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 nr. 228 836 van 18 november 2019 

in de zaak X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. PARMENTIER 

Lange Van Ruusbroecstraat 76-78 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 1 augustus 2019 

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

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezond-heid, en van Asiel 

en Migratie van 28 juni 2019, waarbij een aanvraag om, 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, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd ongegrond wordt 

verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 oktober 

2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. PARMENTIER, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Bij aangetekend schrijven van 19 maart 2019 diende verzoeker een aanvraag in om, met toepas-

sing 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), tot een 

verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. 
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1.2. Op 28 juni 2019 nam de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie de beslissing waarbij verzoekers aanvraag om, op medische gronden, tot een 

verblijf in het Rijk te worden gemachtigd ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing, die verzoeker op 9 

juli 2019 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 19.03.2019 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

[W.R.] […] 

nationaliteit: Afghanistan 

[…] 

 

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 worden medische elementen aangehaald voor [W.R.]. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens 

op 27.06.2019 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aangehaalde 

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

beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Afghanistan. 

 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. 

 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

klaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis werden gebracht aan 

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

inlichtingen in zijn aanvraag of als aanvulling op deze aanvraag aan onze diensten over te maken.” 

 

 Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding te zijnen laste te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van de formele en de materiële motiveringsplicht, van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, 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 
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EVRM) en van artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 

2000 (hierna: het Handvest van de grondrechten). 

  

 Hij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Eerste onderdeel, 

 

De bestreden beslissing verklaart als reden voor de weigering: 

 

"Er worden medische elementen aangehaald voor [W.,R.]. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens 

op 25.04.2019 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aangehaalde 

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

beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Afghanistan. 

 

"Derhalve 

 

1) kan uit het voorgelegde 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 EVRM." 

 

In de conclusie van de arts-adviseur staat: " Uit het voorgelegde medische dossier kan ik besluiten dat 

een ernstige depressieve stemmingsstoornis na een mogelijk posttraumatisch stress-syndroom (PTSS) 

met suïcidepoging geen reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van Mr. [W.], noch 

een reëel risico vormt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien opvolging en 

behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn in Afghanistan. 

 

Derhalve is ervanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomst-

land of het land van terugname, met name Afghanistan." 

 

Die conclusie volgt uit een uiteenzetting van de arts-adviseur waarin 

- de arbeidsongeschiktheid van verzoeker, geattesteerd door dokter [D.G.], wordt betwist (geen 

medische indicatie) 

- er wordt vermeld dat Efexor, de medicatie die verzoeker nodig heeft, de psychiatrische behandeling en 

psychologische begeleiding met specifieke gesprekstherapie en crisisopvang beschikbaar zijn in 

Afghanistan 

- de vermeende toegankelijkheid van genoemde zorgen in Afghanistan voor verzoeker wordt 

uiteengezet 

 

In de volgende onderdelen wordt uiteengezet waarom de motivering in het oordeel van de art- adviseur 

mank loopt, zowel wat betreft de aangehaalde feiten uit het dossier als wat betreft de beschikbaarheid 

en toegankelijkheid van medicatie en zorgen. 

 

Tweede onderdeel, wat betreft de beschikbaarheid van de zorgen en medicatie in het land van herkomst 

 

Voor de beoordeling van de beschikbaarheid van de zorgen en opvolging in Afghanistan gebruikt de 

arts-adviseur informatie uit de MedCOI-databank die niet publiek is en die zich in het administratief 

dossier van betrokkene bevindt. Voor de arts-adviseur volgt hieruit dat de zorg beschikbaar is in het 

thuisland. 

 

Verzoeker wijst erop dat de arts-adviseur de medische databank blijkbaar op MedCOl op 24/04/2017 en 

op 12/03/2018 consulteerde om informatie over de beschikbaarheid van de medische behandelingen en 

medicatie te verkrijgen. Het consulteren en vertrouwen van bronnen van ruim twee of bijna anderhalf 
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jaar oud, is echter absoluut ongepast gezien de zeer volatiele veiligheidssituatie in Afghanisten (cf. 

infra). 

