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 nr. 229 077 van 20 november 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat J. SCHELLEMANS 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 15 november 2019 

heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken 

en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 12 november 2019 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op basis 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 

onontvankelijk verklaard wordt alsook van diens “impliciete weigering van het uitstellen van de 

verwijdering op grond van artikel 74/17 Vw., ter kennis gegeven op 12 november 2019”. 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 november 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. SCHELLEMANS die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat S. VAN ROMPAEY loco advocaten D. MATRAY & S. VAN ROMPAEY  die verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Blijkens het administratief dossier  is verzoeker (opnieuw) in België gearriveerd op 24 januari 2017. 

Hij dient kort daarna een asielaanvraag in die verworpen wordt door de  Commissaris-Generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen op 22 juni 2017. Het beroep dat verzoeker tegen deze beslissing heeft 

ingediend, wordt verworpen door de Raad op 26 april 2019 (arrestnr. 220 385).  

Op 11 juli 2019 wordt verzoeker betrapt op illegaal verblijf. 

Op 11 juli 2019 treft en betekent de verwerende partij een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met oog op verwijdering (bijlage 13septies) samen met een inreisverbod. Geen van beide 

beslissingen wordt aangevochten. 

Op 3 september en 31 oktober 2019 stuurt de verzoekende partij emailberichten naar verweerder 

aangaande haar medische situatie, meer bepaald een psychiatrische problematiek die naar haar 

oordeel mogelijks een schending kan uitmaken van artikel 3 EVRM bij een terugkeer naar Ivoorkust.  

In emailberichten van 15 en 31 oktober 2019 verzoekt de verzoekende partij verweerder om een tijdelijk 

uitstel van de verwijdering op grond van artikel 74/17 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), dit omwille van de psychiatrische problematiek die naar haar oordeel nader 

onderzoek vergt.        

Twee geplande repatriëringen op 17 oktober 2019 en 24 oktober 2019 worden geannuleerd. De eerste 

keer wegens problemen met de identiteitsdocumenten, de tweede keer omdat verzoeker zich verzette 

tegen de repatriëring. 

Op 31 oktober 2019 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. De verwerende partij  verklaart deze aanvraag op 12 november 

2019 onontvankelijk.  

  

Dit is de eerste bestreden beslissing. Zij wordt betekend op 13 november 2019 en ze luidt als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

31.10.2019 bij onze diensten werd ingediend door : 

K. M. Z. (R.R.: X) 

Geboren te // op […] 

Nationaliteit: Ivoorkust 

Adres: CIM - Steenweg op Wortel 1A 2330 Merksplas 

 

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, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden: 

Artikel 9ter §3 – 3° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art. 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); het standaard medisch getuigschrift beantwoordt niet aan de voorwaarden voorzien in § 1, 

vierde lid. 

 

Uit artikel 9ter §1, 4e lid en artikel 9ter §3, 3° volgt de verplichting, op straffe van onontvankelijkheid de 

drie medische gegevens, m.n. de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

in de aanvraag mee te delen, onder vorm van een standaard medisch getuigschrift zoals gepubliceerd in 

bijlage bij het KB van 24.01.2011 tot wijziging van het KB van 17.05.2007. Het standaard medisch 

getuigschrift d.d. 29.10.2019 toont geen enkele uitspraak omtrent de noodzakelijk geachte behandeling. 

Bovendien werd in de initiële aanvraag d.d. 31.10.2019 geen enkel ander medisch getuigschrift 

voorgelegd dat werd opgesteld conform het model van het standaard medisch getuigschrift. Alle 

ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening van de initiële 

aanvraag (Arrest 214.351 RvS d.d. 30.06.2011). Bij gebrek aan één van de in art. 9ter §1, 4e lid vereiste 

medische elementen, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden.” 

 

De tweede bestreden beslissing is volgens verzoeker de  “impliciete weigering van het uitstellen van de 

verwijdering op grond van artikel 74/17 Vw., ter kennis gegeven op 12 november 2019”. 

 

De verwerende partij plant een volgende repatriëring op 22 november 2019.  
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2. Over de ontvankelijkheid van de vordering 

 

Voor wat betreft de eerste bestreden beslissing  

 

2.1. De verwerende partij werpt het volgende op in haar nota: 

 

“Een beslissing tot onontvankelijkheid van een aanvraag 9ter Vreemdelingenwet is niet vatbaar voor 

beroep tot schorsing bij uiternst dringende noodzakelijkheid. 

 

Artikel 39/82 §4 tweede lid Vreemdelingenwet bepaalt als volgt : 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

Deze bepaling biedt dus de mogelijkheid om bij uiterst dringende noodzakelijkheid een verzoek tot 

schorsing in te dienen voor vreemdelingen tegen wie een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel is 

genomen. Verzoekster betwist niet dat haar beroep niet gericht is tegen een terugdrijvingsmaatregel.  

 

De beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag 9ter Vreemdelingenwet van 12.11.2019 kan niet 

worden geschorst in toepassing van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid”.  

 

2.2. De verwerende partij leidt uit de bewoordingen van artikel 39/82, §4, tweede lid  van de 

Vreemdelingenwet af dat “de beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag 9ter Vreemdelingenwet  

van 12.11.2019 niet kan worden geschorst in toepassing van de procedure bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid”. Daargelaten de vaststelling dat de vraag of een andere maatregel dan een 

terugdrijvings-of verwijderingsmaatregel die geen inreisverbod betreft, zoals in casu “de beslissing tot 

onontvankelijkheid van de aanvraag 9ter van 12 november 2019”, vatbaar is voor een vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, niet eenvoudig te beantwoorden valt, vermits de twee 

lezingen die mogelijk zijn van artikel 39/82,§1 juncto artikel 39/82, §4, tweede lid, van de 

Vreemdelingenwet al het voorwerp zijn geweest van verschillende prejudiciële procedures bij  hogere 

rechtscolleges, wijst de Raad op wat volgt.  

 

De eerste bestreden beslissing doet uitspraak over een aanvraag om verblijfsmachtiging om medische 

redenen en de verzoekende partij ontwikkelt een grief inzake artikel 3 EVRM en roept in dit verband 

haar medische situatie in. De verzoekende partij maakt het voorwerp uit van een uitvoerbare 

verwijderingsmaatregel. De hogerop vermelde bijlage 13septies van 11 juli 2019 werd immers niet 

aangevochten. De verzoekende partij zit in een situatie waarbij zij riskeert gerepatrieerd te worden naar 

haar  herkomstland zonder dat haar grief artikel 3 EVRM werd behandeld indien de Raad de exceptie 

van de verwerende partij gegrond verklaart en verzoekers vordering gericht tegen de eerste bestreden 

beslissing onontvankelijk verklaart.  

 

Dit zou haaks staan op het gestelde in artikel 13 EVRM. 

 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

immers gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare 

grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen 

een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet 

leiden. De draagwijdte van de verplichting die artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

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

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

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

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 
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Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

De Raad gaat dan ook over op het onderzoek of voldaan is aan de grondvoorwaarden voor de vordering 

tot schorsing voor zover ze gericht is tegen de eerste bestreden beslissing, wat onder meer inhoudt dat 

de grief artikel 3 EVRM behandeld wordt.    

 

Voor wat betreft de tweede bestreden beslissing  

 

2.3. De verwerende partij werpt het volgende op in haar nota: 

 

“Wat betreft de impliciete beslissing tot weigering uitstel vertrek wegens risico schending non 

refoulement op grond van artikel 74/17 Vreemdelingenwet. 

In de eerste plaats betreft de beslissing omtrent de termijn van vertrek een uitvoeringsmaatregel die niet 

vatbaar is voor beroep. 

Verwerende partij is bovendien niet verplicht hieromtrent schriftelijk standpunt in te nemen ten aanzien 

van de vreemdeling. 

Tenslotte heeft verzoekende partij geen belang bij haar vordering tot schorsing van de beweerdelijk 

‘impliciete beslissing’ daar haar verzoek werd gedaan om medische redenen en deze net worden 

behandeld in het kader van de procedure 9ter Vreemdelingenwet”. 

