aan een specifieke behandeling voor zijn psychische aandoening 

- Ondanks het benadrukken van de nood aan een opname worden hiervan geen bewijzen geleverd 

- Hij wordt heden symptomatisch behandeld voor zijn hyperventilatie met de volgende medicatie. 

• Montelukast, medicatie voor de longen , specifiek voor astma 

• Ceterizine, anti-allergicum 

• Flutiform, puf van Formaterol en Fluticasone 

• Nasonex, Mometasone, neusdruppels 

- Bewijs van de vermelde psychiatrische zorg wordt niet concreet geleverd ondanks expliciete vraag 

 

In het dossier wordt geen tegenindicatie tot reizen vermeld. 

 

In het kader van de eventuele zelfmoordrisico kunnen we het volgende vermelden (verwijzend naar het 

recente congres sept 2018 in Gent over suïcidaliteit) 'Alle studies uitgevoerd gedurende de laatste 20 

jaar hebben nog steeds geen risicofactoren kunnen objectiveren (niet biochemisch, niet op medische 

beeldvorming van de hersenen, niet semantisch of aan de hand van het gedrag) die met een zekere 

graad van juistheid zouden kunnen voorspellen wanneer iemand overgaat tot de daad. Er is dus geen 
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ernstig risico op suïcide dat geattesteerd kan worden, want de ernst van het risico kan nog steeds met 

wetenschappelijk gemeten en gestaafd worden." 

 

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 is: 

- Aanvraag Medcoi van 16-5-2018 met het unieke referentienummer 11131 toont de beschikbaarheid 

aan van kinderpsychiaters 

- Aanvraag Medcoi van 3-10-2018 met het unieke referentienummer 11641 toont de beschikbaarheid 

van specifieke behandeling voor PTSD aan en de verschillende modaliteiten zoals crisisopvang in kader 

van eventuele zelfmoordpoging 

 

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

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de zorg die betrokkene nodig heeft ter ondersteuning 

van zijn psychiatrische problematiek beschikbaar zijn in het thuisland; psychologen evenals psychiaters 

eventueel kinderpsychiaters zijn beschikbaar. De modaliteiten om de zorg te leveren in ambulante en 

residentiële setting zijn beschikbaar evenals specifieke zorg in crisissituatie en bij zelfmoordpoging. De 

medicatie die betrokkene heden neemt is ook beschikbaar. 

 

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 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. 

De publieke gezondheidszorg in Irak is gebaseerd op een kosten delend systeem onder controle van 

het Ministerie voor Gezondheid (Ministry of Heath MoH) waarbij de overheid het grootste deel van de 

kosten draagt met een minimaal aandeel van de patiënt. Voor deze bijdrage krijgt de patiënt de toegang 

tot de zorg ie gratis verstrekt werd of aan een minimale bijdrage. Deze bijdrage laat toe dat de patiënt de 

dienst kan binnenkomen en dekt 1 consultatie. Voor Labo, RX en andere onderzoeken dient de patiënt 

zelf te betalen. 

 

De gezondheidszorg is georganiseerd op 3 niveaus: primaire gezondheidzorg (PHC), PHC subcenters 

en de ziekenhuizen, elk met hun eigen opdrachten. De primaire gezondheidszorg is over het ganse.land 

verdeeld, evenwel niet evenredig, de ziekenhuizen zijn vertegenwoordigd in alle steden met soms 

meerdere per stad. In de meer afgelegen landelijke delen van het land wordt verondersteld van de 

aanwezigheid van minimum 1 ziekenhuis maar aan deze voorwaarde is nog altijd niet voldaan. De hoog 

gespecialiseerde zorg is alleen te vinden in de grote steden en de hoofdstad.3 Naast de publieke 

zorgverlening is er ook een private sector die beperkt is en alleen hoog gespecialiseerde zorg aanbiedt 

tegen een hoge prijs. De ontwikkeling van de private sector is eveneens geremd door de conflictsituatie 

die lang in het land heerstte. 

