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 nr. 232 692 van 17 februari 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH 

Vlaanderenstraat 4 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 14 november 2018 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 4 oktober 2018 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 ongegrond wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikking van 26 november 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

16 december 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. AHMADZADAH, en van 

advocaat M. MISSEGHERS, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 17 september 2018 dient de verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 
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Op 4 oktober 2018 beslist de gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris, thans de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, dat deze aanvraag 

ontvankelijk, doch ongegrond is. 

 

Deze ongegrondheidsbeslissing is de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekster ter kennis 

gebracht op 15 oktober 2018 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 17.09.2018 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :  

 

H., S. (R.R.: …)  

Geboren te Kabul op (…) 1970  

Nationaliteit: Afghanistan  

Adres: (…) Arendonk  

 

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

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

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

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is.  

 

Reden:  

 

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

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

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

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

 

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

verslag arts-adviseur d d. 02.10.2018 in gesloten omslag)  

 

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). 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, 

van de formele en de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

3.1. Het eerste middel wordt als volgt onderbouwd: 

 

“De overheid dient zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden. De beslissing dient te 

stoelen op een correcte feitenvinding, De overheid dient zich zo nodig voldoende te informeren om met 

kennis van zaken een beslissing te nemen. Het aspect van een correcte feitengaring of voorlichting 

vormt een belangrijk element van het zorgvuldigheidsbeginsel. Een zorgvuldige besluitvorming 

impliceert immers dat de overheid op basis van een afdoend en volledig onderzoek van het concrete 

geval tot haar besluit komt. 
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Een zorgvuldige overheid dient er aldus op toe te zien dat de vergaarde feiten volledig zijn, en tevens 

juist worden verwerkt en beoordeeld.  

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling op motieven steunen 

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte er verantwoording van die 

handeling in aanmerking kunnen genomen worden.  

 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de verwerende partij de motiveringsplicht heeft geschonden. 

Voor zover er sprake zou zijn van motieven kunnen ze evenwel de bestreden beslissing niet dragen.  

 

Verwerende partij is niet wettig tot zijn voorstelling betreffende de toedracht der feiten gekomen. De 

bestreden beslissing is dan ook onwettig, aangezien de beweegredenen waarop deze zich steunt in 

feite niet aanwezig zijn.  

 

Verzoekster kan zich niet vinden in de bestreden beslissing en meent aan de voorwaarden te voldoen 

voor toekenning van een verblijfsmachtiging in de zin van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Verzoekster heeft de motieven voor de negatieve beslissing in zijn dossier grondig bestudeerd en wenst 

deze als volgt te weerleggen.  

 

Ten onrechte stelt de verwerende partij in de bestreden beslissing dat het niet bewezen is 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 van het Europees Verdrag van voor 

de Rechten van de Mens (EVRM).  

 

In de bestreden beslissing wordt er nauwelijks verwezen naar het verzoek om internationale 

bescherming van verzoekster en al de elementen, waaronder haar verblijf in Iran, die zij uiteenzette. Uit 

de bestreden beslissing blijkt nergens dat de verwerende partij hiermee rekening heeft gehouden. Voor 

verzoekster is het dan ook werkelijk een raadsel waarom er geen motieven zijn opgenomen met 

betrekking tot haar verblijf in Iran. Uit het verslag arts-adviseur d.d. 02.10.2018 blijkt nochtans dat arts-

adviseur verwijst naar het asielrelaas van verzoekster waarbij arts-adviseur stelt dat verzoekster twee 

zussen en een broer in Kabul verblijven en dat het om deze reden zeer onwaarschijnlijk is dat 

verzoekster op niemand beroep zou kunnen doen voor financiële steun of opvang bij terugkeer naar het 

thuisland.  

 

Het is duidelijk dat de verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden, minstens de 

motiveringsplicht die op haar schouders rust.  

 

Nu dit onderzoek niet werd gevoerd en nergens omtrent verzoeksters verblijf in Iran een motief te vinden 

is, heeft de arts-adviseur zich ten onrechte beperkt tot de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van 

de zorgen in het land waarvan verzoekster de nationaliteit bezit, namelijk Afghanistan. Gelet op 

verzoeksters asielrelaas diende de verwerende partij eveneens een onderzoek van de beschikbaarheid 

en de toegankelijkheid van de zorgen te beoordelen ten opzichte van het land waar ze — volgens haar 

verklaringen bij het CGVS- een lang verblijf kende, met name Iran. Minstens diende verwerende partij 

motieven hieromtrent opnemen, aangezien thans zowel voor uw Raad als voor verzoekster onduidelijk 

is waarom haar asielrelaas buitenbeschouwing werd gelaten in het kader van de huidige procedure. Het 

is daarbij zeer frappant dat de arts-adviseur wel verwijst naar verzoeksters familieleden die in Kabul 

verblijven.  