 

2.4. Art. 74/17 van de Vreemdelingenwet stelt:  

 

“§ 1. De verwijdering wordt tijdelijk uitgesteld indien de beslissing tot terugleiding of verwijdering naar de 

grenzen van het grondgebied de onderdaan van een derde land blootstelt aan een schending van het 

non-refoulement beginsel. 

  (…) 

   § 2. De verwijdering kan tijdelijk uitgesteld worden op grond van de specifieke omstandigheden van 

elk geval. Zo wordt rekening gehouden met : 

   1° de fysieke of mentale gesteldheid van de onderdaan van een derde land; 

   2° technische redenen, zoals het ontbreken van vervoermiddelen of het mislukken van de verwijdering 

wegens het ontbreken van identificatie. 

   De minister of zijn gemachtigde deelt de onderdaan van een derde land schriftelijk mee dat de 

uitvoering van de beslissing tot verwijdering tijdelijk is uitgesteld. 

   Om het risico tot onderduiken te vermijden, kunnen preventieve maatregelen getroffen worden, 

overeenkomstig artikel 74/14, § 2, derde lid. 

   De minister of zijn gemachtigde kan in dezelfde gevallen, de onderdaan van een derde land een 

verblijfplaats aanwijzen gedurende de tijd die nodig is om deze maatregel uit te voeren. 

   De minister of zijn gemachtigde deelt aan de onderdaan van een derde land die wordt vastgehouden 

met het oog op verwijdering, mondeling mee dat de uitvoering van de beslissing tot verwijdering tijdelijk 

is uitgesteld.” 

 

2.5. De Raad ziet niet in welk belang de verzoekende partij heeft bij de schorsing van de “impliciete 

weigering van het uitstellen van de verwijdering op grond van artikel 74/17 Vw.” , gelet op het feit dat de 

vordering verworpen wordt voor zover ze gericht is tegen de eerste bestreden beslissing (zie infra).  Uit 

het administratief dossier  blijkt immers dat de verzoekende partij op  31 oktober 2019 de verwerende 

partij formeel om uitstel van de verwijdering vroeg op grond van artikel 74/17 van de Vreemdelingenwet 

na erop gewezen te hebben dat dezelfde dag een aanvraag om verblijfsmachtiging om medische 

redenen werd ingediend, gelet op de ernstige psychiatrische problematiek waarmee de verzoekende 

partij zou te kampen hebben. De eerste bestreden beslissing vormt een antwoord op deze aanvraag om 

verblijfsmachtiging om medische redenen en de vordering die hiertegen gericht is, wordt zoals gezegd 

verworpen, waarbij onder meer de grief inzake artikel 3 EVRM behandeld wordt.  
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De exceptie van onontvankelijkheid van de vordering is gegrond voor zover ze gericht is tegen de 

tweede bestreden “beslissing”. Er is dan ook geen reden om een prejudiciële vraag te stellen aan het 

Hof van Justitie aangaande artikel 9 van de Terugkeerrichtlijn waarvan artikel 74/17 van de 

Vreemdelingenwet de omzetting vormt, dit in combinatie met artikel 13 van dezelfde richtlijn.      

 

3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voor zover ze gericht is 

tegen de eerste bestreden beslissing   

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2.  Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

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

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

nietigverklaring van de bestreden beslissing en a fortiori de schorsing ervan. 

 

3.2.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.2.2.1. In een enig middel werpt verzoeker op, “Schending van artikel 3 EVRM, afzonderlijk en samen 

gelezen met artikel 13 EVRM, van artikel 1 en 4 van het Handvest van Grondrechten van de Unie, van 

artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn en van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht voorzien 

in artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet en 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van 

artikel 7 en 74/17 van de Vreemdelingenwet”. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

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

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

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

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

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat, om het bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na 

te gaan, de te verwachten gevolgen van de verwijdering van de verzoekende partij naar het land van 

bestemming dienen te worden onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en 

met de omstandigheden die eigen zijn aan het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 

2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons.l Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende partij 

aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk van 

slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de verzoekende 

partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de praktijk in kwestie 

aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 28 februari 2008, 

Saadi/ltalië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de verzoekende partij het 

bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden onderscheiden, indien 
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dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit zal worden bepaald in 

het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare informatie over het land van 

bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 80; EHRM 23 

mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf..EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om te 

gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 366). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991,  Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991,  Vilvarajah en Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een zo 

nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 

 

De bestreden beslissing toont niet aan dat er enig onderzoek werd gevoerd met betrekking tot het risico 

op een artikel 3 EVRM schending, hoewel er in het verzoek tot medische regularisatie ernstige en 

zwaarwichtige gronden blijken die op een risico op schending wijzen.  

 

Verzoeker heeft blijkens zijn dossier geen ziekte-inzicht. In zijn evolutieverslag werd opgetekend in 

maart 2019: “Moussa kan zich niet laten begeleiden want hij heeft geen inzicht in zijn ziektebeeld en is 

achterdochtig.” (stuk 3). 

 

Verzoeker kon m.a.w. moeilijk zelf laten gelden n.a.v. de beslissing 13septies dat hij ernstig ziek was en 

een onmenselijke behandeling riskeert in Ivoorkust.  

 

Eens vast kwam te staan dat verzoeker ernstig ziek was en verder onderzoek en een behandeling nodig 

heeft heeft zijn raadsman al het nodige gedaan om verwerende partij hier zo goed mogelijk van op de 

hoogte te stellen.  

 

Een doktersbezoek werd geregeld, maar verzoeker bevindt zich in detentie, heeft erg beperkte 

mogelijkheden en zijn arts is overtuigd dat een specialist zich over verzoekers medisch dossie moet 

buigen.  

 

Verzoekers raadsman heeft op grond van de vastgestelde medische informatie een verzoek tot 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter Vw. ingediend en een verzoek tot uitstel verwijdering 

vanwege het risico op refoulement. Dat zijn de enige twee mogelijkheden die verzoeker heeft.  

 

De medische regularisatie werd afgewezen op louter formele gronden. Het beroep tegen een 

onontvankelijkheidsbeslissing voor de 9ter heeft op grond van de Vreemdelingenwet geen schorsende 

werking.  

 

Verwerende partij antwoordt niet op het verzoek tot uitstel verwijdering, en moet dit volgens de 

Vreemdelingenwet enkel mondeling meedelen aan verzoeker als deze zich in detentie bevindt.  

 

Verzoeker heeft aangetoond dat hij ernstig ziek is en deze ziekte zijn menselijke waardigheid, fysieke en 

psychische integriteit bedreigt en dat indien hij niet behandeld wordt hij een onmenselijke en 

vernederende behandeling riskeert. Verzoeker heeft aangetoond dat de zorg niet beschikbaar noch 

toegankelijk is in Ivoorkust. Verzoeker heeft aangetoond daar niet over een stabiel netwerk te 

beschikken dat de nodige zorg kan helpen.  

 

Verzoeker heeft dit alles ondersteund met stukken.  
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Er werd geen advies opgesteld door de adviseur-arts van verwerende partij. Verzoeker zijn verzoek 

werd op formalistische gronden geweigerd en een onderzoek naar de ziekte en 

behandelingsmogelijkheden heeft nooit plaatsgevonden.  

 

In het arrest Paposhvili t. België, van 13 december 2016, van het EHRM, werd een gelijkaardige zaak 

aan de Grote Kamer van het Hof voorgelegd.  

 

De drempel voor art. 3 EVRM wordt daar als volgt bepaald:  

“183. The Court considers that the “other very exceptional cases” within the meaning of the judgment in 

N. v. the United Kingdom (§ 43) which may raise an issue under Article 3 should be understood to refer 

to situations involving the removal of a seriously ill person in which substantial grounds have been 

shown for believing that he or she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on 

account of the absence of appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such 

treatment, of being exposed to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health 

resulting in intense suffering or to a significant reduction in life expectancy. The Court points out that 

these situations correspond to a high threshold for the application of Article 3 of the Convention in cases 

concerning the removal of aliens suffering from serious illness” 

 

Verzoeker riskeert zonder de juiste behandeling onmenselijk behandeld te worden. De drempel uit §183 

wordt onbetwistbaar gehaald.  