 

Uit de beslissing blijkt niet dat verwerende partij of de DVZ-arts recentere informatie heeft geconsulteerd 

vooraleer de voor verzoeker negatieve beslissing te nemen op 28.06.2019. Zij werd hier nochtans al op 

gewezen in het verzoekschrift tegen de quasi identieke beslissing van 03.05.2019, beslissing tot 

ongegrondheid van een aanvraag medische regularisatie die naderhand werd ingetrokken. Nochtans 

blijkt uit informatie uit de meest recente rapporten over Afghanistan, die na de geconsulteerde databank 

verschenen, dat het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld en de impact van het conflict 

in Afghanistan alleen maar verslechterd zijn, ten opzichte van voorgaande jaren. Aan die evolutie is de 

informatie over beschikbaarheid van medische zorgen echter niet getoetst, terwijl het helemaal niet 

onredelijk is dat door de algemene deterioriatie van de veiligheidssituatie en van het conflict in 

Afghanistan de beschikbaarheid van medicatie en zorgen ondertussen is veranderd, ten nadele van 

verzoeker. Minstens had verwerende partij dit moeten nagaan, gezien het conflict in het land van 

herkomst de laatste twee jaren lijkt te heropflakkeren, en het land niet langer in een 'post-conflict'-

categorie valt, maar net gekenmerkt wordt door niet aflatend geweld in het kader van een gewapend 

conflict tussen de Afghaanse staat en non state- actors als Taliban en Daesh, wat zeker een impact 

heeft op de beschikbaarheid van medische zorgen. Het vermelden van gedateerde, geheime bronnen in 

verband met de beschikbaarheid van noodzakelijke zorgen voor verzoeker, is onzorgvuldig in het licht 

van bovenvernoemde situatie, genoegzaam bekend bij verwerende partij. 

 

Verzoeker verwijst nog naar het recente rapport van EASO: COI Report: Afghanistan Key socio- 

economic indicators. Focus on Kabul City, Mazar-e Sharif and Herat City (April 2019), (hierna EASO: 

COI Report, Afghanstan KSEI, april 2019) waaruit blijkt dat veiligheidsincidenten en geweld een enorme 

impact hebben op medisch personeel en gezondheidscentra, en dat er meer en meer aanvallen op hen 

gericht worden, ook in Kabul. Ook blijkt dat traumazorg een ernstig gebrek vormt in de publieke 

gezondheidszorg van Afghanistan. 

[…] 

"According to UNOCHA, medical workers and health facilities are most affected by security incidents 

and direct violence amongst all aid workers and humanitarian infrastructure in Afghanistan. Health 

personnel are being harassed, detained, kidnapped and killed. Many people in Afghanistan lack access 

to health care due to the conflict, and trauma-care is regarded as one of the most critical gaps remaining 

in Afghanistan's public health care. Medical facilities are increasingly a target of military attacks, even in 

Kabul." 

 

Het geeft geen pas deze genoegzaam bekende informatie te negeren en selectief zich op gedateerde, 

geheime bronnen te baseren om toch maar een vermeende 'beschikbaarheid van medische zorgen' te 

kunnen voorhouden. 

 

Bovendien worden niet alle voorgebrachte elementen bij de aanvraag medische regularisatie 

besproken: het verpleegkundige voorschrift dat de nood aan verpleegkundige begeleiding bij toediening 

van de medicatie bewijst, wordt door verwerende partij niet besproken. Het toont nochtans aan dat 

verzoeker absolute nood heeft aan begeleiding bij de inname van zijn medicatie, dat hij zonder die 

verpleging zijn medicatie niet zou innemen wat tot ernstige achteruitgang van zijn situatie zou leiden. 

Door de nood aan begeleiding bij de inname van zijn medicatie niet te bespreken, heeft verwerende 

partij ook nog eens nagelaten in concreto de beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische zorgen 

van verzoeker te bespreken. 

 

De zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel zijn geschonden. 

 

Derde onderdeel, wat betreft de toegankelijkheid van de zorgen en medicatie in het land van herkomst 

 

De toegankelijkheid van zorg voor Afghanen met een psychische aandoening blijkt extre[em] 

gelimiteerd, gezien het grote aantal Afghanen dat zorg behoeft. Bovendien blijkt uit het EASO- rapport 

dat de informatie over beschikbaarheid van zorgen voor psychisch lijden contradictorisch is. […] 