 

Op gebied van sociale zekerheid bestaat er een maandelijkse tegemoetkoming van de staat voor 

werkloze armen, weduwen, wezen, gehandicapten en ouderen. Er bestaat ook een sociale 

zekerheidssysteem voor werknemers van ondernemingen vanaf 3 of 5 personen afhankelijk van het 

type toelage. Er is een pensioensregeling voor werknemers, speciale tegemoetkoming voor chronische 

zieken maar geen uitkering bij werkloosheid. 
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Specifiek voor betrokkene: ,  

Voor de mentale problemen werd in 2009 een "Basic Health Service package in het leven geroepen 

waardoor de meeste mentale problemen kunnen behandeld worden in de eerste lijn centra en 

ziekenhuizen. Elk regionaal centrum beschikt over een psychiatrie afdeling, De zorg wordt gedekt door 

het budget van basiszorg en is gratis. In het kader van zwaardere aandoeningen zijn er in Bagdad 3 

gespecialiseerde centra. Hier is de zorg eveneens gratis. Zo betrokkene wil kan hij zich ook wenden tot 

de private sector. De prijs voor een consultatie kan daar oplopen tot IQD 25.000. 

 

Betrokkene verblijft bij zijn ouders. Er zijn in het dossier geen elementen die erop wijzen dat de ouders 

van betrokkene geen toegang zouden hebben tot de arbeidsmarkt in hun land van oorsprong. Niets laat 

derhalve toe te concluderen dat zij niet zouden kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de 

noodzakelijke zorg. Door actief te zijn op de arbeidsmarkt dragen zij bij tot hét gezondheidssysteem en 

kunnen zij daardoor ook uitgebreid genieten van het systeem. 

Bijkomend durven wij suggereren dat de gezondheidstoestand van betrokkene gelinkt is aan zijn huidige 

situatie van onzekerheid. Betrokkene kan zijn medische ondersteuning ontvangen.in zijn thuisland, een 

terugkeer met zijn familie kan eventueel de stabiliteit genereren die betrokkene nodig heeft. 

 

Niets verhindert betrokkene om terug te keren. Het staat betrokkene 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 het 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 psychische pathologie bij de betrokkene, 

hoewel dit kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden 

voor haar 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 Irak. 

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

herkomstland, Irak.” 

 

3.4. De verzoekende partijen betogen dat het medisch advies gebaseerd is op feitelijke onjuistheden. Zij 

preciseren dat een aantal vaststellingen niet in overeenstemming zijn met de stukken die zij hebben 

voorgelegd, zodat het advies in zijn geheel wordt aangetast. Zij wijzen erop dat het advies stelt dat een 

actualisatie werd gevraagd naar de “psychiatrische opvolging en evolutie over de laatste 7 maanden, 

samen met de genomen medische maatregelen, behandeling en opvolging”, terwijl de fax met de vraag 

tot actualisatie die de verwerende partij aan hun raadsman richtte op 1 oktober 2018 enkel melding 

maakt van “graag concrete medicamenteuze behandeling”, dat in hun bijkomend standaard medische 

getuigschrift (hierna: SMG) van 19 oktober 2018, dat aan de verwerende partij werd overgemaakt, dan 

ook uitgebreid ingegaan werd op de concrete vraag tot actualisatie omtrent medicamenteuze 

behandeling, zoals ook wordt erkend in het medisch advies. Zij stellen voorts dat hen verder 

herhaaldelijk ten onrechte wordt verweten dat zij geen bewijzen van regelmatige psychotherapeutische 

opvolging en ondersteuning zouden hebben geleverd, dat echter deze stukken, in tegenstelling tot wat 

wordt beweerd in het advies, niet werden gevraagd. Bovendien, zo betogen de verzoekende partijen, 

blijkt uit de stukken die zij hebben voorgelegd wel degelijk dat hun zoon psychotherapeutisch wordt 

opgevolgd, dat de verschillende SMG verwijzen naar psychiatrische consultaties, dat het verslag kinder-

jeugdpsychiatrisch gesprek van 4 december 2017, dat als stuk werd gevoegd, ook expliciet verwijst naar 

begeleiding door de psychotherapeute van de praktijk van de psychiater, dat bovendien in beide SMG 