 

De vraag is dan naar bewijslast.  

 

“186. In the context of these procedures, it is for the applicants to adduce evidence capable of 

demonstrating that there are substantial grounds for believing that, if the measure complained of were to 

be implemented, they would be exposed to a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 

3 (see Saadi, cited above, § 129, and F.G. v. Sweden, cited above, § 120). In this connection it should 

be observed that a certain degree of speculation is inherent in the preventive purpose of Article 3 and 

that it is not a matter of requiring the persons concerned to provide clear proof of their claim that they 

would be exposed to proscribed treatment (see, in particular, Trabelsi v. Belgium, no. 140/10, § 130, 

ECHR 2014 (extracts)).”  

 

Verzoeker heeft medische attesten en rapporten voorgelegd met betrekking tot zijn aandoening, evenals 

verklaringen, en met betrekking tot de behandelingsmogelijkheden.  

 

De vraag die daarop volgt is die naar het onderzoek van de overheid:  

“187. Where such evidence is adduced, it is for the authorities of the returning State, in the context of 

domestic procedures, to dispel any doubts raised by it (see Saadi, cited above, § 129, and F.G. v. 

Sweden, cited above, § 120). The risk alleged must be subjected to close scrutiny (see Saadi, cited 

above, § 128; Sufi and Elmi v. the United Kingdom, nos. 8319/07 and 11449/07, § 214, 28 June 2011; 

Hirsi Jamaa and Others, cited above, § 116; and Tarakhel, cited above, § 104) in the course of which 

the authorities in the returning State must consider the foreseeable consequences of removal for the 

individual concerned in the receiving State, in the light of the general situation there and the individual’s 

personal circumstances (see Vilvarajah and Others, cited above, § 108; El-Masri, cited above, § 213; 

and Tarakhel, cited above, § 105). The assessment of the risk as defined above (see paragraphs 183-

84) must therefore take into consideration general sources such as reports of the World Health 

Organisation or of reputable non-governmental organisations and the medical certificates concerning the 

person in question.” 

 

De DVZ heeft geen enkel onderzoek gevoerd naar verzoekers medische situatie, de 

behandelingsmogelijkheden en de verwachte gevolgen van een repatriëring.  

 

De DVZ dient daarbij rekening te houden met de beschikbaarheid van behandeling, de toegankelijkheid 

ervan, het bestaan van een sociaal en familiaal netwerk voor de verzoeker, en de afstand tot waar hij 

behandeling kan genieten. Indien er daarna nog twijfels zijn dienen er garanties gevraagd te worden aan 

het herkomstland:  

“189. As regards the factors to be taken into consideration, the authorities in the returning State must 

verify on a case-by-case basis whether the care generally available in the receiving State is sufficient 

and appropriate in practice for the treatment of the applicant’s illness so as to prevent him or her being 

exposed to treatment contrary to Article 3 (see paragraph 183 above). The benchmark is not the level of 

care existing in the returning State; it is not a question of ascertaining whether the care in the receiving 
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State would be equivalent or inferior to that provided by the health-care system in the returning State. 

Nor is it possible to derive from Article 3 a right to receive specific treatment in the receiving State which 

is not available to the rest of the population.  

190. The authorities must also consider the extent to which the individual in question will actually have 

access to this care and these facilities in the receiving State. The Court observes in that regard that it 

has previously questioned the accessibility of care (see Aswat, cited above, § 55, and Tatar, cited 

above, §§ 47-49) and referred to the need to consider the cost of medication and treatment, the 

existence of a social and family network, and the distance to be travelled in order to have access to the 

required care (see Karagoz v. France (dec.), no. 47531/99, 15 November 2001; N. v. the United 

Kingdom, cited above, §§ 34-41, and the references cited therein; and E.O. v. Italy (dec.), cited above).  

191. Where, after the relevant information has been examined, serious doubts persist regarding the 

impact of removal on the persons concerned – on account of the general situation in the receiving 

country and/or their individual situation – the returning State must obtain individual and sufficient 

assurances from the receiving State, as a precondition for removal, that appropriate treatment will be 

available and accessible to the persons concerned so that they do not find themselves in a situation 

contrary to Article 3 (on the subject of individual assurances, see Tarakhel, cited above, § 120).” 

 

In Paposhvili, een zaak waarbij medische problemen niet werden onderzocht door de Belgische staat 

wegens formalistische redenen, leidde dit bij het Hof tot de volgende bedenkingen:  

 

“200. The Court concludes from the above that, although the Aliens Office’s medical adviser had issued 

several opinions regarding the applicant’s state of health based on the medical certificates provided by 

the applicant (see paragraphs 67-68 above), these were not examined either by the Aliens Office or by 

the Aliens Appeals Board from the perspective of Article 3 of the Convention in the course of the 

proceedings concerning regularisation on medical grounds.  

201. Nor was the applicant’s medical situation examined in the context of the proceedings concerning 

his removal (see paragraphs 73, 78 and 84 above).(…) 

205. In conclusion, the Court considers that in the absence of any assessment by the domestic 

authorities of the risk facing the applicant in the light of the information concerning his state of health and 

the existence of appropriate treatment in Georgia, the information available to those authorities was 

insufficient for them to conclude that the applicant, if returned to Georgia, would not have run a real and 

concrete risk of treatment contrary to Article 3 of the Convention (see paragraph 183 above).  

206. It follows that, if the applicant had been returned to Georgia without these factors being assessed, 

there would have been a violation of Article 3.” 

 

De bestreden beslissing schendt artikel 3 EVRM door verzoeker te willen verwijderen naar een 

herkomstland terwijl verzoeker ernstige medische gronden heeft aangevoerd die erop wijzen dat hij aan 

een behandeling contra art. 3 EVRM zou worden onderworpen.  

 

Uit objectieve landeninformatie blijkt echter dat het hoogst twijfelachtig is dat verzoeker toegang zou 

hebben tot deze behandeling :  

« La Côte d’Ivoire manque de médecins dans le secteur des soins de base, mais elle souffre surtout 

d’une grave carence de médecins spécialistes. D’après un rapport d’Amnesty International de janvier 

2007, les psychothérapeutes qualifiés, par exemple en mesure de venir en aide aux victimes de 

violences sexuelles souffrant de troubles posttraumatiques, sont «extrêmement rares, voire tout à fait 

inexistants dans les régions isolées». 9 Et selon un courriel du 22 août 2007 que le Professeur Drissa 

Koné, médecin chef de l’Hôpital psychiatrique de Bingerville d’Abidjan, a adressé à l’OSAR, il n’existe 

que trente et un psychiatres en Côte d’Ivoire, dont la majorité exerce dans la capitale. » SWISS 

REFUGEE COUNCIL, Côte d’Ivoire. Soins de santé mentale à Abidjan, 14 december 2016, 

https://www.refworld.org/docid/5851446e4.html.   

 

Voorts blijkt uit de objectieve landeninformatie duidelijk dat psychiatrische patiënten in Ivoorkust nog 

steeds ernstig gestigmatiseerd worden :  

« En dehors des problèmes financiers qui accompagnent fréquemment un traitement psychologique ou 

psychiatrique, le tabou qui règne autour des maladies mentales semble être fortement ancré en Côte 

d’Ivoire. Toujours selon le courriel que Madame Moetsi Duchatellier, Human Rights Officer à l’OHCHR 

d’Abidjan, a adressé à l’OSAR le 26 juillet 2007, les patients en traitement psychiatrique sont souvent 

considérés comme des «possédés» et leur maladie comme une punition des dieux pour leur mauvaise 

conduite. Il arrive aussi que la guérison d’une personne ne soit tout simplement pas reconnue tant que 

celle-ci n’est pas allée chez un guérisseur traditionnel qui procédera alors à une sorte d’exorcisation.  
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Dans un rapport de mars 2007, Amnesty International dénonce l’impossibilité de l’accès aux soins pour 

les victimes de violences sexuelles en Côte d’Ivoire: Pour les victimes de violences sexuelles perpétrées 

en Côte d'Ivoire, la quasi-impossibilité de recevoir les soins médicaux nécessaires pour traiter les 

maladies et les blessures physiques et psychologiques résultant du viol représente une violation 

supplémentaire de leur droit à la santé et à une réparation effective. » SWISS REFUGEE COUNCIL, 

Côte d’Ivoire. Soins de santé mentale à Abidjan, 14 december 2016, 

https://www.refworld.org/docid/5851446e4.html.  