"After nearly 40 years of on-off conflict, war-induced mental illness, such as post-traumatic stress 

disorder, is widespread in Afghanistan, but facilities to help patients are few. Afghanistan's national 

mental health strategy estimates that half of all Afghans have a mental health problem, but there is only 

one public mental health hospital in Afghanistan, located in Kabul." 
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"According to the 2016 study by Samuel Hall 'the alarming mental health situation of the Afghan youth 

should not be considered as a secondary individual health issue anymore, but as an actual threat to any 

possible social, economic and political development in the country.’ The majority (70 %) of young 

Kabulis have experienced traumatic events (one or more shocks that include criminal or terroristrelated 

issues and not only personal traumas). The study also found that returnees and IDPs find themselves 

most vulnerable compared to those with no migration background. The information available about the 

availability of mental health services and amount of mental health professionals in Afghanistan is 

contradictory. The Public Health Minister stated in 2017 that the ministry 'has recently trained over 700 

professional psychological counselors and 101 specialized mental health doctors.’ It is also mentioned 

that the trained professionals are working in government-run health centres or for different health NGOs. 

Furthermore the minister, quoted in an article by IWPR (Institute for War and Peace Reporting), noted 

that there are 300 dedicated mental health clinics in Afghanistan and psychological services are 

available at some 1 500 health centres in total. Also another 200 specialist centres have been planned 

to be created by the government. According to another article by IWPR 'the ministry had set up clinics 

across the 34 provinces of the country to treat psychological problems', but 'there was only one 

dedicated mental health hospital in Kabul’. According to a scholar with field experience in Afghanistan 

interviewed by Asylos 'mental health care in Afghanistan is virtually non-existent' with one public mental 

health hospital operating in Kabul and a private one in Mazar-e Sharif. ' 

 

Verwerende partij neemt echter de al te positieve informatie van het Ministerie van Gezondheidszorg 

kritiekloos over, zonder enige garanties dat die algemene informatie op de individuele situatie van 

verzoeker van toepassing is. Alleen al in het licht daarvan, dient met de verkregen informatie extreem 

zorgvuldig te worden omgegaan. Een wetenschapper met veldervaring geeft totaal andere informatie 

dan de autoriteiten, die natuurlijk ook een publicitair doel nastreven door te verkondigen dat er wel 

psychische hulpverlening wordt verstrekt in alle delen van Afghanistan. Het is niet afdoende dat 

verweerder het volgende stelt: "In Kaboel is er alleszins een ziekenhuis gespecialiseerd in de 

aandoening waaraan Mr. [W.] lijdt.", zonder die informatie opnieuw na te trekken gezien de snel 

veranderde situatie in Afghanistan. 

 

Bovendien zijn terugkeerders op dat vlak extreem kwetsbaar, waaruit kan afgeleid worden dat de 

toegankelijkheid (en reële beschikbaarheid) van zorg voor hen echt ondermaats is. 

 

Verder vermeldt verwerende partij in de beslissing dat de broer van verzoeker in Kabul zou wonen, 

maar verzoeker spreekt dat tegen, en diende op 30.07.2019 een volgend verzoek tot internationale 

bescherming in, op basis van het gevaar dat hij loopt onder meer omwille van zijn broer die als 

politieman woont en werkt in Kunduz. 

 

Het antidepressivum en de therapie en opvolging die voor verzoeker levensnoodzakelijk zijn, worden 

door verwerende partij geacht beschikbaar en toegankelijk te zijn. Er wordt echter verwezen naar 

algemene informatie, die niet in concreto getoetst wordt. Er wordt nergens onderzocht of de Venlafaxine 

op de lijst van de essentiële medicatie van het genoemde Afghaanse openbare zorgsysteem staat 

(Basic Package of Health Services en Essential Package of Health Services). 

 

Uit eerder geciteerde EASO: COI Report, Afghanistan KSEI, april 2019 blijkt ook dat de daadwerkelijke 

toegang tot gezondheidszorg in de praktijk een lege doos is, dat vele patiënten zich daarom 

levensnoodzakelijke zorg ontzeggen. 

[…] 

"Despite the fact that based on article 52 of the Afghan Constitution health care should be free of 

charge, people have to pay for medications, doctor's fees, laboratory tests and inpatient care in many 

public facilities. High treatment costs were the main reason treatment was avoided. The payment for 

medications, Iaboratory tests, inpatient care, transportation and consultation fees pushed many into 

debt. According to a 2014 MSF survey, at least 60 % of the people interviewed live on less than USD 1 

per day and it is often impossible for them to pay medical costs. More than half of those interviewed in 

Kabul and Kunduz reported having paid about USD 44 just for medications during a previous illness." 

