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 nr. 241 528 van 28 september 2020 

in de zaak RvV X/ IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. VAN DE SIJPE 

Heistraat 189 

9100 SINT-NIKLAAS 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN,  

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 2 juni 2020 heeft 

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

van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

van 24 maart 2020 waarbij een aanvraag om, met toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 

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

van vreemdelingen, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd ongegrond wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 augustus 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 september 

2020. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster werd op 29 augustus 2016 in Roemenië als vluchteling erkend. 

 

1.2. Op 6 december 2017 kwam verzoekster het Rijk binnen, en op 11 december 2017 diende zij een 

verzoek om internationale bescherming in. 

 

1.3. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) 

nam op 27 november 2018 de beslissing om verzoeksters verzoek om internationale bescherming niet-
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ontvankelijk te verklaren, nu verzoekster al internationale bescherming genoot in Roemenië. Tegen 

deze beslissing stelde verzoekster een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 

de Raad).  

 

1.4. Bij arrest nr. 224 049 van 17 juli 2019 verwierp de Raad het beroep dat verzoekster instelde tegen 

de beslissing van de commissaris-generaal van 27 november 2018. 

 

1.5. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

nam op 23 september 2019 ten aanzien van verzoekster de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Verzoekster stelde ook tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad.  

 

1.6. Bij arrest nr. 232 177 van 3 februari 2020 verwierp de Raad het beroep dat verzoekster instelde 

tegen het bevel om het grondgebied te verlaten van 23 september 2019. 

 

1.7. Verzoekster diende op 25 februari 2020 een aanvraag in om, met toepassing van artikel 9ter van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), tot een verblijf in het Rijk te worden 

gemachtigd. 

 

1.8. Op 24 maart 2020 nam de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

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

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

11 mei 2020 werd toegezonden, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 25.02.2020 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

[N.M.]  

[…] 

Nationaliteit: Syrië (Arabische Rep.) 

[…] 

 

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 [N.M.], die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts-adviseur d.d. 24.03.2020 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.” 

  

 Dit is de bestreden beslissing. 

 

 

 

 

2. Over de rechtspleging 
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Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat geen standpunt 

dient te worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

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

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

1991), van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

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

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

van behoorlijk bestuur, meer bepaald van het redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Zij stelt ook dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

 

Zij verschaft de volgende toelichting:  

 

“1.  

 

Iedere beslissing van de overheid dient in alle redelijkheid en met de nodige zorgvuldigheid te worden 

genomen.  

 

Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een 

zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of orgaan 

zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen zien en 

aanvaarden. 

 

Het moet worden opgemerkt dat de bestreden beslissing geenszins redelijk en met de nodige 

zorgvuldigheid werd gemotiveerd, nu men geenszins afdoende is nagegaan of de behandeling in 

Roemenië beschikbaar is, laat staan financieel toegankelijk is voor verzoekster en of er een voldoende 

opvolging van de medische zorgen in het land van herkomst mogelijk is. 

 

2. 

 

Volgens de ambtenaar-geneesheer zijn psychologen beschikbaar in Roemenië ‘gezien er een 

volwaardige opleiding bestaat’. Dit wordt afgeleid uit de samenwerkingsakkoorden van de KUL die 

samenwerkt voor het Erasmusproject met Roemenië. 

 

Nochtans is duidelijk dat verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de info geciteerd in de 

aanvraag 9ter. Hierin werd gesteld dat veel hoger opgeleiden, waaronder veel geneeskundigen zijn 

vertrokken uit Roemenië vanwege de wantoestanden daar. Frankrijk heeft het hoogste aantal 

Roemeense dokters. Door het vertrekken van geneeskundigen uit Roemenië zijn er grote 

tekortkomingen waar te nemen. 

 

Dit alles blijkt uit “The Romanian health care sector, commercial opportunities and possibilities for 

cooperation, Nederlands Ministerie voor Buitenlandse Zaken 2019, p.23,  

www.rvo.nl/sites/default/files/2019/02/The-Romanian-health-care-sector.pdf: 

 

‘… in comparative perspective little money is spent in the public health system… 

 

System wide issues: Management of the system: due to political chaos and a fast-track turnover of 

ministers of health… 

 

Many Romanian doctors and other Medical staff had left the country for a better future abroad. France 

has the largest inflow of Romanian doctors. The outflow of medical staff has led to shortages in 

Romanian healthcare.’ 