 

Het eerste middel is gegrond.” 

 

3.2. De verweerder repliceert hierop in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ; 

- de formele en materiële motiveringsplicht ; 

- het redelijkheidsbeginsel ; 

- het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging niet wettig tot de 
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bestreden beslissing zou zijn gekomen. De verzoekende partij meent aan de voorwaarden van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet te voldoen. 

 

Betreffende de vermeende schending van de formele motiveringsplicht, laat de verweerder gelden dat 

bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven 

en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

 

Verder stelt de verweerder vast dat verzoekende partij een schending opwerpt van zowel de formele als 

de materiële motiveringsplicht, terwijl nochtans het tegelijk aanvoeren van een schending van de 

formele én de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke 

formele motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht 

geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001). 

 

Wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, betekent dit dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden. 

 

De verweerder zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre de verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert. 

 

Verweerder laat gelden dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van art. 9ter 

Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt: 

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

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

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

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

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.” 

 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt duidelijk dat de gezondheidsproblemen die werden aangehaald 

door verzoekende partij geen actuele aandoeningen uitmaken die een reëel risico inhouden voor haar 

leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling en dit gelet op het gegeven dat er in Afghanistan behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk is, terwijl verzoekende partij ook kan reizen naar dit land. 

 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt duidelijk dat daarbij rekening werd gehouden met de medische 

verslagen die verzoekende partij heeft voorgelegd, terwijl de arts-adviseur ook verwijst naar de 

verschillende door hem geraadpleegde bronnen, die ofwel online consulteerbaar zijn, ofwel kunnen 

worden nagegaan in het administratief dossier. 

 

Gelet op het feit dat de arts-adviseur adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch oogpunt naar een 

terugkeer naar Afghanistan, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om het 

advies van de arts-adviseur te volgen. 

 

Terwijl het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als annulatierechter, niet toekomt zich in de plaats 

te stellen van de arts-adviseur noch van de gemachtigde van de Staatssecretaris bij het nemen van 

diens advies/beslissing, doch enkel kan nagaan of de beslissing niet kennelijk onredelijk is. 

 

“In eerste instantie moet in het algemeen worden opgemerkt dat, waar verzoeker betoogt dat de 

verwerende partij slechts naar één bron verwijst om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 

benodigde zorgen aan te tonen, en dat deze informatiebronnen niet aantonen dat het voorgestelde 

zorgregime daadwerkelijk aanwezig en toegankelijk is, het hem vrijstaat de concrete informatie die de 

verwerende partij gebruikt in een ander daglicht te stellen. Een loutere bewering volstaat daartoe 

uiteraard niet. Verzoeker moet met concrete argumenten aannemelijk maken dat de verwerende partij 
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niet is uitgegaan van de juiste informatie of daaruit niet de juiste gevolgtrekkingen heeft gemaakt. De 

loutere vaststelling dat slechts één bron zou zijn gebruikt volstaat evenmin (…)” (RvV nr. 176.683 dd. 

20.10.2016) 

 

Het loutere feit dat de verzoekende partij het gebeurlijk oneens is met de bevindingen van de arts-

adviseur, volstaat allerminst om te besluiten tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

In de mate de verzoekende partij kritiek levert op het feit dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging bij het nemen van de bestreden 

beslissing weinig of geen rekening heeft gehouden met de elementen uit het verzoek om internationale 

bescherming, zoals dit door de verzoekende partij werd ingediend, laat verweerder gelden dat de 

aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een specifieke 

toepassing vergt. 

 

Concreet dient naar aanleiding van een aanvraag tot verblijfsmachtiging uitsluitend te worden nagegaan 

of de verzoekende vreemdeling in het land van herkomst een reëel risico loopt voor het leven of de 

fysieke integriteit, dan wel een risico op een onmenselijke of vernederende behandeling, doordat er 

geen adequate behandeling in het land van herkomst mogelijk is. 