 

Verzoeker legt een attest van arbeidsongeschiktheid voor, geschreven door de psychiater die hem 

begeleidt. Dit is geenszins tegenstrijdig met de stelling dat het ontbreken van betaald werk mee het 

toestandsbeeld bepaalt: door zijn arbeidsongeschiktheid kan hij geen betaald werk doen, wat hem 

mentaal nog zwaarder belast. Bovendien verzuimt verwerende partij om de arbeidsongeschiktheid van 

verzoeker te bespreken, terwijl dit ontegensprekelijk een element is dat de ontoegankelijkheid van 

zorgen in Afghanistan - gesteld dat die al beschikbaar zijn - bepaalt. 
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De stelling dat er een ziekenhuis zou zijn in Kaboel waar depressie behandeld kan worden, maar waar 

de medicatie wel betaald moet worden, bewijst niet dat verzoeker toegang heeft tot die zorg: er zijn 

enorme wachtlijsten, en de zorgen zijn de facto wel betalend, wat voor hem een onhaalbare drempel is, 

gezien zijn arbeidsongeschiktheid (cfr. attest voorgelegd bij aanvraag) en het feit dat zijn broers en zus 

niet in Kaboel wonen. 

"When the medications were available at the health facility, patients often could not afford them. 60 % of 

people interviewed by MSF in Kabul did not get medication because of high costs."  

 

Verzoeker is al meer dan een jaar arbeidsongeschikt, zo blijkt uit een attest van dr. [D.G.], waarover de 

arts-adviseur beschikt. Zijn economische situatie is zeer slecht, en zal bij terugkeer in Afghanistan 

verder degraderen gezien het slechte statuut van terugkeerders. Hij zal niet beschikken over 

(voldoende) inkomsten om zijn behandeling en medicatie te kunnen betalen. Hiermee wordt 

onvoldoende rekening gehouden. Zijn ene broer werkt voor de Afghaanse politie, waardoor hij zelf voor 

zijn leven vreest; zijn andere broertje is gehandicapt en blijft samen met zijn moeder bij zijn zus. Zijn 

werkende broer heeft dus al drie personen ten laste. Er kan niet zomaar verwezen worden naar familie 

in Afghanistan om te veronderstellen dat er wel financiële hulp zal zijn. 

De gezondheid van verzoeker is zo labiel en fragiel dat hij de facto onmogelijk in het normaal 

arbeidscircuit zal kunnen worden ingeschakeld, zeker niet op korte termijn. Met deze feitelijke situatie 

heeft de arts-adviseur helemaal geen rekening gehouden. De mogelijke hulp van vrienden of familie die 

verzoeker in Afghanistan zou kunnen krijgen, is een pure veronderstelling vanwege de arts-adviseur en 

is uiteraard onvoldoende om te stellen dat moet aangenomen worden dat verzoeker op die wijze toch 

zijn verzorging en medicatie zou kunnen betalen. De mogelijke hulp van IOM is duidelijk niet bedoeld 

voor zieke mensen. 

 

Verzoeker stelt onder meer dat dit advies, wat betreft de financiële draagkracht van verzoeker, 

onlogische redeneringen maakt die op geen enkel concreet element zijn gebaseerd, doordat een 

financieel opvangnet wordt verondersteld die hem zou toelaten in het land van herkomst de nodige 

zorgen te bekomen. Verzoeker wijst erop dat hij, om te kunnen overleven in België, OCMW-steun heeft 

genoten, dringende medische hulp krijgt, een beroep doet op allerhande hulporganisaties, zodat 

ernstige vragen kunnen worden gesteld bij de correcte feitenvinding en de zorgvuldigheid waarmee het 

advies werd genomen. 

 

In het kader van een verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet moet 

worden onderzocht of er een gepaste en voldoende toegankelijke behandeling bestaat in het land van 

oorsprong en dit onderzoek dient geval per geval, rekening houdend met de individuele situatie van de 

aanvrager, te gebeuren (Parl.St. Kamer, 2005-2006, doc. nr. 51-2478/01, 35 en doc. nr. 51- 2478/08, 9). 

Dit betekent dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van een benodigde medische opvolging en 

behandeling moeten worden beoordeeld in het licht van de algemene situatie in het land van herkomst 

en de individuele omstandigheden van het betrokken individu. Bij de beoordeling van de beschikbaar-

heid en de toegankelijkheid van een noodzakelijke behandeling moet het redelijkheidscriterium in acht 

worden genomen. 