 

“People with disabilities (visual, motor, hearing, mental), and children in particular, are disadvantaged, 

marginalised and often excluded by the community.704 The law requires to train and educate persons 

with disabilities, but in 2017 they were discriminated both in the fields of education and employment.” 3 

EASO, Côte d’Ivoire Country Focus, juni 2019, p.76, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2009965/2019_EASO_COI_Cotedivoire_EN.pdf.  

 

“Persons with disabilities reportedly encountered serious discrimination in employment and education. 

While the government reserved 800 civil service jobs for persons with disabilities, government 

employers sometimes refused to employ such persons. Prisons and detention centers provided no 

accommodations for persons with disabilities.  

The government financially supported separate schools, training programs, associations, and artisans’ 

cooperatives for persons with disabilities, but many persons with disabilities begged on urban streets 

and in commercial zones for lack of other economic opportunities.” UNITED STATES DEPARTMENT 

OF STATE, Annual report on human rights in 2018, 13 maart 2019, 

https://www.ecoi.net/en/document/2004148.html.    

  

“Den staatlichen Gesundheitseinrichtungen mangelt es an fast allem. Infrastrukturelle Probleme, 

veraltete oder fehlende Ausstattungen und eine schwierige Personalsituation sind das Ergebnis einer 

verfehlten Finanzpolitik im Gesundheitssektor. Die Organisation für Notfälle ist schwerfällig, sodass 

kranke Menschen nicht immer rechtzeitig behandelt werden können.83 Die Behandlung an sich ist zwar 

kostenlos, dennoch müssen Medikamente und  behandlungsmaterialien, wie Handschuhe, Verbände 

etc., selbst mitgebracht werden.” BUNDESAMT FUR MIGRATION UND FLUCHTLINGE, Länderreport 

7. Côte d’Ivoire, maart 2019, 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Herkunftslaenderinformationen/cote-d-ivore-

laenderreport.pdf;jsessionid=EA07D13D453E51A9F378EB3FAEB57381.1_cid359?__blob=publicationFi

le   

 

Uit bovenstaande informatie blijkt duidelijk dat er nog steeds een groot stigma heerst met betrekking tot 

psychische aandoeningen, en dat er slechts weinig gepaste gezondheidszorg beschikbaar is, en dan 

nog in erbarmelijke omstandigheden. 

 

Uit het rapport van de Swiss Refugee Service blijkt dat er erg hoge kosten verbonden zijn aan de 

psychiatrische gezondheidszorg. Een consultatie kost tussen 1500 en 3000 francs CFA, effectieve 

therapie kost in het enige publieke ziekenhuis 12500 francs CFA per sessie en voor een hospitalisatie 

wordt ten slotte 23000 francs CFA aangerekend per dag voor zover er een plaats beschikbaar zou zijn. 

In privéklinieken loopt de prijs op tot 25000 francs CFA per consultatie of therapiesessie en 40000 

francs CFA per dag hospitalisatie, behandeling niet inbegrepen. In totaal loopt een hospitalisatie op tot 

minimum 100 000 en 250 000 francs CFA. Het rapport vervolgt :  

 

Selon le courriel que Madame Moetsi Duchatellier, Human Rights Officer à l’Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights (OHCHR) d’Abidjan, a adressé à l’OSAR le 26 juillet 2007, 

l’Hôpital de Bingerville accueille des malades psychiatriques. Il s’agit d’un établissement public, mais si 

un patient ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour couvrir les frais d’hospitalisation, il aura 

beaucoup de difficultés à se faire soigner. 

 

Om in aanmerking te komen voor een ziektekostenverzekering in Ivoorkust moet men over een 

arbeidscontract beschikken en bijdragen betalen. Het is duidelijk dat verzoeker hierop geen beroep kan 

doen nu hij al jarenlang in België verblijft en geen arbeidsovereenkomst heeft. Verzoeker heeft nooit een 

bijdrage geleverd aan de sociale zekerheid, en al helemaal niet voorafgaand aan zijn ziekte zoals bij 

elke verzekering vereist is. De overheid zal dan ook niet bijspringen in de kosten. 
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Verzoeker heeft nood aan psychiatrische zorg. De kosten hiervoor lopen snel en hoog op. Verzoeker 

kan deze kosten onmogelijk zelf dragen aangezien hij door zijn aandoening niet in staat is om te 

werken. Hij kan ook geen beroep doen op een ziekteverzekering.  

 

Hij kan ten slotte ook niet op zijn familie in Ivoorkust rekenen, aangezien men onmogelijk van hen kan 

verwachten dat zij de kosten van de (dagelijkse) medicatie en behandelingen op zich nemen. 

Verzoekers vader is overleden, zijn moeder is een alleenstaande weduwe. Daarnaast heeft hij geen 

kinderen of echtgenote die hem financieel kunnen bijstaan. Het feit dat verzoeker een chronische 

aandoening heeft maakt dat het voor zijn familie onmogelijk deze kosten volledig te dragen 

 

 

Een gedwongen terugkeer naar Ivoorkust zal voor verzoeker een onmenselijke en vernederende 

behandeling uitmaken, zoals bepaald door artikel 3 EVRM.  

 

Verwerende partij diende een zorgvuldig en nauwkeurig onderzoek hiernaartoe te voeren. Ze heeft 

verzuimd dit te doen, waardoor de zorgvuldigheidsplicht dan ook geschonden werd.  

 

Verder werd de motiveringsplicht geschonden, eveneens in samenhang met artikel 3 van het EVRM.  

 

Artikel 62, §2, eerste lid Vw. stelt: “De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed. De 

feiten die deze beslissingen rechtvaardigen worden vermeld, behalve indien redenen van 

Staatsveiligheid zich daartegen verzetten.” 

 

Artikel 2 van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van 29 juli 

1991 stelt: “De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd.” 

 

Artikel 3 van die wet stelt: “De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.” 

 

Het afdoende karakter van de motivering houdt in dat de motieven pertinent moeten zijn, wat wilt 

zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moeten hebben, en dat ze draagkrachtig zijn, wat 

wilt zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te schragen. De 

belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene in de beslissing de 

motieven moet kunnen aantreffen derwijze dat kan worden nagegaan of de overheid van redenenen die 

in feite en rechte juist zijn, of de overheid die gegevens correct heeft beoordeled, en of ze op die 

gronden redelijkerwijze tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken 

zou kunnen uitmaken of het aangewezen is een annulatieberoep tegen de beslissing in te dienen (RvS, 

18 januari 2010, nr. 199. 583; RvS, 11 december 2015, nr; 233. 222).  

 

Artikel 41 van het Handvest van Grondrechten van de Unie voorziet in een recht op behoorlijk bestuur, 

waarbij wordt gesteld dat eenieder het recht heeft dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een 

redelijke termijn door de instellingen en organen van de Unie worden behandeld en dat de betrokken 

instanties daarbij de plicht hebben om hun beslissingen met redenen te omkleden.  

 

Artikel 51 van het Handvest verduidelijkt dat het Handvest van toepassing is wanneer lidstaten 

bepalingen van Unierecht ten uitvoer brengen: “1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de 

instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, 

alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve 

eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan 

overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de 

bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. (…)”. 