 

Elementen dewelke gebeurlijk betrekking hebben op de veiligheid in het land van herkomst, doch als 

dusdanig geen betrekking hebben op de medische zorgverlening in het land van herkomst, zijn niet 

dienstig ter ondersteuning van een aanvraag tot verblijfsmachtiging om medische redenen, doch kunnen 

desgevallend worden onderzocht in het kader van een verzoek om internationale bescherming. 

 

Verweerder merkt in dit kader op dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging niet werd besloten tot een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13), zodat zij niet ernstig kan voorhouden dat geen rekening zou zijn 

gehouden met het hangende verzoek om internationale bescherming. 

 

Dienstig kan in dit kader overigens worden gewezen op de synthesenota dd. 04.10.2018, dewelke deel 

uitmaakt van de stukken van het administratief dossier, waarin uitdrukkelijk wordt gewezen op het feit 

dat de bestreden beslissing zonder bevel om het grondgebied te verlaten dient te worden afgegeven, 

gelet op het verzoek om internationale bescherming. 

 

De kritiek van de verzoekende partij mist derhalve grondslag. 

 

In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat het haar “een raadsel is waarom er geen motieven zijn 

opgenomen met betrekking tot haar verblijf in Iran”, repliceert verweerder dat de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet integraal werd opgehangen 

aan de onmogelijkheid om in het land van herkomst (Afghanistan) behandeld te worden voor de 

medische aandoeningen. 

 

Eenvoudigweg nergens in de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet wordt door de verzoekende partij melding gemaakt van een gebeurlijk verblijf in Iran, 

laat staan dat de verzoekende partij elementen aanvoerde op grond waarvan het verblijf in Iran mee in 

overweging had moeten worden genomen bij de beoordeling van de behandelingsmogelijkheden in het 

land van herkomst. 

 

De beschouwingen van de verzoekende partij kunnen allerminst worden aangenomen. 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de ongegrondheid van 

de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3. Beoordeling 
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De verzoekster voert onder meer de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 22 maart 2010, nr. 

202.182, RvS 21 september 2009, nr. 196.247; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, 

nr. 154.954). Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze beslissing dient te 

steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden 

vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de 

voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het 

dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 

maart 2013, nr. 222.953; RvS 29 januari 2013, nr. 222.290; RvS 28 juni 2012, nr. 220.053). 

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat 

vaststellen. Om na te gaan of een beslissing berust op een zorgvuldige feitenvinding, moet de Raad de 

uitgedrukte motieven aftoetsen aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke 

wetsbepalingen.  

 

In casu wordt een medische verblijfsaanvraag, ingediend met toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, ongegrond verklaard. 

 

Artikel 9ter, §1, van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

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

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

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

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.  

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft.  

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling.  

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.”  

 

Uit het bepaalde in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de vreemdelingenwet volgt dat een aanvraag om 

machtiging tot verblijf om medische redenen betrekking heeft op twee onderscheiden 

toepassingsgevallen, met name:  

 

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

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

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf.  

 

Overeenkomstig artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet komt de beoordeling van de in 

artikel 9ter, § 1, vermelde risico’s, alsook van de mogelijkheden van en de toegankelijkheid tot 

behandeling in het land van herkomst of het land van verblijf, en van de in het medisch getuigschrift 

vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, toe aan de ambtenaar-

geneesheer die door de minister, c.q. staatssecretaris, is aangesteld.  

 

De bestreden beslissing betreft voorts het antwoord op een door vreemdelingen ingediende aanvraag 

conform artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Bij het indienen van een aanvraag komt het aan de 

aanvrager toe om de nuttige elementen aan te brengen teneinde het bestuur in staat te stellen om met 
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kennis van zaken te beoordelen of de betrokken aanvraag kan worden ingewilligd in het licht van de 

wettelijke bepalingen die deze aanvraag regelen.  

 

Het is dan aan de ambtenaar-geneesheer om de voorgelegde elementen zorgvuldig te onderzoeken en 

ze op afzonderlijke wijze af te toetsen aan de beide risico’s, zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid, 

van de vreemdelingenwet. In het licht van de bepalingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en 

de zorgvuldigheidsplicht dient bijgevolg uit het advies van de ambtenaar-geneesheer te blijken dat deze 

de bij de aanvraag voorgelegde elementen op een zorgvuldige wijze heeft onderzocht en heeft 

afgetoetst aan de twee onderscheiden toepassingsgevallen van artikel 9ter, §1, eerste lid, van de 

vreemdelingenwet.  