de nood aan crisisopname in een kinderpsychiatrisch centrum wordt vermeld. De verzoekende partijen 

wijzen erop dat hun zoon sinds juli 2017 psychotherapie volgt bij de multidisciplinaire groepspraktijk 

iNBALANS, dat hij recent ook werd opgenomen op de gesloten afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie 

van het ZNA Middelheim. De verzoekende partijen betogen voorts dat het verslag bij wijze van besluit 

enkel ernstige depressie met suïcidaliteit herneemt terwijl het bijkomend SMG van 19 oktober 2018 

uitdrukkelijk ook post-traumatische stress vermeldt en de ambtenaar-geneesheer eerder in het advies 

ook nota neemt van deze vermelding. De verzoekende partijen menen dat in het medisch advies dan 

ook ten onrechte gesteld wordt dat geen objectieve bewijzen voorliggen dat hun zoon nood heeft aan 

een specifieke behandeling voor zijn psychische aandoening, dat beide SMG die opgesteld zijn door de 
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behandelende psychiater immers wijzen op de nood aan crisisopname in een kinderpsychiatrisch 

centrum en de nood aan langdurige psychiatrische behandeling. Zij menen dat dit de enige objectieve 

bewijzen zijn voor de nood aan specifieke psychiatrische behandeling.  

 

3.5. De Raad herhaalt de motieven van het medisch advies van 14 november 2018 betreffende de 

overgemaakte stukken, de vraag tot actualisatie en de voor de beoordeling weerhouden medische 

elementen: 

 

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

- Standaard medisch Getuigschrift d.d. 10-7-2018 van Dr. Michiels, kinderpsychiater, met de volgende 

informatie: 

• Sinds 1 jaar ernstige psychische problemen met depressie en symptomen van suicidaliteit. korte 

beterschap maar terug verergering na negatief advies regularisatie 

• Heden angst, depressie, gedragsproblemen, zelfverwaariozing en suïcidaiiteit 

• Medicamenteuze behandeling 

• Crisisopname dringt zich op 

- Attest van Dr. Ramboer, Fedasil, d.d.19-12-2017 (quasi onleesbaar) met de volgende informatie: 

depressie met reële suïcide kans, geen medicatie 

- Verslag van Dr. Michiels, kinderpsychiater» d.d. 10-12-2017: eet niet, slaapt niet, angstig, 

qedraqsafwijkingen met woede, uit doodswensen. Gaat niet meer naar schoof van slag door de 

omstandigheden waarin hij leeft. Gedraagt zich ouder dan kalenderleeftijd, stemming is zeer suïcidaal, 

lijden,: diagnose van ernstige depressie met suïcidaal karakter, nood aan eventuele crisisopname 

 

Een actualisatie werd gevraagd met duidelijke vraag naar de psychiatrische opvolging en evolutie over 

de laatste 7 maanden van deze jongen, samen met de genomen medische maatregelen, behandeling 

en opvolging. Deze werd evenwel niet bekomen. Aangeleverde informatie: 

- Standaard Medisch Getuigschrift d.d.10-7-2018 van Dr. Michiels, identiek SMG. Als enige extra 

informatie werd de medicatie toegevoegd Mometasone, Montelukast Ceterizine, Flutiform en Nasonex. 

Ernstige mondinfecties door hyperventilatie. Zeer uitgebreide beschrijving van de symptomatologie en 

vermelden diagnose PTSD 

- Verslag van 10-12-2017 

 

Uit de aangeleverde documenten kunnen we het volgende besluiten: 

- Het gaat hier over een jongen van heden 10 jaar afkomstig uit Irak 

- Hij verblijft sinds meer dan 2 jaar in België in verschillende asielcentra 

- Hij vertoont volgens de kinderpsychiater een ernstige depressie met suïcidaliteit. Een uitgebreide 

beschrijving van de symptomatologie wordt in het dossier meegegeven 

- Heden worden alleen de lichamelijke symptomen van hyperventilatie medicamenteus behandeld  

- Hij krijgt geen medicamenteuze ondersteuning en bewijzen van een regelmatige psychotherapeutische 

opvolging en ondersteuning wordt ondanks vraag niet geleverd. We hebben dus geen objectieve 

bewijzen dat betrokkene nood heeft aan een specifieke behandeling voor zijn psychische aandoening 

- Ondanks het benadrukken van de nood aan een opname worden hiervan geen bewijzen geleverd 

- Hij wordt heden symptomatisch behandeld voor zijn hyperventilatie met de volgende medicatie. 