 

De bestreden beslissing is ook wat betreft de toegankelijkheid van de noodzakelijke zorgen onredelijk 

en onzorgvuldig in de besluitvorming. De materiële motivering volstaat geenszins. 

 

Conclusie: 

 

De arts- adviseur, en bij uitbreiding verwerende partij, heeft nagelaten de beslissing zorgvuldig voor te 

bereiden en afdoende te motiveren, in het bijzonder wat betreft de actuele situatie in Afghanistan en de 

reële beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen. Op het vlak van beschikbaarheid 

en de toegankelijkheid van zowel de verzorging als de medicatie, schat verwerende partij de situatie niet 

correct in en is zij tot het onjuiste en onredelijke besluit gekomen dat de menselijke waardigheid en de 

fysieke integriteit van verzoeker geen risico lopen bij een verplichte verwijdering van het grondgebied. 

Bijgevolg dient de weigeringsbeslissing te worden vernietigd.” 

 

3.2.1. De Raad merkt op dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve 

beslissingen met redenen moeten worden omkleed en dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de 

motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten 

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

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

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

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

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

beslissing. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief wordt 

aangegeven op grond waarvan deze beslissing is genomen. Er wordt, met verwijzing naar artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet en een advies van een ambtenaar-geneesheer, immers vastgesteld dat uit 

het door verzoeker voorgelegde medische dossier niet kan worden afgeleid dat hij lijdt aan een ziekte 

die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of 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 van gewoonlijk verblijf. In het advies van de ambtenaar-geneesheer 

waarnaar in deze beslissing expliciet wordt verwezen en dat samen met deze beslissing aan verzoeker 

ter kennis werd gebracht en waarvan de inhoud bijgevolg dient te worden geacht deel uit te maken van 

de motivering van de bestreden beslissing, wordt verder toegelicht dat er geen medische contra-

indicatie om te reizen is en dat er geen medische indicatie is die zou toelaten te besluiten dat verzoeker 

arbeidsongeschikt is. Er wordt tevens uiteengezet op basis van welke concrete vaststellingen kan 

worden geoordeeld dat de vereiste medische zorgen in Afghanistan voor verzoeker beschikbaar en 

toegankelijk zijn. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig. Ze laat verzoeker toe om zijn 

rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. 

 

De formele motiveringsplicht houdt verder – in tegenstelling tot wat verzoeker lijkt te veronderstellen –

niet in dat in een bestuurlijke beslissing alle gegevens die in een aanvraag om machtiging tot verblijf 

worden aangebracht afzonderlijk dienen te worden besproken. De formele motiveringsplicht noopt een 

bestuur er slechts toe duidelijk uiteen te zetten om welke precieze redenen een administratieve 

beslissing werd genomen en aan deze verplichting werd voldaan. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van de Vreemde-

lingenwet en uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

3.2.2. De door verzoeker aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht dient in casu te 

worden onderzocht in het raam van de toepassing van de bepalingen van artikel 9ter van de Vreemde-

lingenwet. 

 

Uit artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt dat een verblijfsmachtiging op grond van medische 

redenen enkel kan worden toegestaan indien de aanvrager bewijst dat zijn leven of fysieke integriteit in 

gevaar zijn bij een terugkeer naar zijn land van herkomst of gewoonlijk verblijf of indien hij in een 

onmenselijke of vernederende situatie dreigt terecht te komen omdat er geen adequate behandeling 

bestaat voor zijn gezondheidsprobleem in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft. Het komt 

enkel aan een door verweerder aangestelde arts toe om het al dan niet bestaan van dit reëel risico te 

beoordelen. 