 

In deze context is de rechtspraak van het Hof volgens dewelke de doeltreffendheid van de door artikel 

47 van het Handvest gewaarborgde rechterlijke toetsing vereist dat de belanghebbende kennis kan 

nemen van de gronden waarop het jegens hem genomen besluit is gebaseerd, hetzij door lezing van het 

besluit zelf, hetzij doordat de redenen hem op zijn verzoek worden meegedeeld (HvJ 17 maart 2011, C-

372/09 en C-373/09, Peñarroja Fa, pt. 63; HvJ 17 november 2011, C-430/10, Gaydarov, pt. 41.), 

uitermate relevant.  
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Dit is immers een conditio sine qua non teneinde hem de mogelijkheid te bieden zijn rechten onder zo 

goed mogelijke omstandigheden te verdedigen en met volledige kennis van zaken te beslissen of hij er 

baat bij heeft om zich tot de bevoegde rechter te wenden, en teneinde deze laatste ten volle in staat te 

stellen om de wettigheid van het betrokken nationale besluit te toetsen (HvJ 15 oktober 1987, C-222/86, 

Heylens e.a., pt. 15; HvJ 3 september 2008, C-402/05 P en C-415/05 P, Kadi en Al Barakaat 

International Foundation, pt. 337; HvJ 17 november 2011, C-430/10, Hristo Gaydarov, pt. 41; HvJ 20 

september 2011, T-461/08, Evropaiki Dynamiki, pt. 122. Zie ook de bespreking onder art.) (Marleen 

Maes en Anja Wijnants, Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, nr. 2, 2016, Het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie: een nieuwe speler in het vreemdelingenrecht (Deel 2), pg.167) 

 

Verwerende partij heeft op verzoekers bezwaren onder artikel 3 EVRM die hij reeds geformuleerd heeft 

in zijn verschillende berichten aan verwerende partij en de aanvraag tot medische regularisatie geen 

enkel inhoudelijk antwoord geformuleerd.   

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat het bestaan van een artikel 3 EVRM risico dient ingeschat te 

worden rekening houdende met de feiten gekend aan de Staat op het tijdstip van de uitwijzing: “74.  

With regard to the assessment of evidence, it has been established in the Court’s case-law that “the 

existence of the risk must be assessed primarily with reference to those facts which were known or 

ought to have been known to the Contracting State at the time of expulsion” (see F.G. v. Sweden, cited 

above, § 115, and J.K. and Others v. Sweden, cited above, § 87).” EHRM, N.A. t. Finland, nr. 25244/18,  

14 november 2019).  

 

Dit wilt eenduidig zeggen dat het EHRM het mogelijk acht dat een risico op een artikel 3 EVRM 

schending pas opduikt nadat er een terugkeermaatregel genomen werd en voordat de verwijdering 

wordt uitgevoerd.  

 

Uit de rechtspraak van de Raad van State (Raad van State, nr. 241.623, 29 mei 2018) blijkt ook duidelijk 

dat het bestuur bij het nemen van een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten reeds 

moet onderzoeken of die verwijderingsmaatregel in overeenstemming is met de normen van de 

internationale verdragen waardoor België gebonden is, in casu met artikel 3 van het EVRM. De Raad 

van State is van oordeel dat dit al zo is indien er een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

genomen zonder dat er detentie met oog op verwijdering aa gekoppeld wordt. De Raad stelt immers dat 

er aan het bovenvermelde geen afbreuk wordt gedaan door de mogelijkheid voor het bestuur om bij 

niet-naleving van het bevel om het grondgebied te verlaten over te gaan tot dwangmaatregelen met het 

oog op verwijdering in de zin van artikel 1, 7°, van de vreemdelingenwet, zijnde de fysieke verwijdering 

van het grondgebied. 

De Raad van State verwijst onder andere naar de laatste zin van punt 199 van het arrest van 13 

december 2016 in zake Paposhvili t. België waarin het EHRM vaststelt dat de Raad van State, die was 

gevat door een cassatieberoep, de in die zaak gevolgde redenering van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen heeft bevestigd en heeft gepreciseerd dat de evaluatie van de medische 

toestand van een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een verwijderingsmaatregel en aan wie de 

machtiging tot verblijf was geweigerd, moest gebeuren op het ogenblik van de gedwongen uitvoering 

van die verwijderingsmaatregel en niet op het ogenblik van het aannemen van die maatregel. Met 

uitdrukkelijke verwijzing naar punt 199 in fine, vervolgt het EHRM in punt 202 dat de omstandigheid dat 

de evaluatie van de medische toestand van de betrokkene ook in extremis had kunnen gebeuren op het 

ogenblik van de gedwongen uitvoering van de verwijderingsmaatregel, niet tegemoet komt aan de 

bekommernissen van artikel 3 van het EVRM wanneer er geen aanwijzingen zijn betreffende de omvang 

van dergelijk onderzoek en het effect ervan op het bindende karakter van het bevel om het grondgebied 

te verlaten. 

In het vermelde arrest van 29 mei 2018 van de Raad van State was, net als in de zaak die tot het 

Paposhvili arrest van het EHRM van 13 december 2016 heeft geleid, ook nog geen effectieve 

verwijdering van de betrokkene voorzien. De Raad van State oordeelt dat gelet op de rechtspraak van 

het EHRM in dat dossier de RvV conform artikel 3 EVRM heeft geoordeeld door  door te oordelen dat 

een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM moet worden onderzocht bij het nemen van een 

beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten en niet pas op het ogenblik van de 

gedwongen verwijdering van de vreemdeling. 

A fortiori dient het onderzoek naar een ernstig risico op een artikel 3 EVRM schending te gebeuren 

indien, zonder dat dit te wijten is aan kwade wil van de betrokkene, het risico op een artikel 3 EVRM 

schending pas komt vast te staan nadat er een terugkeermaatregel genomen is, maar de persoon nog 

niet verwijderd werd.  
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Verder dient er geoordeeld te worden dat er op verwerende partij ook een samenwerkingsplicht rust. 

Indien een arts stelt dat verzoeker dient onderzocht te worden door een specialist, dient verwerende 

partij dit mee mogelijk te maken. Gezien verzoeker zich in detentie bevindt en dreigt uitgewezen te 

worden op korte termij is het materieel en temporeel bijzonder moeilijk om hem door een specialist te 

laten onderzoeken. Verzoeker heeft aangegeven te willen meewerken. Verwerende partij heeft een 

verantwoordelijkheid om verzoeker grondig te laten onderzoeken door een specialist als verzoekers arts 

dat noodzakelijk acht.    

De vaste rechtspraak van het EHRM is in deze bekend: “The risk alleged must be subjected to close 

scrutiny (see Saadi, cited above, § 128; Sufi and Elmi v. the United Kingdom, nos. 8319/07 and 

11449/07, § 214, 28 June 2011; Hirsi Jamaa and Others, cited above, § 116; and Tarakhel, cited above, 

§ 104) in the course of which the authorities in the returning State must consider the foreseeable 

consequences of removal for the individual concerned in the receiving State, in the light of the general 

situation there and the individual’s personal circumstances (see Vilvarajah and Others, cited above, § 

108; El-Masri, cited above, § 213; and Tarakhel, cited above, § 105).” 

 

Het EHRM heeft in het arrest I.M. t. Frankrijk, nr. 9152/09, 2 februari 2012 geoordeeld dat het moeilijker 

is voor asielzoekers in detentie om met hetzelfde oog voor detail hun asielaanvraag voor te bereiden 

dan voor asielzoekers die niet van hun vrijheid beroofd zijn (§146):  «146. Enfin, la Cour ne peut que 

souligner que le placement en rétention ne permet pas, dans un délai aussi bref, de rassembler, par 

l’intermédiaire de contacts extérieurs, tous les éléments susceptibles d’appuyer et de documenter une 

demande d’asile, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une première demande (…)» 

Naar analogie gaat dat ook op voor verzoeker die vanuit detentie de bijstand van een specialist dient in 

te roepen, en een specialist die bereid en capabel is om in die korte tijdsspanne voor de verwijdering 

hem aan een grondig onderzoek te onderwerpen, beperkingen die voortvloeien uit het handelen van 

verwerende partij.  