• Montelukast, medicatie voor de longen , specifiek voor astma 

• Ceterizine, anti-allergicum 

• Flutiform, puf van Formaterol en Fluticasone 

• Nasonex, Mometasone, neusdruppels 

- Bewijs van de vermelde psychiatrische zorg wordt niet concreet geleverd ondanks expliciete vraag 

 

In het dossier wordt geen tegenindicatie tot reizen vermeld.” (eigen onderlijnen) 

 

3.6. De verzoekende partijen kunnen gevolgd worden waar zij stellen dat het medisch advies bij wijze 

van besluit enkel ernstige depressie met suïcidaliteit herneemt terwijl het bijkomend SMG van 19 

oktober 2018 uitdrukkelijk ook post-traumatische stress vermeldt en de ambtenaar-geneesheer eerder in 

het advies ook nota neemt van deze vermelding. De Raad stelt immers samen met de verzoekende 

partijen vast dat in het SMG van 19 oktober 2018 melding wordt gemaakt van het feit dat de 

verzoekende partij lijdt aan post-traumatische stress, zoals wordt erkend in het medisch advies, doch 

deze aandoening niet aanhaalt bij de vaststelling welke medische elementen dienen weerhouden te 

worden voor de beoordeling in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Hoewel aldus blijkt 

dat de ambtenaar-geneesheer op de hoogte was van deze aandoening, blijkt uit de motieven van het 



  

 

 

X - Pagina 10 

medisch advies geenszins waarom de post-traumatische stress niet dient in overweging te worden 

genomen bij de beoordeling in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij in haar verweernota niet ingaat op deze grief van de 

verzoekende partijen.  

 

Een schending van de motiveringsplicht wordt aangetoond.  

 

3.7. Bovendien wijst de Raad erop dat uit de in punt 3.5. vermelde motieven duidelijk blijkt dat de 

ambtenaar-geneesheer de informatie betreffende de psychiatrische opvolging en evolutie samen met de 

genomen medische maatregelen, behandeling en opvolging alsook het al dan niet volgen van 

regelmatige psychotherapeutische opvolging en ondersteuning relevant acht voor haar beoordeling van 

de aandoening van de zoon van de verzoekende partijen in het licht van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Gelet op de vraagstelling die de ambtenaar-geneesheer vermeldt in het medisch 

advies “Een actualisatie werd gevraagd met duidelijke vraag naar de psychiatrische opvolging en 

evolutie over de laatste 7 maanden van deze jongen, samen met de genomen medische maatregelen, 

behandeling en opvolging” en het meermaals vermelden van het feit dat deze informatie expliciet 

gevraagd werd doch niet geleverd, blijkt dat hij deze informatie nodig acht voor haar beoordeling. 

 

Echter dient de Raad, samen met de verzoekende partijen, vast te stellen dat meerdere van de in punt 

3.5. vermelde motieven gedane vaststellingen niet correct zijn.  

 

De Raad stelt vast dat de stelling van de ambtenaar-geneesheer dat “een actualisatie werd gevraagd 

met duidelijke vraag naar de psychiatrische opvolging en evolutie over de laatste 7 maanden van deze 

jongen, samen met de genomen medische maatregelen, behandeling en opvolging”, geen grondslag 

vindt in de stukken van het administratief dossier. Hieruit blijkt immers, zoals de verzoekende partijen 

terecht voorhouden, dat in een aangetekende zending van 1 oktober 2018 enkel gevraagd werd naar 

“concrete medicamenteuze behandeling”. Het kan de verzoekende partijen dan ook niet ten kwade 

worden geduid dat zij, ondanks de vraag, geen bijkomende en meer uitgebreide informatie hebben 

overgemaakt aangaande de psychiatrische opvolging en evolutie, de genomen medische maatregelen, 

behandeling en opvolging.  