 

Het tekort aan psychiatrisch personeel werd ook bevestigd door een nieuwsartikel van Het Laatste 

Nieuws van 5 september 2019 (zie ‘Schandaal Roemenië: psychiatrische patiënten zitten opgesloten in 

kooien’, Het Laatste Nieuws 5.09.2019,  

www.hln.be/nieuws/buitenland/schandaal-roemenie-psychiatrische-patienten-zitten-opgesloten-in-

kooien~a216359c/#comments). 
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Hieruit blijkt dat verzoekster door de afwezigheid van voldoende specialisten niet afdoende kan 

beschikken over medische zorgen, laat staan van een aanvaardbaar kwalitatief niveau (RvSt 7 mei 

2001, nr. 95.175.RDE 2002 N° 119; RvSt 30 november 1999, nr. 83.760.RDE 2002 N° 119; Kortg. 

Leuven 6 december 1996, T. Vreemd. 1997, 299-300). 

 

Verzoekster zal hierdoor in geval van terugkeer geen afdoende behandeling kunnen krijgen (of minstens 

er onredelijk lang op moeten wachten), waardoor artikel 3 EVRM geschonden zal worden wegens een 

onmenselijke behandeling. Uit het standaard medisch attest van Dr. [V.] dd. 30.01.2020 blijkt dat 

stopzetting van de behandeling verzoeksters psychose of suïcide tot gevolg zal hebben. Bovendien kan 

dit ook leiden tot een verminderd functioneren waardoor verzoekster niet meer in staat zou zijn deel te 

nemen aan het dagelijkse leven. 

 

Het redelijkheidsbeginsel, minstens het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht is dan ook 

geschonden, aangezien verwerende partij met deze elementen geen rekening heeft gehouden bij de 

beoordeling van de beschikbaarheid van de medische zorgen. 

 

Uit niks blijkt dan ook dat de medische zorgen voor verzoekster in Roemenië afdoende beschikbaar en 

toegankelijk zijn. Het tegendeel wordt geenszins aangetoond door verwerende partij met de loutere 

bewering dat er volwaardige opleidingen in Roemenië bestaan. Uit de info van verwerende partij blijkt 

niet dat deze artsen en psychologen ook na hun opleiding in Roemenië blijven en deze dus afdoende 

beschikbaar zijn voor verzoekster. 

 

3. 

 

Tot slot heeft verzoekster in de aanvraag tot verblijfsmachtiging om medische redenen dd. 25.02.2020 

opgemerkt dat er corruptie heerst in de medische zorgsector  

(zie https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/opinion/corruption-in-romania-a-european-

affair/). Zonder officieuze betalingen kan niet met zekerheid een tijdige behandeling worden verkregen. 

 

Verzoekster zal bij gebrek aan medische behandeling evenwel niet in staat zijn om deel te nemen aan 

het dagelijks leven en te werken, waardoor zij niet in staat zal zijn om tegemoet te komen aan de vraag 

van dokters om extra geld te betalen voor noodzakelijke medische zorgen. In geen geval mag 

verwerende partij dit gegeven afwijzen omdat verzoekster naar een algemene situatie in Roemenië 

verwijst. 

 

Verwerende partij weerlegt hiermee de terechte vrees van verzoekster niet. Nochtans heeft zulks zonder 

twijfel gevolgen voor de toegankelijkheid tot de medische zorgen voor verzoekster.” 

 

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

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

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

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

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. 

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

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

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

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

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

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

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

van de Vreemdelingenwet en een advies van een arts-adviseur, immers vastgesteld dat uit het door 

verzoekster voorgelegde medische dossier niet kan worden afgeleid dat zij lijdt aan een ziekte die een 

reëel risico inhoudt voor haar leven of haar fysieke integriteit of aan een ziekte die een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in 

haar land van gewoonlijk verblijf. In het advies van de arts-adviseur waarnaar in deze beslissing 

expliciet wordt verwezen en dat verzoekster samen met deze beslissing ter kennis werd gebracht en 

waarvan de inhoud bijgevolg dient te worden geacht deel uit te maken van de motivering van de 

bestreden beslissing, wordt verder toegelicht dat er geen medische tegenindicatie om te reizen is en dat 

de vereiste behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Roemenië. Hierbij wordt 
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verwezen naar het gebruikte bronnenmateriaal. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig. Ze laat 

verzoekster toe om haar rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. 

 

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

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

 

3.2.2. Waar verzoekster stelt dat een manifeste beoordelingsfout werd gemaakt, voert zij de schending 

aan van de materiële motiveringsplicht. De naleving van de materiële motiveringsplicht dient in casu te 

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

Vreemdelingenwet, waarvan verzoekster eveneens de schending aanvoert. 

 

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

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

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

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

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

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

beoordelen. 

 

De door verweerder aangestelde arts-adviseur heeft aangegeven dat bij verzoekster een posttrauma-

tisch stresssyndroom werd gediagnosticeerd, en dat zij daarvoor een behandeling met het medicijn 

paroxetine krijgt. Deze arts stelde tevens dat uit de Medical Country of Origin Information blijkt dat 

paroxetine in Roemenië, verzoeksters land van verblijf nu zij daar als vluchteling werd erkend, 

beschikbaar is. Daarnaast oordeelde de arts-adviseur dat ook psychotherapie in Roemenië beschikbaar 

is, aangezien er in dat land een volwaardige opleiding tot psycholoog bestaat. 