Verzoeker heeft een ernstige bewijzen aangebracht dat hij bij verwijdering aan een artikel 3 EVRM 

schending zal blootgesteld worden. Verwerende partij dient dit risico zo nauwkeurig mogelijk te 

onderzoeken, elke twijfel te bannen en indien nodig verzoeker laten onderzoeken door een psychiater.  

Verzoeker geniet geen effectief rechtsmiddel gezien hij vanwege zijn detentie niet op een grondig 

onderzoek van een psychiater kan rekenen, geen enkel medisch element in zijn dossier onderzocht 

werd, zijn aanvraag op puur formele gronden werd afgewezen en er op zijn verzoek tot uitstel geen 

enkel aanvechtbaar antwoord is gekomen.  

 

Verzoeker heeft recht op een effectief rechtsmiddel met automatisch schorsende werking.  

 

Een beroep ten gronde tegen de onontvankelijkheidsbeslissing wordt ingediend maar mist schorsende 

werking op grond van artikel 39/79 Vw. En zelfs al wordt het beroep behandeld, het onderzoek naar 

verzoekers gezondheidssituatie is nog niet naar behoren kunnen gevoerd worden.  

 

Volgens de ‘Abdida’-rechtspraak van het Hof van Justitie dient een dergelijk beroep wel degelijk 

schorsende werking te hebben, wat wilt zeggen dat de personen in kwestie niet verwijderd kunnen 

worden, maar ook dat ze recht hebben op basis sociale dienstverlening naast medische zorgen (arrest 

HvJ, C-562/13, 18 december 2014, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve tegen 

Moussa Abdida).  

 

Het Hof oordeelde dat: “moet worden geantwoord dat de artikelen 5 en 13 van richtlijn 2008/115, 

gelezen in het licht van de artikelen 19, lid 2, en 47 van het Handvest, en artikel 14, lid 1, sub b, van die 

richtlijn in die zin moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale wettelijke regeling: 

 – die geen schorsende werking toekent aan een beroep tegen een besluit waarbij een derdelander die 

aan een ernstige ziekte lijdt, wordt gelast het grondgebied van een lidstaat te verlaten, wanneer de 

uitvoering van dat besluit voor die derdelander een ernstig risico inhoudt dat zijn gezondheidstoestand 

op ernstige en onomkeerbare wijze verslechtert, en  

– die niet bepaalt dat in de mate van het mogelijke wordt voorzien in de elementaire levensbehoeften 

van die derdelander teneinde te verzekeren dat de dringende medische zorg en de essentiële 

behandeling van ziekte daadwerkelijk worden verstrekt tijdens de periode waarin die lidstaat als gevolg 

van het instellen van dat beroep verplicht is de verwijdering van die derdelander uit te stellen”.’ 

 

3.2.2.2. Kernpunt van verzoekers betoog is dat de eerste bestreden beslissing de aanvraag om 

medische regularisatie afwijst op louter formele gronden. Verzoeker valt erover dat uit de eerste 

bestreden beslissing niet blijkt dat er een onderzoek werd gevoerd met betrekking tot het risico op 

schending van artikel 3 EVRM hoewel er in de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen 
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naar zijn oordeel “ernstige en zwaarwichtige gronden blijken die op een risico op schending wijzen”. 

Meer bepaald valt verzoeker erover dat er geen enkel onderzoek werd gevoerd naar zijn medische 

situatie, de behandelingsmogelijkheden en de verwachte gevolgen van een repatriëring en dat hierover 

niet gemotiveerd werd in de eerste bestreden beslissing. Verzoeker verwijst naar ondersteunende 

stukken, naar het arrest Paposhvili van het EHRM en verwijst naar landeninformatie van diverse 

bronnen van verschillende tijdstippen en concludeert hieruit dat er een groot stigma heerst in Ivoorkust 

met betrekking tot psychische aandoeningen en dat er slechts weinig gepaste gezondheidszorg 

beschikbaar is en dat er hoge kosten verbonden zijn aan de psychiatrische gezondheidszorg die hij niet 

zelf kan dragen. Verzoeker besluit hieruit dat een gedwongen terugkeer naar Ivoorkust voor hem een 

onmenselijke en vernederende behandeling zal uitmaken in de zin van artikel 3 EVRM. Verzoeker 

verwijst verder naar rechtspraak van het EHRM waaruit volgens hem blijkt dat het bestaan van “een 

artikel 3 EVRM risico” dient ingeschat te worden rekening houdend met de feiten die gekend zijn door 

de staat op het ogenblik van uitwijzing. Volgens verzoeker houdt de rechtspraak in dat het EHRM het 

mogelijk acht dat een risico op schending van artikel 3 EVRM pas opduikt nadat er een 

terugkeermaatregel werd genomen en voordat de verwijdering wordt uitgevoerd.   Verzoeker verwijst 

verder naar rechtspraak van de Raad van State  die stelt dat het bestuur bij het treffen van een bevel 

om het grondgebied te verlaten moet onderzoeken of die verwijderingsmaatregel in overeenstemming is 

met artikel 3 EVRM. Hij voegt er aan toe “A fortiori dient het onderzoek naar een ernstig risico op een 

artikel 3 EVRM schending te gebeuren indien, zonder dat dit te wijten is aan kwade wil van de 

betrokkene, het risico op een artikel 3 EVRM schending pas komt vast te staan nadat er een 

terugkeermaatregel genomen is, maar de persoon nog niet verwijderd werd”. Verzoeker stipt ook nog 

aan dat de verwerende partij tekort geschoten is aan haar samenwerkingsplicht. Hij preciseert dat hij al 

het mogelijke vanuit een moeilijke detentiesituatie gedaan heeft en dat het aan de verwerende partij 

toekwam om verzoeker gronding te laten onderzoeken door een specialist als verzoeker arts dat 

noodzakelijk acht.          

 

3.2.2.3. Vooreerst dient de Raad te benadrukken dat verzoeker het bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met oog op verwijdering (bijlage 13 septies)  van 11 juli 2019 niet 

aangevochten heeft. Dit kan nochtans verwacht worden van een verzoekende partij die van oordeel is 

dat een verwijdering naar het land van oorsprong een risico op schending van artikel 3 EVRM met zich 

meebrengt. Het is immers op grond van de voormelde bijlage 13 septies dat de verwijdering naar het 

land van herkomst zal plaatsgrijpen. Gezien deze beslissing niet werd aangevochten, kan ze thans dan 

ook niet dienstig bekritiseerd worden. Verzoeker toont voorts niet aan dat de medische situatie waarvan 

hij gewag maakt in zijn e-mailverkeer naar de verwerende partij toe en uiteindelijk in zijn aanvraag om 

verblijfsmachtiging om medische redenen van 31 oktober 2019, dit alles nàdat het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 11 juli 2019 werd getroffen, ook pas daadwerkelijk na dit bevel om het 

grondgebied te verlaten opduikt. Het is niet omdat er geen beroep wordt ingediend tegen de 

bovenvermelde bijlage 13 septies van 11 juli 2019, dat de medische situatie per definitie pas daarna 

opduikt. De verzoekende partij verwijst naar stuk 3 gevoegd bij het verzoekschrift en benadrukt dat 

verzoeker geen ziekte-inzicht heeft, waardoor  hij “m.a.w. moeilijk zelf [kon] laten gelden n.a.v. de 

beslissing 13 septies dat hij ernstig ziek was en een onmenselijke behandeling riskeert in Ivoorkust”. De 

Raad verwijst naar punt 3.2.2.7. waarin dit stuk 3 besproken wordt. Het betreft geen stuk dat opgesteld 

werd door een arts, en hieruit blijkt alleszins ook niet dat verzoeker ernstig ziek was voor 11 juli 2019 

laat staan dat dit aantoont dat hij ernstig ziek geworden is nà 11 juli 2019 zodat het betoog van 

verzoeker niet opgaat. Voorts blijkt uit het administratief dossier niet dat de verwerende partij over 

informatie beschikte waaruit blijkt dat er sprake is van een zodanige actuele medische situatie van 

verzoeker dat een verwijdering naar het land van oorsprong een risico op schending van artikel 3 EVRM 

met zich meebrengt, waardoor de verwerende partij ambtshalve een en ander diende te onderzoeken 

en dit tot uiting diende te laten komen in de bijlage 13 septies van 11 juli 2019.       

