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 nr. 250 418 van 4 maart 2021 

in de zaak X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat O. TODTS 

Kolenmarkt 83 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 16 oktober 2019 

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

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

Migratie van 18 juli 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 ontvankelijk doch 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 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 februari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat O. TODTS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat M. DUBOIS, 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. Verzoekende partij dient op 27 mei 2019 een aanvraag om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de vreemdelingenwet) in. 
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1.2. Op 18 juli 2019 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond 

verklaard. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 27.05.2019 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

L. B., I. (..) (R.R.: xxxxxxxxxxx) 

Geboren te Krilovskaya op (..) 

Nationaliteit: Oekraïne 

Adres: (..) 

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 L. B. I. (..), die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts-adviseur d.d. 16.07.2019 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). 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd welke geen betrekking hebben op de 

medische toestand van betrokkene (verzoekster verklaart dat zij in België toekwam op 23.01.2018). Dat 

met de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een 

onderscheid werd aangebracht in twee verschillende procedures, m.n. ten eerste het artikel 9ter als een 

unieke procedure voor in België verblijvende personen met een medische aandoening, ten tweede het 

artikel 9bis voor in België verblijvende personen, die menen te beschikken over buitengewone 

omstandigheden, en die om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te verkrijgen. 

Dat de hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter vallen en 

dat derhalve in dit verzoek aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan worden 

gegeven.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Eerst en enig middel: Kennelijke appreciatiefout en schending van de artikelen 9ter en 62 van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen, artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de 

bestuurshandelingen, schending van het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding 

van bestuurshandelingen en schending van het administratief rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur 

volgens hetwelk, onder anderen, de administratie serieus en zorgvuldig werkt, schending van de 

artikelen 1319,1320 en 1322 van het Burgerlijke Wetboek (miskenning van de bewijskracht en 

draagwijdte van een akte).; 

 

A. In rechte 

 

> Artikel 9ter van dc wet van 15 december 1980 bepaalt dat de vreemdeling 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. 
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Volgens de voorbereidende werkzaamheden van de Wet van 15 september 1980, deze mogelijkheid 

betreft de “vreemdelingen die lijden aan een piekte, waarvoor een adequate behandeling ontbreekt in 

het land van herkomst of verblijf, waarbij het terugsturen van de vreemdeling een reëel risico inhoudt op 

zijn leven of fysieke integriteit of die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling in zijn land van herkomst of verblijf’ (Parl. Doc., Kamer, 2005-2006, 51-2478/001, pp. 34 en 

35). 

Deze bepaling houdt een omzetting in Belgisch recht in van artikel 15 van de richtlijn 2004/83/CE van 29 

april 2004. Dit artikel bepaalt de ernstige schade die een subsidiaire bescherming rechtvaardigen. 

> Betreffende de adequate behandeling dient er nagekeken te worden naar de mogelijke distributie van 

de zorgen of de mogelijkheid om een behandeling of onderzoeken op gang te zetten en naar de 

concrete mogelijkheid voor de zieke om ervan te kunnen genieten rekening houdend met de financiële 

toestand, de afstanden, ... 

De Directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken heeft naar deze voorwaarden van een effectieve en 

concrete toegankelijkheid verwezen in zijn verhoor voor het Parlement: « De effectieve toegankelijkheid 

van die infrastructuur en de materiële mogelijkheid om behandeling en medicatie te krijgen worden ook 

in rekening gebracht ” (Parl. Doc, Kamer, 2005-2006, n°2478/008, page 137). 

> Artikel 62 van de wet van 15 december 1980 eist een volledige en correcte motivering van de 

administratieve beslissingen. Deze motivering moet rekening houden met de elementen van het dossier 

in het geheel en hierop antwoorden op pertinente wijze zodat de eiseres de redenering en de 

draagwijdte van de akte kan begrijpen. 

Op basis van deze formele motiveringsplicht van bestuurshandelingen en de rechtsbeginselen van 

behoorlijk bestuur, moeten individuele beslissingen formele gemotiveerd, dwz dat “de motieven die de 

beslissing schragen in de beslissing zelf moeten worden opgenomen” en dat, volgens art. 3 van de Wet 

van 1991, “de motivering in de beslissing zelf de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan 

de beslissing ten grondslag liggen en dit op afdoende wijze”   . 

Om afdoende te zijn, moeten de motivering juist, pertinent, concreet, precies en volledig zijn. 