 

Verzoekster betoogt evenwel dat niet afdoende werd nagegaan of de vereiste behandeling daad-

werkelijk beschikbaar en voor haar financieel toegankelijk is. Zij stelt in het bijzonder dat verweerder 

geen of minstens onvoldoende rekening heeft gehouden met de door haar in de aanvraag aangevoerde 

gegevens dat veel hoger opgeleiden, waaronder veel geneeskundigen, uit Roemenië zijn vertrokken en 

dat er in dat land corruptie bestaat. 

 

In tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, blijkt dat de arts-adviseur deze elementen wel degelijk in 

aanmerking heeft genomen. Zo overwoog deze controlearts dat verzoekster louter naar enkele 

algemene bronnen verwijst, en geen bewijzen voorlegt die aantonen dat deze algemene informatie op 

haar persoonlijke situatie van toepassing is. De Raad wijst er in dit verband op dat het enkele feit dat 

vele personen die hogere studies hebben gedaan in Roemenië vervolgens in het buitenland gaan 

werken niet automatisch impliceert dat er totaal geen artsen of psychologen in Roemenië zijn op wie 

verzoekster een beroep zou kunnen doen of dat er geen kwalitatieve zorgen kunnen worden verstrekt in 

dit land. Er dient tevens te worden benadrukt dat verzoekster, die verwijst naar een persartikel inzake 

een tekort aan psychiatrisch personeel, lijkt voorbij te gaan aan het feit dat de door verweerder 

aangestelde controlearts aangaf dat de nood aan een echte psychiatrische behandeling niet wordt 

bewezen. Het gegeven dat in een artikel op een website op algemene wijze wordt aangegeven dat er in 

Roemenië, net zoals in België, vormen van corruptie werden vastgesteld laat op zich ook niet toe te 

concluderen dat moet worden aangenomen dat verzoekster in Roemenië, een lidstaat van de Europese 

Unie, niet de vereiste medische zorg zal kunnen krijgen. De arts-adviseur wees er verder op dat een 

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

behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen. Wat de 

financiële toegankelijkheid van de medische zorg in het bijzonder betreft, zette deze arts daarnaast 

uiteen dat verzoekster zich kan richten tot private of publieke zorg, dat personen die in Roemenië 

internationale bescherming genieten recht hebben op sociale verzekeringen, sociale bijstandsmaat-

regelen en een sociale ziekteverzekering onder dezelfde voorwaarden als Roemeense staatsburgers, 

dat erkende vluchtelingen onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op een maandelijkse 

uitkering, en dat geen bewijzen voorliggen dat verzoekster geen toegang zou hebben tot de arbeids-

markt in Roemenië of arbeidsongeschikt zou zijn. Er blijkt geenszins dat een terugkeer van verzoekster 

naar het land waar haar een beschermingsstatus werd toegekend aanleiding zal geven tot een stop-

zetting van haar behandeling. Haar betoog omtrent de gevolgen van de stopzetting van de medische 

zorgen is bijgevolg niet relevant. 

 

Door in haar verzoekschrift de algemene beschouwingen uit de aanvraag te herhalen, toont verzoekster 

niet in concreto aan dat de door verweerder aangestelde controlearts bij het onderzoek naar de 
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toegankelijkheid van de zorgen bepaalde relevante elementen ten onrechte niet in aanmerking heeft 

genomen. Met haar verwijzing naar algemene informatie, die geen betrekking heeft op haar specifieke 

situatie, maakt verzoekster tevens niet aannemelijk dat het kennelijk onredelijk is om te besluiten dat zij 

in Roemenië toegang heeft tot de medische zorgen die zij nodig heeft. 

 

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

niet. 

 

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

verzoekster verhinderen om terug te keren naar haar land van gewoonlijk verblijf zonder dat haar leven 

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

dat haar gezondheidsproblemen in Roemenië adequaat kunnen worden behandeld, kan niet worden 

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

onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM kan niet worden vastgesteld. 

 

3.2.4. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de determinerende overwegingen 

die de bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoekster 

evenmin worden gevolgd waar zij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

vastgesteld. 

 

3.2.6. De toelichting die verzoekster verstrekt laat ook niet toe de schending van enig ander, niet nader 

omschreven, beginsel van behoorlijk bestuur vast te stellen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

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

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel  

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig september tweeduizend 

twintig door: 

 

dhr. G. DE BOECK voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 

 

 

 

 

 

  

 