 

In casu wordt in de bestreden beslissing uitdrukkelijk verwezen naar het advies van de ambtenaar-

geneesheer van 2 oktober 2018. Dit advies werd samen met de bestreden beslissing aan de 

verzoekster ter kennis gebracht. Zodoende maken de motieven ervan integraal deel uit van de 

bestreden beslissing, die er haar noodzakelijke grondslag in vindt.  

 

Het medisch advies van 2 oktober 2018 luidt als volgt: 

 

“(…) 

NAAM: H. S.  

Vrouwelijk  

nationaliteit: Afghanistan  

geboren te K. op (…) 1970  

 

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

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 17-9-2018.  

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:  

- Standaard Medisch getuigschrift dd. 23-7-2018 van dr. B., huisarts van het Fedasil centrum 

Arendonk met de volgende informatie:  

o Voorgeschiedenis van commotio cerebri in 2016 met heden chronische hoofdpijn, beginnende leuco-

encephalopathie, lichte arteriële hypertensie, migraine beterend onder depakine, gastritis helicobacter 

positief  

o Behandeling medicamenteus: bisoprolol, dapakine, totalip, redomex  

- Verslag opname neurologie van 24-4-2018 tot 30-4-2018: opname wegens hoofdpijn, chronische 

migraine, vasculaire leuco-encephalopathie, zonder klinische weerslag.  

- CT schedel dd. 13-10-2016: geen bijzonderheden Raadpleging neurologie dd. 14-2-2018 : 

persisterende hoofdpijn sinds 1 jaar, voorkeur voor diagnose spanningshoofdpijn  

- Raadpleging neurologie 12-3-2018 : voorkeur diagnose spanningshoofdpijn.  

- Raadpleging cardiologie 10-4-2018 : cardiaal nazicht : bloeddruk onder controle onder bisoprolol, 

geen aanwijzingen voor ischemisch lijden, echografie geen bijzonderheden.  

- Dubbel verlag opname neurologie  

 

In samenvatting kunnen we het volgende stellen:  

- Het gaat hier over een dame van 48 jaar, afkomstig uit Afghanistan  

- Zij vertoont sinds 1 jaar hoofdpijn type spanningshoofdpijn met migraineuze kenmerken, beterend 

onder medicatie  

- Zij had ook een cardiologische check-up die geruststellend was, uitgezonderd de lichte 

bloeddrukverhoging die onder controle was met medicatie.  

- Op radiologische controle van de hersenen werd een vasculaire leuco-encephalopathie vastgesteld 

zonder therapeutische consequenties.  

- Als medicatie neemt zij heden:  

o Bisoprolol, voor de bloeddruk  

o Redomex, amitriptyline, voor de hoofdpijn.  

o Depakine, valproaat, voor de hoofdpijn  

o Totalip atorvastatine, voor de cholesterol.  

 

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

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst  
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Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene):  

 

1. Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is1:  

 

Aanvraag Medcoi van 12-4-2018 met het unieke referentienummer 11008  

Aanvraag Medcoi van 25-9-2018 met het unieke referentienummer 11587  

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de zorg die deze 48 jarige dame uit Afghanistan 

nodig heeft beschikbaar is in haar thuisland : de opvolging door een huisarts, een neuroloog en 

cardioloog zijn verzekerd, evenals de mogelijkheid van CT-scan of MRI van de hersenen. De 

noodzakelijke medicatie is eveneens beschikbaar zoals aangetoond in bijlage 2: bisoprolol, valproaat, 

atorvastatine en amitriptyline.  

 

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

 

Betrokkene haalt aan dat voortdurende conflicten in Afghanistan de samenleving ontwricht hebben en 

dat de gezondheidszorg er ondermaats is.  

Het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele 

conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons.A/erenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een 

algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval 

moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; 

EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalië, § 131 ; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 

73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 68).  

 

Een verblijfstitel kan bovendien niet enkel afgegeven worden op basis van het feit dat de 

toegankelijkheid van de behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen 

kan lopen. Naast de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het 

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

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

Rekening houdend met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale 

gezondheidssystemen zeer uiteenlopend. Het kan om een privé-systeem of een openbaar systeem 

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

ziekenfonds, ... Het gaat dus om een systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te 

bekomen. Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem 

vergelijkbaar is met het systeem dat in België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een 

verblijfsrecht zou worden toegekend aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening 

van minder goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met 

de belangrijkste doelstelling van de verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, 

namelijk zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in haar land van herkomst of het land waar zij 

verblijft toegankelijk is voor de aanvrager.  