 

De door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer heeft aangegeven dat bij verzoeker een 

ernstige depressieve stemmingsstoornis na een mogelijk posttraumatisch stresssyndroom werd gedia-

gnosticeerd. Deze arts stelde tevens dat een consultatie van de Medical country of Origin Information 

inzake Afghanistan leert dat venlafaxine – het medicijn dat verzoeker volgens de door hem geconsul-

teerde arts nodig heeft ter behandeling van zijn psychisch probleem – in verzoekers land van herkomst 

beschikbaar is en dat ook opvolging en behandeling door een psychiater en een psycholoog in dat land 

beschikbaar zijn. Verzoeker betoogt dat de gegevens waarop de door verweerder aangestelde 

ambtenaar-geneesheer zich baseert en die kunnen worden teruggevonden in het administratief dossier 

respectievelijk dateren van 24 april 2017 (wat betreft de beschikbaarheid van venlafaxine) en van 12 

maart 2018 (wat betreft de mogelijkheid om zich te laten opvolgen of behandelen door een psychiater 

en een psycholoog) en er dus geen sprake is van informatie die van recente datum is. Verzoeker bewijst 

evenwel, door te duiden dat de veiligheidssituatie in Afghanistan de jongste twee jaar verslechterd is, 

door uiteen te zetten dat in een EASO-verslag van april 2019 wordt aangegeven dat er ook aanvallen 

worden uitgevoerd op medisch personeel en gezondheidscentra en door problemen in de publieke 

gezondheidszorg in Afghanistan te benadrukken, niet dat de precieze gegevens waarop de door 

verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer zich baseerde achterhaald zijn en dat deze arts 

verkeerdelijk stelde dat de gezondheidszorg die verzoeker nodig heeft in Afghanistan beschikbaar is. 

Een verwijzing naar een verslag van algemene aard laat de Raad in casu immers niet toe te besluiten 
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dat concrete en specifieke informatie die de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer 

verzamelde en die van nog relatief recente datum is niet langer correct zou zijn. Er dient bovendien te 

worden gesteld dat de vaststelling die de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer heeft 

gedaan omtrent de beschikbaarheid van venlafaxine nogmaals wordt bevestigd in het Country Fact 

Sheet, Access to Healthcare: Afghanistan van december 2018 (blz. 117) dat werd opgenomen in het 

administratief dossier. In voormeld rapport wordt ook geduid dat de Wereldgezondheidsorganisatie 

schat dat er in Afghanistan driehonderdtwintig gezondheidsinstellingen zijn waar personen met 

psychische problemen terecht kunnen (blz. 58). De door de controlearts gedane vaststellingen vinden 

dus ook steun in documenten die van meer recente datum zijn dan de verslagen van 24 april 2017 en 

12 maart 2018. 

 

Verzoeker toont met zijn beschouwingen omtrent de algemene situatie in Afghanistan niet aan dat 

venlafaxine niet langer zou kunnen worden verkregen in dat land en dat zijn psychische problemen er 

niet verder kunnen worden opgevolgd en behandeld.     

 

De Raad stelt verder vast dat verzoeker niet kan worden gevolgd in zijn stelling dat verweerder 

onterecht is voorbijgegaan aan het feit dat hij een afschrift van een verpleegkundig voorschrift voorlegde 

waarin wordt gesteld dat een verpleegkundige eenmaal per dag bij hem dient langs te gaan om zijn 

medicatie klaar te leggen en te controleren of hij deze inneemt. Het voorschrift heeft immers slechts 

betrekking op de periode tussen 14 september 2018 en 30 september 2018 en er wordt niet aannemelijk 

gemaakt dat een arts na deze periode deze assistentie en controle nog vereist achtte. Het feit dat de 

door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer het niet dienstig achtte om het verpleegkundig 

voorschrift – waarvan hij wel melding maakte in zijn advies – nader te bespreken geeft geen aanleiding 

tot het besluit dat hij verzoekers situatie en de mogelijkheid om in Afghanistan de vereiste medische 

zorgen te genieten niet deugdelijk zou hebben onderzocht. 

 

In tweede instantie voert verzoeker aan dat zeer veel Afghanen psychische zorgen behoeven en dat 

bijgevolg niet vaststaat dat hij effectief toegang zal hebben tot de medische bijstand die hij nodig heeft. 