Betreffende artikel 9 ter, dient de motivering te bepalen dat de ziekte niet ernstig is, of dat de zorgen 

beschikbaar en toegankelijk zijn. 

> De kennelijk beoordelingsfouten kunnen leiden tot de vernietiging van een bestuurshandeling. Worden 

beschouwd als redelijk beslissingen die verstaanbaar, aanvaardbaar en aannemelijk zijn. 

> Een miskenning van de bewijskracht en draagwijdte van een akte, en de schending van artikelen 

1319,1320 en 1322 BW, kunnen voortvloeien uit de toewijzing van een bewering aan een akte die deze 

bewering niet inhoudt (RvS nr 213.233 van 12 mei 2011). 

 

B. In casu 

 

> Eerst onderdeel: schending van artikel 9ter van VW een zorgvuldigheidsplicht 

 

In zijn advies, stelt de arts-adviseur dat Ariprazole niet beschikbaar is in depotpreparaat. De arts-

adviseur verwijst naar een bijlage 2, waaruit blijkt dat “volwaardige vervangende antipsychotica” zijn wel 

beschikbaar. 

De arts-adviseur heeft de eiseres nooit ontmoeten en persoonlijk onderzocht, noch bijvullende 

documenten verzocht, noch de gespecialiseerde arts die de eiseres opvolgt gecontacteerd. 

De eiseres is opgevolgd bij een psychiater, Dr Alexandros KOTANIDIS, een arts die gespecialiseerd is, 

in tegenstelling met de arts adviseur van de DVZ. 

Verwerende partij heeft haar zorgplicht even als de princiepen van goed bestuur geschonden, door een 

beoordeling van de beschikbaarheid van een medische behandeling die niet overeenkomt met de 

huidige medische behandeling van de eiseres. Zij heeft dit gedaan zonder dat die arts adviseur 

waarborgen gekregen heeft door de gespecialiseerd arts, dat een wijzing van de medische behandeling 

van de eiseres aangeraden was. 

De Code van geneeskundige plichtenleer (http:/ /www.ordomedic.be/nl/code/inhoud/ ) bepaalt dat: 

Art. 124: “Wanneer deze artsen [belast met een deskundige onderzoek] menen een diagnose te moeten 

stellen of een prognose te moeten maken, mogen zij slechts besluiten formuleren nadat zij de patiënt 

hebben gezien en persoonlijk hebben ondervraagd zelfs indien zij gespecialiseerde onderzoekingen 

hebben laten uitvoeren of over elementen beschikken die hen door andere artsen werden 

medegedeeld''. 

Zelf als deze Code geen wetgevende of regelgevende waard heeft en naar artsen gericht is, vormt hij 

een voorbeeld van goede praktijken die moeten gerespecteerd worden om de medische toestand van 

de vreemdelingen die een aanvraag gebaseerd op her artikel 9ter van de VW te beoordelen. 

In zijn advies nummer 65 van 16 mei 2016 betreffende vreemdelingen met ernstige medische, inclusief 

psychiatrische problemen (stuk 3), heeft het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek beschouwd 
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dat een taak die opgevoerd is in het kader van de procedure van het artikel 9ter van de VW, valt wel 

ouder het toepassingsgebied van het artikel 124 van de Code van geneeskundige plichtenleer: 

“Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek kan deze zienswijze niet bijtreden. Wanneer een arts weze het 

een ambtenaar of niet —advies geeft over een medisch dossier gaat het om een medische handeling, 

waarvoor die arts onder de medische plichtenleer valt. Zoals uitgewerkt in de inleiding van dit advies 

behoort ook het ethisch- deontologisch perspectief tot het juridische kader, aangezien de wet zelf de 

deontologische instanties (Orde der Artsen) de zorg toevertrouwt erover te waken dat de artsen hun 

plichten naleven. Elke arts, ook de ambtenaar- arts van de Dienst Vreemdelingenzaken, moet zich 

bijgevolg in zijn medisch handelen richten op en onderwerpen aan dit ethisch-deontologisch kader. 

Binnen dit kader gaat een advies over het medisch dossier van een patiënt onvermijdelijk en 

vanzelfsprekend over deze patiënt, en niet alleen over zijn dossier”. 