 

Volgens de Afghaanse grondwet is de staat verplicht te voorzien in preventieve gezondheidszorg 

evenals is de behandeling van alle ziektes en het voorzien van medische faciliteiten voor alle burgers. 

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een aantal basispakketten opgesteld om de standaard 

gezondheidszorg te verzekeren. Deze pakketten beslaan zowel primaire zorg als verzorging in 

ziekenhuizen. In principe is alle zorg binnen deze pakketten gratis. Veel Afghanen verkiezen echter de 

private sector in plaats van de publieke omwille van de kwaliteit van de zorg.  

Er bestaat geen systeem van sociale zekerheid in Afghanistan. 

 

Specifiek voor betrokkene:  

Zorg door een huisarts, cardioloog en neuroloog zijn gratis in Afghanistan. Voor meer specialistische 

zorg of in een privécentrum kan een toelage gevraagd worden, zoals bijvoorbeeld in een specifiek 

ziekenhuis voor neurologie. 

 

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

elementen in het dossier die erop wijzen dat zij geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in haar 

land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor de 

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. In het verleden heeft zij reeds een beroep als 

ongeschoolde uitgevoerd met succes.  
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Uit haar asielrelaas blijkt bovendien dat twee zussen en een broer van betrokkene nog in Kabul 

verblijven. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat zij op niemand beroep zou kunnen doen voor financiële 

steun of opvang bij terugkeer naar het thuisland.  

 

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

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

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

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

bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende 

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

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage.  

 

Conclusie  

 

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

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

leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Afghanistan. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen 

bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland, Afghanistan. 

(…)”  

 

Hieruit blijkt dat de bevoegde ambtenaar-geneesheer heeft erkend dat de verzoekster lijdt aan een 

ernstige medische aandoening. In het medisch advies werd immers uitdrukkelijk bevestigd dat de 

verzoekster lijdt aan een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor haar leven of 

haar fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt. De ambtenaar-

geneesheer besluit echter dat er vanuit medisch standpunt geen bezwaar is tegen een terugkeer naar 

het land van herkomst, Afghanistan, omdat de medische behandeling en de opvolging aldaar 

beschikbaar en toegankelijk zijn en er dus geen reëel risico is op een onmenselijke of vernederende 

behandeling.  

 

De verzoekster brengt in het eerste middel naar voor dat de ambtenaar-geneesheer zich ten onrechte 

heeft beperkt tot een onderzoek naar de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de benodigde 

medische zorgen in het land waarvan zij de nationaliteit heeft, nl. Afghanistan, en dat nergens uit de 

bestreden beslissing blijkt dat er ook rekening werd gehouden met het lang verblijf in Iran. 

 

Uit de motieven van het medisch advies van 2 oktober 2018 blijkt inderdaad dat de ambtenaar-

geneesheer de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen enkel heeft 

beoordeeld ten opzichte van Afghanistan. Ook de conclusie van de ambtenaar-geneesheer is beperkt 

tot de vaststelling dat er geen reëel risico is, zoals bedoeld in artikel 9ter, §1, eerste lid, van de 

vreemdelingenwet, omdat de nodige behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in 

verzoeksters land van herkomst, Afghanistan.  

 

Niettemin moet worden vastgesteld dat de verweerder in de bestreden beslissing het medisch verslag 

van de ambtenaar-geneesheer van 2 oktober 2018 heeft aangewend om hieruit het volgende af te 

leiden: 

 

“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).” 

 

In de mate dat de verweerder besluit dat uit het voorgelegde medisch advies niet kan worden afgeleid 

dat de verzoekster 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 
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betrokkene gewoonlijk verblijft”, is de gevolgtrekking in de bestreden beslissing zodoende ruimer dan 

hetgeen in het medisch advies van 2 oktober 2018 kan worden gelezen.  