 

3.2.2.4. In het administratief dossier  bevindt zich de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische 

redenen die werd ingediend op 31 oktober 2019. De aanvraag gaat gepaard met een standaard 

medisch getuigschrift van 29 oktober 2019, opgesteld door W.A., huisarts die verzoeker heeft bezocht in 

het gesloten centrum.  De verzoekende partij verklaart ter terechtzitting dat zij geen psychiater bereid 

vond die het standaard medisch getuigschrift wenste in te vullen en verklaart desgevraagd dat zij 

voorheen niet werd opgevolgd door de voormelde huisarts. De betrokken huisarts vermeldt in het 

standaard medisch getuigschrift onder de rubriek “A) Medische voorgeschiedenis” dat verzoeker zijn  

jeugd zonder problemen heeft gehad in Abidjan en dat hij in België is sedert 2016. Hij geeft de familiale 

situatie weer en stelt, “2018 psychose en agressie en 2d. hospitalisatie, neemt geen medicatie, nu ook 

geen cannabis meer”. Onder de rubriek “B) Diagnose” vult de huisarts het volgende in, “Nu: goed 

aanspreekbaar en coherent, adekwaat in de omgang, geen psychose op dit ogenblik. Diagnose: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 14 

psychose momenteel in remissie, uitgelokt door cannabis en migratie; mogelijk kaderend in schizofrenie 

(wat door psychiatrisch onderzoek dient te worden bevestigd of ontkracht”). Onder de rubriek “C) 

Actuele behandeling en datum van opstarten van de behandeling van de aandoeningen vermeld onder 

rubriek B”, kan het volgende gelezen worden: 

 

- Medicamenteuze behandeling/medische materiaal: geen 

- Interventie/Hospitalisatie (Frequentie? Datum van laatste opname?)  korte hospitalisatie op eigen 

initiatief afgebroken (23->24/1/2019 PAAZ Heusden Zolder) 

- Voorziene duur van de noodzakelijke behandeling: vermoedelijk levenslang”      

 

Onder rubriek “D) Wat zouden de gevolgen en mogelijke complicaties zijn indien de behandeling wordt 

stopgezet?, vult de huisarts in: “volgt geen behandeling en is momenteel goed”. 

 

Onder rubriek “E) Evolutie en prognose van de aandoeningen waarvan sprake onder rubriek B”, stelt de 

huisarts: “mogelijke stabilisatie, maar ook verergering mogelijk met veel veranderen/aftakelen”.  

 

Onder rubriek “F) Indien van toepassing: zijn er specifieke noden in verband met de medische 

opvolging? Is mantelzorg medisch vereist”, vult de huisarts in, “gezien voorgeschiedenis best continu 

medicatie nemen om recidive te voorkomen”.     

 

Het standaard medisch getuigschrift ging niet gepaard met bijlagen.  

 

3.2.2.5. De eerste bestreden beslissing stelt, “Het standaard medisch getuigschrift d.d. 29.10.2019 toont 

geen enkele uitspraak omtrent de noodzakelijk geachte behandeling”. Dit vindt steun in het betrokken 

standaard medisch getuigschrift waarin onder rubriek “D) Wat zouden de gevolgen en mogelijke 

complicaties zijn indien de behandeling wordt stopgezet?, kan gelezen worden: “volgt geen behandeling 

en is momenteel goed” en onder rubriek C) Actuele behandeling en datum van opstarten van de 

behandeling van de aandoeningen vermeld onder rubriek B”, kan gelezen worden: “-Medicamenteuze 

behandeling/medische materiaal: geen”. De vaststelling in de bestreden beslissing “Het standaard 

medisch getuigschrift d.d. 29.10.2019 toont geen enkele uitspraak omtrent de noodzakelijk geachte 

behandeling”  wordt als dusdanig ook niet betwist door de verzoekende partij. Gelet op de voormelde 

vaststelling in de bestreden beslissing kan de verzoekende partij niet gevolgd worden in haar betoog dat 

de medische regularisatieaanvraag op “louter formele gronden” werd afgewezen. Gezien deze 

vaststelling en gelet op het gestelde in artikel 9 ter, §1, van de Vreemdelingenwet, kan verzoeker 

bezwaarlijk de verwachting koesteren dat de verwerende partij een arts-adviseur zou inschakelen om 

een advies op te stellen.  

 

Artikel 9 ter, §1, stelt immers onder meer: 

 

“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.”      

 

3.2.2.6. Uit het standaard medisch getuigschrift blijkt dat verzoeker actueel “goed aanspreekbaar en 

coherent [is] adekwaat in de omgang, geen psychose op dit ogenblik”, dat er actueel geen sprake is van 

een  medicamenteuze behandeling of medische materiaal en dat hij actueel geen behandeling volgt en 

dat hij momenteel “goed” is. Verder zit in het administratief dossier  een “fit to fly” opgesteld door Dr. 

A.N., centrumarts, op 22 oktober 2019.  De Raad ziet dan ook niet goed wat de grondslag is van het 

betoog van de verzoekende partij dat er een schending dreigt van artikel 3 EVRM bij een gedwongen 

terugkeer naar Ivoorkust. De Raad ziet evenmin in wat de grondslag is van de verwachting van de 

verzoekende partij dat verweerder nagaat of de noodzakelijk geachte behandeling beschikbaar en 

toegankelijk is voor verzoeker in zijn land van herkomst of een onderzoek voert naar de verwachte 
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gevolgen van een repatriëring. Verzoeker verwijst  veelvuldig en uitgebreid naar het arrest Paposhvili 

van het EHRM van 13 december 2016 en naar landeninformatie waaruit hij concludeert dat er een groot 

stigma heerst in Ivoorkust met betrekking tot psychische aandoeningen en dat er slechts weinig gepaste 

gezondheidszorg beschikbaar is en dat er hoge kosten verbonden zijn aan de psychiatrische 

gezondheidszorg die hij niet zelf kan dragen, doch hij toont niet aan dat dit alles op hem van toepassing 

is, dit gelet op zijn medische situatie. Verzoeker toont meer bepaald nergens aan dat hij actueel een 

psychiatrische patiënt is die nood heeft aan psychiatrische zorg en medicatie, waarbij dient nagegaan te 

worden of die behandeling beschikbaar en toegankelijk is in zijn land van oorsprong. Het betoog van de 

verzoekende partij in haar verzoekschrift, “Verzoeker heeft aangetoond dat hij ernstig ziek is en deze 

ziekte zijn menselijke waardigheid, fysieke en psychische integriteit bedreigt en dat indien hij niet 

behandeld wordt hij een onmenselijke en vernederende behandeling riskeert.” en “Verzoeker heeft 

ernstige bewijzen aangebracht dat hij bij verwijdering aan een artikel 3 EVRM schending zal 

blootgesteld worden”   mist manifest feitelijke grondslag. 