Op basis van die vaststelling, heeft het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek het belang herhaalt voor 

een arts adviseur om contact met zijn confrater op te nemen indien een onenigheid bestaat op de 

diagnose of de voorgeschreven behandeling, evenals de patiënt te ontmoeten: 

“De collegialiteit is niet de enige reden waarom overleg tussen de ambtenaar-arts en de attesterende en 

behandelende arts noodzakelijk is in deze context. Volgens het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek 

stelt de ambtenaar-arts van de Dienst Vreemdelingenzaken dus een medische handeling als hij/ zij 

advies geeft. Deze medische handeling heeft een diagnostische component, aangezien het onder 

andere gaat over “de beoordeling van [...] de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad 

van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling [...]” (art. 9 ter, §1, vijfde lid van de wet van 15 

december 1980). Een beoordeling van een ziekte en van haar graad van ernst kan vanuit medisch 

perspectief niet anders geïnterpreteerd worden dan als een diagnostische taak, gevolgd door een 

indicatiestelling, met name de beoordeling van de noodzakelijk geachte behandeling”. 

Het Raadgevend Comité beschouwt indien het advies van de arts-adviseur verschillend is met het 

advies van de gespecialiseerd arts, zoals in casu, dat dit overleg imperatief is: 

“ Wanneer een ambtenaar-arts die niet gespecialiseerd is in de aandoening in kwestie, een advies geeft 

dat afwijkt van het advies van een specialist in deze aandoening, is overleg tussen beide artsen daarom 

imperatief. Als na overleg de dissensus blijft bestaan, zijn een gesprek met en een klinisch onderzoek 

van de patiënt door de ambtenaar- arts en een advies van een onafhankelijke expert (specialist in de 

aandoening in kwestie) aangewezen, zoals ook wettelijk mogelijk, maar in de praktijk zelden toegepast”. 

Dit advies, uitgesproken door een officiële en onafhankelijke raadgevende instantie, opgericht in 

samenwerking dus federale staat en de gemeenschappen, is van dien aard dat het kan de rechtspraak 

van Uw Raad dat de taak van de arts-adviseurs niet onder toepassingsgebied van artikelen 123 en 124 

van Code geneeskundige plichtenleer valt, omkeren. 

Dit Comité beschikt inderdaad van de expertise om te kunnen beoordelen of de missies van de arts van 

de DVZ wel onder de plichtenleer valt. 

Uw Raad heeft al kunnen, in een arrest nr 173.764 van 31 augustus 2016, een beslissing vernietigen die 

genomen werd in toepassing van het artikel 9ter VW, waar de arts-adviseur afstand had genomen met 

het advies van de gespecialiseerd arts, zonder contact te hebben genomen met die arts: 

« De surcroît, au vu des mentions susvisées — certes évoquées dans un premier temps de manière 

sibylline mais ensuite nettement circonstanciées dans les rapports fournis en annexe — le Conseil est 

d’avis qu’en présence de tels risques et de telles affirmations médicales rédigées par un médecin 

spécialiste qui émet un avis défavorable à l'éloignement de la requérante, la partie défenderesse ne 

pouvait uniquement se satisfaire de l'opinion de son médecin conseil qui, bien que médecin généraliste 

reconnu, n'apparaît pas spécialisé dans la branche de la médecine traitant de l'affectation dont souffre 

la requérante (voy., en ce sens, CE., arrêt n°119 281, du 12 mai 2003) et relève à l’instar de ce dernier 

que le médecin conseil de la partie défenderesse aurait dû prendre la peine de prendre contact avec les 

médecins traitants de la requérante pour s’enquérir des risques de rechute de la requérante au lieu de 

conclure hâtivement que son état médical ne justifiait plus une prorogation de séjour’ ». 

In casu, heeft de arts-adviseur de medische behandeling onzijdig veranderd, zonder overleg met de arts 

van de eiseres en zonder de eiseres te onderzoeken. Hij heeft bijgevolg zijn plichtenleer geschonden 

evenals de zorgplicht en princiepen van goed bestuur. Hij heeft ook zijn taak beschreven door artikel 

9ter van VW niet gerespecteerd. De bestreden beslissing schendt bijgevolg deze bepalingen. 

 

> Tweede onderdeel: schending van artikel 9ter van VW en motiveringsplicht 

 

In zijn advies, stelt de arts-adviseur dat Ariprazole niet beschikbaar is in depotpreparaat. De arts-

adviseur verwijst naar een bijlage 2, waaruit blijkt dat “volwaardige vervangende antipsychotica” zijn wel 

beschikbaar. 

Dit bijlage stelt dat Ariprazole vervangt kan worden door analogen zoals flupentixol, haloperiodl, 

paliperidone en zuclopcnthixol, die wel beschikbaar zouden zijn, volgens BMA 12497. 
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De eisende partij stelt niettemin vast dat uit BMA 12497, komt het wel dat paliperidone niet beschikbaar 

is, zodat het advies van de arts-adviseur niet correct gemotiveerd is. 