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel dient te worden 

opgemerkt dat dit beginsel niet alleen aan de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding, doch dat in casu ook op 

de verzoekster zelf een zorgvuldigheidsverplichting rust. De thans bestreden beslissing betreft immers 

het antwoord op een verblijfsaanvraag waarbij van de aanvrager zelf kan worden verwacht dat deze de 

nodige elementen aanbrengt die nuttig worden geacht voor de beoordeling van de aanvraag. Zo kan 

worden aangenomen dat er op de verweerder en de door hem aangestelde ambtenaar-geneesheer 

geen verplichting rust om zelf op zoek te gaan naar het land waar de aanvrager gewoonlijk verblijft, 

indien in de aanvraag enkel een land van herkomst wordt vermeld en geen land van gewoonlijk verblijf.  

 

In tegenstelling tot hetgeen de verweerder in de nota met opmerkingen poneert, heeft de verzoekster in 

casu in haar verblijfsaanvraag van 17 september 2018 wel degelijk gewezen op haar lang verblijf in Iran. 

Meer nog, de verzoekster vraagt uitdrukkelijk om hiermee rekening te houden bij de beoordeling van de 

aanvraag: 

 

“Daarbij verzoekt verzoekster uw diensten rekening te houden met het feit dat verzoekster reeds bij 

vorige procedure bij het CGVS verklaarde een lang verblijf in Iran, een derde land dus, te hebben 

gekend.”  

 

Samen met de verzoekster dient te worden vastgesteld dat noch in de bestreden beslissing, noch in het 

advies van de ambtenaar-geneesheer enig motief is terug te vinden omtrent het verklaarde lange verblijf 

in Iran. In dit kader dient nogmaals in herinnering te worden gebracht dat artikel 9ter, §1, vijfde lid, van 

de vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat de ambtenaar-geneesheer bevoegd is voor de 

beoordeling van de mogelijkheden van en de toegankelijkheid tot behandeling in het land van herkomst 

“of het land waar (de vreemdeling) verblijft”. Het land waar de vreemdeling, voorafgaand aan zijn komst 

naar België, een gewoonlijk verblijf heeft gehad, is dan ook een relevant gegeven dat door de 

ambtenaar-geneesheer beoordeeld dient te worden. Dit wil echter niet zeggen dat de ambtenaar-

geneesheer steeds verplicht zal zijn om te onderzoeken of er zowel in het land van herkomst als in dit 

land van verblijf een adequate behandeling voorhanden is. Wanneer de ambtenaar-geneesheer het 

inhoudelijke onderzoek naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de benodigde medische 

zorgen beperkt tot één van de twee landen die in de aanvraag worden vermeld, dan dient hij in zijn 

advies echter wel aan te geven waarom het concrete onderzoek naar de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid precies wordt gevoerd ten aanzien van dit land en niet ten aanzien van het andere 

land. Het land van verblijf mag immers, gelet op de bepalingen van artikel 9ter, §1, eerste en vijfde lid, 

van de vreemdelingenwet, niet zonder meer buiten beschouwing worden gelaten. Wanneer, zoals in 

casu, in de aanvraag melding wordt gemaakt van een derde land, naast het land van herkomst, waar de 

aanvrager een lang verblijf heeft gekend, dan ligt het dus in de weg van de ambtenaar-geneesheer om 

dit element mee te nemen in de besluitvorming betreffende het reëel risico, zoals bedoeld in het tweede 

toepassingsgeval van artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet.  

 

In casu blijkt echter niet dat de ambtenaar-geneesheer het door de verzoekster verklaarde land van 

verblijf, Iran, op enige wijze in zijn oordeel inzake het door artikel 9ter, §1, bedoelde reëel risico heeft 

betrokken.  

 

Door uit het advies van de ambtenaar-geneesheer niettemin te concluderen dat uit het medisch dossier 

niet kan worden afgeleid dat de verzoekster 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” en door te stellen dat het niet bewezen is 

dat een terugkeer naar het land van herkomst “of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft” een 

inbreuk uitmaakt op artikel 3 van het EVRM, heeft de verweerder dan ook het zorgvuldigheidsbeginsel 

geschonden. 

 

Het eerste middel is, in de aangegeven mate, gegrond. Het verweer in de nota met opmerkingen doet 

hieraan geen afbreuk.  

 

Deze vaststelling leidt reeds tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, zodat de overige 

grieven van de verzoekster niet onderzocht dienen te worden.  
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4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

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

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

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

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

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 4 oktober 2018 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 ongegrond wordt verklaard, wordt vernietigd.. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien februari tweeduizend twintig door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken.  

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