Hij stelt tevens dat uit een studie blijkt dat personen die naar Afghanistan terugkeren zichzelf als kwets-

baarder beschouwen dan personen zonder een migratieachtergrond. Uit verzoekers uiteenzetting en de 

inlichtingen waarnaar hij verwijst kan echter niet worden afgeleid dat hij niet in staat zou zijn om de 

medicamenteuze behandeling die werd voorgeschreven door de arts die hij consulteerde in zijn land van 

herkomst verder te zetten. Daarnaast moet worden aangegeven dat in de aan de Raad voorgelegde 

medische stukken niet kan worden gelezen dat verzoeker naast een medicamenteuze behandeling nog 

een andere behandeling behoeft die zou dienen te worden verstrekt door psychologen of psychiaters. Er 

wordt slechts gesteld dat zijn situatie “opvolging” behoeft door een psychiater en dat het belangrijk is dat 

verzoeker sociale contacten heeft. Verzoeker werd na een interventie door een psychiater ingevolge 

een suïcidepoging en een depressieve stemming door deze geneesheer-specialist trouwens gewoon 

doorverwezen naar een huisarts voor nazorg en verdere behandeling. Uit het feit dat verzoeker niet 

onmiddellijk toegang zou hebben tot een psychiater of psycholoog in Afghanistan, omdat deze volgens 

hem overbevraagd zijn, kan dan ook niet zonder meer worden afgeleid dat hij in zijn land van herkomst 

geen adequate behandeling zou kunnen krijgen. Het feit dat veel personen psychische zorgen nodig 

hebben, dat Afghanen die naar hun land terugkeren zich kwetsbaar voelen en dat er in de psychische 

zorgverlening wachtlijsten zijn, laat de Raad verder hoe dan ook niet toe te concluderen dat verzoeker 

er, indien vereist, geen psychiater zou kunnen consulteren of dat hij in zijn herkomstland geen sociale 

contacten zou kunnen hebben die zijn gezondheidstoestand positief zouden kunnen beïnvloeden. Het 

feit dat een niet nader genoemd persoon zich in een verslag kritisch heeft uitgelaten omtrent het 

bestaan van psychische gezondheidszorg in Afghanistan doet geen afbreuk aan het feit dat uit de 

stukken waarover de Raad kan beschikken blijkt dat er in Kaboel wel degelijk een gespecialiseerd 

ziekenhuis is waar psychische problemen kunnen worden opgevolgd en behandeld. Het gegeven dat de 

kwaliteit van de psychische zorgen die in Afghanistan worden verstrekt mogelijk niet van hetzelfde 

kwaliteitsniveau is als in België laat op zich ook niet toe te besluiten dat verzoeker er geen toegang zou 

hebben tot een adequate behandeling. 

 

Aangezien in het raam van de behandeling van een door verzoeker ingediend verzoek om internationale 

bescherming door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commis-

saris-generaal) werd vastgesteld dat verzoeker een broer heeft die in Kaboel leeft, is de overweging van 

de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer dat het niet onwaarschijnlijk is dat hij kan 

terugvallen op een familiaal en sociaal netwerk en dat hij zich in Kaboel “waar de medische zorgen het 

meest toegankelijk zijn” kan vestigen niet kennelijk onredelijk. Het feit dat verzoeker stelt te betwisten 

dat zijn broer in Kaboel zou wonen en dat hij een nieuw verzoek om internationale bescherming 
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indiende doet geen afbreuk aan het gegeven dat de commissaris-generaal heeft vastgesteld dat 

verzoekers broer zelf in zijn Facebookprofiel aangeeft in Kaboel te wonen en zelfs van Kaboel afkomstig 

te zijn. De Raad benadrukt dat uit het arrest nr. 220 622 van 30 april 2019 blijkt dat de correctheid van 

de vaststelling inzake de aanwezigheid van verzoekers broer in Kaboel reeds werd geverifieerd.  

 

Verzoeker gaat met zijn bewering dat zijn broer in ieder geval niet in staat is om hem financieel bij te 

staan voorbij aan het feit dat in de bestreden beslissing wordt verwezen naar de mogelijkheid om terug 

te vallen op een familiaal en sociaal netwerk, wat ruimer is dan louter financiële bijstand. Bovendien 

maakt verzoeker niet aannemelijk dat zijn broer, die volgens verzoekers eigen verklaringen is tewerk-

gesteld en die dus over een inkomen beschikt, niet bij machte zou zijn om hem, zo nodig en zelfs indien 

hij ook reeds andere verwanten bijstaat, enige financiële ondersteuning te geven. De bewering van 

verzoeker dat zijn broer, omdat hij bij de politie werkt, zelf voor zijn leven vreest impliceert verder niet 

dat de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer verkeerdelijk stelde dat het niet onwaar-

schijnlijk is dat hij in Kabul kan terugvallen op een familiaal en sociaal netwerk.    