Die laat bijgevolg niet aan de eiseres toe vast te stellen dat het advies gebaseerd is op exacte motieven.  

Die motivering kan bijgevolg niet beschouwd zijn als afdoend. 

De motiveringsplicht is bijgevolg geschonden. 

 

> Derde onderdeel: schending van artikel 9ter van VW en motiveringsplicht betreffende de 

toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorgen 

 

In zijn advies, stelt de verwerende partij dat de medische behandeling, evenals de psychiatrische en 

psychologische opvolging in het herkomstland van de eiseres beschikbaar en toegankelijk zijn. 

1. Bepaalde zorgen zouden gratis zijn  

In zijn advies, stelt de verwerende partij dat 

[…] 

Die informatie is niettemin niet correct. 

Uit de aangehaalde bron, BDA, stelt wel: 

“According to the MedCOI contact person UA2, there has been no reform carried out in Ukraine since 

1991 .Ukraine is the last post-Soviet country with a functioning Soviet health system, that only works 

because it is funded by citizens out of pocket payment. 

According to the MedCOI contact person UA2,instead of maintaining the current strategy of “universal 

free medicine” the Slate will determine a guaranteed package of free medical services whilst the rest of 

the services, more expensive, will have to paid for by the individual concerned, whether with or without 

help from insurance ”. 

Deze informaties, komend uit “medical doctor in Ukraine” die “to remain anonymous for security 

reasons” spreken wel van de situatie voor de toekomst (“the State will determine [...] wille have to paid 

[...]”), terwijl de arts-adviseurs stellen deze elementen als al bestaand. 

Het feit dat zorgen gratis kunnen kunnen zijn moet gerelativeerd met het oog op objectieve bronnen die 

werden aan de verwerende partij overgemaakt ter ondersteuning van die aanvraag. 

De eisende partij legde inderdaad uit, in haar aanvraag: 

“Oekraïne gezondheidszorgen systeem is gekenmerkt door een verslechtering van de toegang tot 

medische zorgen, als gevolg van de onstabiliteit van het land sinds zijn onafhankelijkheid. 

Volgens een krantenartikel van Equal Times (stuk 6): 

Due to lack of investment and chronic corruption, the Ukrainian healthcare system has deteriorated 

considerably since the country achieved its independence. For many Ukrainians — especially those with 

modest incomes — the best option is simply not to get sick. The country has no universal healthcare 

system. In Soviet limes, everyone had access to free healthcare; and though this right remains 

guaranteed by law, in practice, patients and their families have to increasingly pay out of pocket for their 

healthcare and medicine. 

Een artikel van Politico (stuk 7) bevestigt dat de gezondheidszorgen systeem niet effectief gratis is en 

dat dit gevolg op de kwaliteit van de zorgen heeft: 

None of the dozens of Ukrainian medicalprofessionals I spoke to in Kherson pretended that a system of 

“nonofficial payments” did not exist. As everyone here knows, it is the only way for Ukrainian medicine to 

stay afloat. 

“More and more, there are patients in severe stages 0f diseases because they came too late,” one 

doctor told me, asking to remain anonymous. “People are afraid to go to the hospital, as they do not 

have enough money for examination and treatment. 

Over deze objectieve informaties, stelt de arts-adviseur: 

[…] 

Het feit dat deze informaties “algemene bronnen” zouden zijn betekent niettemin niet dat zij niet relevant 

zijn, in het bijzonder om de - ook algemene - informaties aangehaalde door de verwerende partij tegen 

te spreken. 

Deze elementen tonen aan dat de bestreden beslissing niet correct gemotiveerd is betreffende de 

toegankelijkheid van de zorgen, aangezien de motivering tegenstrijdig is met elementen uit het 

administratieve dossier en informaties overgemaakt door de verzoekende partij. 

 

2) De mogelijkheid tot inkomens genererende activiteiten 

 

Om de toegankelijkheid van de zorgen te rechtvaardigen, verwijst de arts-adviseurs naar programma 

van IOM die de “nodige steun” kan geven voor een terugreis, o.a.: 

[…] 

Verwerende partij houdt geen rekening met het feit dat de eiseres niet in staat is om te werken. 



  

 

 

X Pagina 6 

De eiseres is bijna 60 jaar oud en bijgevolg oud genoeg om gepensioneerd te zijn. 