 

Waar de verwerende partij in haar nota met opmerkingen erkent dat gevraagd werd de “concrete 

medicamenteuze behandeling” toe te lichten, doch hieromtrent stelt dat de vragen die gesteld zijn in het 

bijgevoegde attest tevens ook betrekking hebben op een ander soort behandeling, indien deze aan de 

orde zijn, daar vraag C de vraag betreft naar de “actuele behandeling”, wijst de Raad erop dat het niet 

kennelijk onredelijk is wanneer in een aangetekende zending enkel een vraag wordt gesteld naar 

bijkomende informatie omtrent de “concrete medicamenteuze behandeling” en een blanco SMG wordt 

bijgevoegd – terwijl reeds een SMG werd ingevuld – de verzoekende partijen en hun behandelende arts 

enkel de vraagstelling betreffende medicamenteuze behandeling vervolledigen, concretiseren en 

actualiseren. Bovendien werd in het SMG van 19 oktober 2018, voorgelegd naar aanleiding van 

voormelde aangetekende zending van 1 oktober 2018, wel degelijk aangegeven dat de zoon van de 

verzoekende partijen sinds anderhalf jaar problemen heeft waarvoor er psychiatrisch consult is en dat 

een langdurige psychiatrische behandeling nodig is. Zodat ook door de verzoekende partijen werd 

aangehaald dat andere dan een medicamenteuze behandeling aan de orde is.  

 

Zoals ook terecht gesteld door de verzoekende partijen, blijkt uit de door de verzoekende partijen 

voorgelegde medische stukken dat er wel degelijk objectieve bewijzen voorliggen van 

psychotherapeutische opvolging, van de nood aan een specifieke behandeling voor de psychische 

aandoening van hun zoon en psychiatrische zorg. Vooreerst stelt de Raad vast dat beide SMG 

opgesteld zijn door dr. S.M., kinder- jeugdpsychiater, dat voormelde arts in het laatste SMG van 19 

oktober 2018 vermeldt dat de zoon van de verzoekende partijen sinds anderhalf jaar ernstige 

psychische problemen heeft waarvoor hij psychiatrische consult krijgt, waarbij ook verwezen wordt naar 

het verslag van 10 december 2017. In voormeld verslag wordt vermeld dat de consultatie met de kinder-

jeugdpsychiater van de psychiatrische en psychotherapeutische praktijk iBALANS gevraagd werd door 

de psychotherapeute van de praktijk wegens zorgen over zijn gedrag, zijn emotionele toestand en zijn 

eet- en slaappatroon. Hoewel in het verslag van 10 december 2017 aldus niet expliciet wordt vermeld 

dat het kind behandeld wordt door de psychotherapeute, kan in het SMG wel degelijk gelezen worden 

dat de zoon van de verzoekende partijen sinds enige tijd ernstige psychische problemen heeft waarvoor 

hij psychiatrisch consult krijgt. Voorts wordt in het laatste SMG ook vermeld dat een crisisopname in een 

kinderpsychiatrisch centrum zich opdringt wegens enorme verslechtering en aanhoudende symptomen 
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van het psychische toestandsbeeld, alsook dat een langdurige psychiatrische behandeling nodig is. 

Hoewel er geen bewijs is van crisisopname op het ogenblik van het nemen van het advies, wordt de 

nood hieraan wel degelijk meermaals vastgesteld en wordt door de psychiater ook gemotiveerd waarom 

zij meent dat deze nood bestaat.  

 

De Raad stelt vast dat de ambtenaar-geneesheer bij de vaststelling welke medische elementen dienen 

weerhouden te worden voor de beoordeling in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, niet is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens en de voorliggende feitelijke gegevens niet correct heeft 

beoordeeld, minstens het medisch advies niet op een zorgvuldige wijze heeft voorbereid. Een correcte 

feitenvinding blijkt niet.  