 

Verzoeker betoogt dat niet blijkt dat venlafaxine behoort tot het Basic Package of Health Services of het 

Essential Package of Health Services. Hiermee toont hij echter niet aan dat voormeld medicijn niet 

beschikbaar zou zijn in de apotheek, zoals blijkt uit de door verweerder aangebrachte stukken. Hij toont 

door te benadrukken dat in een rapport van EASO wordt uiteengezet dat ondanks het feit dat in de 

Afghaanse Grondwet is bepaald dat gezondheidszorg gratis dient te worden verstrekt er in de praktijk 

toch vaak moet worden betaald voor medische tussenkomsten evenmin aan dat verweerder 

verkeerdelijk overwoog dat er een mogelijkheid is om gratis medicatie te krijgen in een ziekenhuis in 

Kaboel.   

 

Waar verzoeker stelt dat hij arbeidsongeschikt is en hiermee lijkt te willen aangeven dat hij zelf niet door 

middel van een inkomen uit een tewerkstelling in de eventuele betaling van bepaalde medische kosten 

zal kunnen voorzien, moet worden opgemerkt dat de door verweerder aangestelde ambtenaar-genees-

heer op 27 juni 2019 oordeelde dat er heden geen medische indicatie voor arbeidsongeschiktheid is. 

Verzoeker toont door te vermelden dat de psychiater die hij consulteerde attesteerde dat hij tussen 10 

april 2018 en 30 april 2018 werkonbekwaam was niet aan dat deze medische vaststelling van de 

ambtenaar-geneesheer incorrect is. Verzoeker stelt nog dat de economische situatie in Afghanistan zeer 

slecht is, maar toont hiermee niet aan dat hij geen inkomen uit arbeid kan verwerven, laat staan dat hij – 

gelet op de aanwezigheid van verwanten en de mogelijkheid om bepaalde gratis diensten te genieten – 

geen adequate medische bijstand kan krijgen. Verweerder heeft er bovendien op gewezen dat 

verzoeker een beroep kan doen op de IOM om hem bij te staan in het vinden van inkomensgenererende 

activiteiten. De bewering van verzoeker dat de programma’s van de IOM niet zijn gericht op zieke 

personen is niet relevant, daar niet aannemelijk wordt gemaakt dat verzoekers medische problematiek 

een belemmering zou vormen om te werken.  

 

Gezien de totaliteit van de mogelijkheden waarover verzoeker beschikt in Afghanistan kan niet worden 

geconcludeerd dat de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer op kennelijk onredelijke 

wijze besloot dat de medische zorgen die verzoeker nodig heeft er voldoende beschikbaar en 

toegankelijk zijn. 

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatie-

bevoegdheid waarover verweerder of de door hem aangestelde ambtenaar-geneesheer beschikt. Een 

schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet of van de materiële motiveringsplicht blijkt derhalve 

niet.   

  

3.2.3. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoeker ook niet worden gevolgd 

waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

3.2.4. Aangezien niet blijkt dat verkeerdelijk werd vastgesteld dat er geen medische redenen zijn die 

verzoeker verhinderen om terug te keren naar zijn land van herkomst zonder dat zijn leven of fysieke 

integriteit in het gedrang komt en ook niet kan worden besloten dat incorrect werd overwogen dat 

verzoekers gezondheidsproblemen in Afghanistan adequaat kunnen worden behandeld kan niet worden 

besloten dat de bestreden beslissing tot gevolg heeft dat verzoeker wordt gefolterd of wordt 

onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen. 
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Een schending van artikel 3 van het EVRM kan niet worden vastgesteld.  

 

3.2.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel – dat verzoeker ook geschonden acht – legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de bestreden beslissing op basis van het 

advies van een controlearts tot stand is gekomen en dat deze arts rekening hield met alle dienstige 

medische attesten die werden overgemaakt, zodat geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan 

worden vastgesteld.   

 

3.2.6. Verzoeker voert ook de schending aan van artikel 41 van het Handvest van de grondrechten doch 

laat na uiteen te zetten waarom hij meent dat voormeld artikel in voorliggende zaak werd geschonden, 

Dit onderdeel van het middel is, bij gebrek aan de vereiste uiteenzetting, dan ook onontvankelijk. Ten 

overvloede wijst de Raad erop dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een louter nationale bepaling 

is, zodat niet kan worden ingezien hoe de bepalingen van artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten in casu van toepassing zouden kunnen zijn. 

 

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

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

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

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien november tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 
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