    

3.2.2.7. De verzoekende partij verwijst ter terechtzitting naar “honderden” ondersteunende stukken in 

het administratief dossier  over haar medische situatie maar ook uit het administratief dossier blijkt niet 

dat er sprake is van een zodanige actuele medische situatie waardoor een schending dreigt van artikel 3 

EVRM bij een gedwongen terugkeer naar Ivoorkust en die de verwerende partij zou noodzaken tot het 

voeren van verder onderzoek. Bij het verzoekschrift wordt evenmin een medisch attest gevoegd dat dit 

aantoont. Bij het verzoekschrift wordt slechts één stuk gevoegd aangaande de medische situatie van 

verzoeker, met name een evolutieverslag van maart 2019, ingevuld door “Rob” van een open 

opvangcentrum. Nergens is er een indicatie in dit verslag dat “Rob” een arts is. Het betrokken verslag 

bevat een weergave van gesprekken en observaties van de verzoekende partij en haar relaties tot 

anderen. De Raad ziet niet in en de verzoekende partij legt ook niet uit hoe dit stuk dat dateert van 

maart 2019 een actuele medische situatie aantoont van verzoeker waardoor een schending dreigt van 

artikel 3 EVRM bij een gedwongen terugkeer naar Ivoorkust.  

 

3.2.2.8. Ter terechtzitting vraagt de Raad aan de verzoekende partij of het voormelde evolutieverslag 

van maart 2019, ingevuld door “Rob”, van de “honderden” ondersteunende stukken in het administratief 

dossier, het beste stuk is dat haar medische situatie illustreert, wat de verzoekende partij bevestigt. 

Zoals gezegd  kan uit dit stuk niet afgeleid worden dat er sprake is van een zodanige actuele medische 

situatie waardoor een schending dreigt van artikel 3 EVRM bij een gedwongen terugkeer naar Ivoorkust 

en die de verwerende partij zou noodzaken tot het voeren van verder onderzoek. Zowel in het 

verzoekschrift als ter terechtzitting wordt de samenwerkingsplicht benadrukt van de verwerende partij. 

De verzoekende partij is meer bepaald van oordeel dat de verwerende partij de verantwoordelijkheid 

heeft om verzoeker grondig te laten onderzoeken door een specialist als verzoeker arts dat noodzakelijk 

acht. De verzoekende partij benadrukt in haar verzoekschrift, “ Gezien verzoeker zich in detentie bevindt 

en dreigt uitgewezen te worden op korte termijn is het materieel en temporeel bijzonder moeilijk om hem 

door een specialist te laten onderzoeken”. Voor zover de samenwerkingsplicht  in deze al een in rechte 

afdwingbaar beginsel is, dient de Raad op te merken dat de verzoekende partij niet kan gevolgd worden 

in haar betoog. De detentie en uitwijzing op korte termijn heeft de verzoekende partij niet verhinderd om 

een bezoek door een huisarts in het gesloten centrum te regelen zodat deze een standaard medisch 

getuigschrift voor verzoeker kon opstellen met het oog op het indienen van een aanvraag om 

verblijfsmachtiging om medische redenen. Het houdt in dat de verwerende partij zich hiertegen ook niet 

verzet heeft. Het gegeven dat de verzoekende partij geen psychiater in dit verband kon inschakelen kan 

de verwerende partij niet aangewreven worden. Er lag geen medisch attest voor, ook thans niet, waaruit 

blijkt dat een schending dreigt van artikel 3 EVRM bij een gedwongen terugkeer naar Ivoorkust en die 

de verwerende partij zou noodzaken tot het ambtshalve voeren van verder onderzoek, waaronder het 

acuut inschakelen van een psychiater. Artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet legt het opstellen van een 

standaard medisch getuigschrift met de nodige info ook duidelijk bij de verzoekende partij zodat de 

verwerende partij niet kan verweten worden in dit verband zelf geen stappen ondernomen te hebben. 

Samenvattend kan de verzoekende partij dan ook niet gevolgd worden wanneer ze opwerpt, “Verzoeker 

heeft een ernstige bewijzen aangebracht dat hij bij verwijdering aan een artikel 3 EVRM schending zal 

blootgesteld worden. Verwerende partij dient dit risico zo nauwkeurig mogelijk te onderzoeken, elke 

twijfel te bannen en indien nodig verzoeker laten onderzoeken door een psychiater”.   

 

3.2.2.9. De verzoekende partij citeert zoals gezegd vaak en uitgebreid uit het arrest Paposhvili van het 

EHRM van 13 december 2016 maar zij toont niet aan dat zij de hoge drempel zoals omschreven in §183 

van dit arrest haalt. Hierin heeft het EHRM gesteld dat voor de toepassing van artikel 3 van het EVRM 

inzake verwijdering van vreemdelingen die lijden aan een ernstige ziekte, naast gevallen waarin er 

sprake is van een imminent risico op overlijden, het moet gaan om uitzonderlijke situaties met name 
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“situaties die de verwijdering inhouden van ernstig zieke vreemdelingen waar ernstige aanwijzingen 

voorliggen dat hij of zij, ook al ligt geen imminent risico op overlijden voor, een reëel risico loopt in geval 

van afwezigheid van een gepaste behandeling in de ontvangende staat of het gebrek aan toegang tot 

een dergelijke behandeling, op blootstelling aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang 

van zijn of haar gezondheidstoestand resulterend in een intens lijden of in een betekenisvolle 

vermindering van de levensverwachting (eigen vertaling)” van “The Court considers that the “other very 

exceptional cases” within the meaning of the judgment in N. v. the United Kingdom (§ 43) which may 

raise an issue under Article 3 should be understood to refer to situations involving the removal of a 

seriously ill person in which substantial grounds have been shown for believing that he or she, although 

not at imminent risk of dying, would face a real risk, on account of the absence of appropriate treatment 

in the receiving country or the lack of access to such treatment, of being exposed to a serious, rapid and 

irreversible decline in his or her state of health resulting in intense suffering or to a significant reduction 

in life expectancy. The Court points out that these situations correspond to a high threshold for the 

application of Article 3 of the Convention in cases concerning the removal of aliens suffering from 

serious illness”. Hieruit blijkt dat het EHRM, ook al wordt niet langer (enkel) een imminent risico op 

overlijden vereist, de lat nog steeds zeer hoog legt vooraleer het aanvaardt dat een schending van 

artikel 3 van het EVRM zich kan voordoen voor een zieke vreemdeling. Het is thans duidelijk dat de 

verzoekende partij niet aantoont de betrokken drempel te halen.  

       

3.2.2.10. De Raad dient derhalve te concluderen dat er geen schending van 3 EVRM wordt aangetoond 

waardoor artikel 13 EVRM niet kan geschonden zijn.  De Raad benadrukt dat verzoekers grief inzake 

artikel 3 EVRM werd onderzocht in het kader van voorliggend beroep vooraleer de geplande 

verwijdering plaatsgrijpt zodat verzoeker een effectief rechtsmiddel gehad heeft.  

 

3.2.2.11. De opgeworpen schending van artikel 7 van de Vreemdelingenwet wordt niet nader toegelicht 

en de eerste bestreden beslissing is ook geen bevel om het grondgebied te verlaten zoals bedoeld in 

artikel 7 van de Vreemdelingenwet. Dit middelonderdeel is onontvankelijk. Dezelfde vaststelling geldt 

voor de  opgeworpen schending van artikel 74/17 van de Vreemdelingenwet. In dit verband volstaat het 

te verwijzen naar het gestelde in punt 2.5. De Terugkeerrichtlijn werd via de wet van 19 januari 2012 tot 

wijziging van de Vreemdelingenwet omgezet in Belgische wetgeving en de verzoekende partij toont niet 

aan dat artikel 5 van de voormelde richtlijn niet of niet correct werden omgezet in Belgisch recht, 

derwijze dat zij niet dienstig kan steunen op de schending van die bepaling van de betrokken richtlijn. 

De eerste bestreden beslissing is geen beslissing die kadert binnen het Unierecht zodat de verzoekende 

partij niet dienstig de schending kan opwerpen van de artikelen 1 en 4 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie. 

   

 

Deze onderdelen van het middel zijn onontvankelijk. 

 

3.2.2.12. Het enig middel is derhalve prima facie voor zover ontvankelijk, ongegrond en derhalve niet 

ernstig.   

 

3.3. De vaststelling dat niet voldaan is aan de voorwaarde van een ernstig middel volstaat om de 

vordering af te wijzen. 

 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig november tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. CLAESEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. CLAESEN M. EKKA 

 