 

Uit de motieven vermeld in punt 3.5. blijkt dat de ambtenaar-geneesheer uitdrukkelijk en meermaals 

vermeldt dat bepaalde informatie, ondanks de vraag, niet voorligt, zodat het de Raad niet duidelijk is, 

gelet op het gewicht gegeven aan voormelde vaststelling door de ambtenaar-geneesheer, of indien 

correct vastgesteld werd dat deze informatie niet werd gevraagd aan de verzoekende partijen en/of 

indien hij de voorliggende informatie correct had beoordeeld, tot een zelfde beoordeling zou zijn 

gekomen van beide toepassingsgevallen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

3.8. Een schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel wordt 

aannemelijk gemaakt.  

 

3.9. Daarnaast wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen in hun verzoekschrift aanhalen dat de 

zeer algemene informatie betreffende de beschikbaarheid in het medisch advies de beschikbaarheid 

van de nodige psychiatrische zorgen op geen enkele manier in concreto aantoont en niets zegt over de 

kwaliteit en stabiliteit van de geboden zorgen, dat deze schaarse informatie niet opweegt tegen de 

informatie die zij voegden bij hun aanvraag tot medische regularisatie. Verder in het verzoekschrift, bij 

het uiteenzetten van het hoger belang van het kind, betogen de verzoekende partijen ook dat om zich 

volledig te kunnen ontwikkelen hun zoon stabiliteit nodig heeft, zoals ook vastgesteld door een arts, dat 

het gezin terugsturen naar Bagdad deze stabiliteit ondermijnt, dat ondanks een daling in het aantal 

terroristische aanslagen in Bagdad, deze nog altijd regelmatig voorkomen – waarbij zij verwijzen naar 

een stuk over de veiligheidssituatie in Bagdad dat bij de aanvraag werd gevoegd –, dat dit de mentale 

gezondheid van hun zoon niet ten goede zal komen en dat het terugsturen van de familie een reëel 

risico inhoudt op onherstelbare schade voor het kind.  

 

De Raad stelt vast dat de volledige aanvraag van de verzoekende partijen en de eventueel bijgevoegde 

stukken ontbreken in het administratief dossier. Van de aanvraag zijn de eerste zes pagina’s in het 

administratief dossier aanwezig, doch lijkt dit niet de volledige aanvraag te betreffen. Eveneens worden 

reeds in de eerste zes pagina’s verwijzingen aangebracht naar bijgevoegde stukken. In het 

administratief dossier zijn geen stukken terug te vinden die bij de aanvraag werden gevoegd. De Raad 

is dan ook in de onmogelijkheid na te gaan of de ambtenaar-geneesheer alle door de verzoekende 

partijen aangevoerde relevante elementen betreffende de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 

nodige medische zorgen in het land van herkomst in overweging heeft genomen.  

 

Het ontbreken van voormelde stukken in het administratief dossier laat de Raad niet toe zijn 

wettigheidstoezicht uit te oefenen in het licht van de door de verzoekende partijen aangevoerde 

middelen. 

 

3.10. Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring 

van de eerste bestreden beslissing. 

 

3.11. Blijkens de gegevens van het dossier heeft de verwerende partij het klaarblijkelijk zelf nuttig en 

nodig geacht om haar bevoegdheid tot het afleveren van de bevelen om het grondgebied te verlaten 

slechts uit te putten nadat werd beschikt op de door de verzoekende partijen ingediende aanvraag tot 

medische regularisatie. Door aldus te handelen erkent zij dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend 

kan zijn voor het al dan niet afleveren van de bevelen om het grondgebied te verlaten. Gelet op het feit 

dat uit de bespreking van het eerste middel is gebleken dat dit gegrond is en dat de eerste bestreden 

beslissing moet worden vernietigd, moeten derhalve ook de daaropvolgende bevelen om het 

grondgebied te verlaten worden vernietigd. Het verweer van de verwerende partij in de nota met 

opmerkingen doet aan voormelde vaststellingen geen afbreuk.  

 

4. Korte debatten 
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De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatsecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 20 november 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard en tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13) worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien juli tweeduizend negentien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