De medische stukken wijzen evenals aan dat zij niet in staat om een lange administratieve procedure te 

volgen. De eiseres werd tot op heden niet in staat beschouwd om door de DVZ gehoord te worden. 

Dat de eiseres in staat zouden zijn om te werken blijkt bijgevolg duidelijk niet gegrond te zijn. 

De arts-adviseur stelt evenals niet op basis van welke elementen hij beschouwd heeft dat de eiseres 

kan, op medisch vlak, werken. 

De bestreden beslissing is bijgevolg niet adequaat gemotiveerd. 

De bestreden beslissing is gestereotypeerd en schendt de formele motiveringsplicht.” 

 

2.2. De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing gelezen 

worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin 

heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte 

beschikt. 

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag ervan, met name artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet, en naar het advies van de arts-adviseur die de medische elementen die voor 

verzoekende partij werden aangevoerd heeft onderzocht en daarbij concludeerde dat er medisch gezien 

geen bezwaar bestaat tegen een terugkeer naar Oekraïne omdat de medische zorgen beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Oekraïne. Derhalve, zo besluit de verwerende partij in de bestreden beslissing, kan 

uit het voorgelegde medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een 

reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit en evenmin 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. 

Uit deze motieven blijkt dat de verwerende partij zich bij het nemen van de bestreden beslissing volledig 

gesteund heeft op het advies van de arts-adviseur, dat moet worden beschouwd als integraal deel 

uitmakend van de bestreden beslissing. 

 

Een motivering door verwijzing naar het uitgebrachte advies is in beginsel toegestaan. Deze werkwijze 

dient evenwel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Vooreerst moet de inhoud van de stukken 

waarnaar wordt verwezen aan de betrokkene ter kennis zijn gebracht. Bovendien moet het 

desbetreffende stuk zelf afdoende gemotiveerd zijn en moet het in de uiteindelijke beslissing worden 

bijgevallen door de verwerende partij (RvS 13 maart 2014, nr. 226.734, NV BAECK en JANSEN). 

Verzoekende partij betwist niet dat zij in het bezit werd gesteld van het advies en toont verder niet aan 

dat en om welke redenen de bestreden beslissing, samen gelezen met het advies, niet zou voldoen aan 

de hierboven geschetste vereisten van de formele motiveringsplicht.  

 

Er is dan ook voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals 

voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet. Verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering haar 

niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de 

formele motiveringsplicht. 

 

2.3. Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, 

voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het 

middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het 

niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

2.4. Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep 

die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid 

is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

2.5. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht wordt 

onderzocht in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt dat een machtiging tot verblijf bij de 

minister of zijn gemachtigde kan worden aangevraagd door “(d)e in België verblijvende vreemdeling die 
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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.” 

 

Het medisch advies van de arts-adviseur van 16 juli 2019 in hoofde van verzoekende partij vermeldt het 

volgende: 

 

 “NAAM: L. B., I. (..) (R.R.: xxxxxxxxxx) 

Vrouwelijk 

nationaliteit: Oekraïne 

geboren te Krilovskaya op (..) 

adres: (..) 

 

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 27-5-2019. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

- Standaard medisch getuigschrift d.d. 28-2-2019 van Dr. Bonnet huisarts, met de volgende informatie: 

o Voorgeschiedenis van periodes van manie, hepatitis C en discopathie 

o Huidige pathologie kadert in een acute manische periode met noodzaak tot hospitalisatie 

o Stabilisatie van de toestand onder IM Ability 

o De hepatitis C is heden stabiel en noodzaakt geen behandeling 

o Medicatie: Ability, Movicol, Preterax en Depakine 

o Opvolging en regelmatige inname van medicatie is noodzakelijk 

- Verslag van Dr. Kotanidis, psychiater: opname wegens manische fase , zeer tegenstrijdige anamnese, 

heden onder controle met medicatie. Betrokkene staat weigerachtig tegen medicatie 

Uit de aangeleverde documentatie kunnen we het volgende besluiten: 

- Het gaat hier over een dame van heden bijna 60 jaar afkomstig uit Oekraïne 

- Zij vertoonde een acute manische periode waarvoor noodzaak tot opname 

- Heden is zij stabiel onder de volgende medicatie: 

o Abilify, Aripiprazol, antipsychoticum 

o Movicol, Macrogol 

o Preterax, Perindopril,/Indapamide 

o Depakine, Valproaat 

Er is geen tegenindicatie vermeld tot reizen. 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst: 

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene): 

1. Informatie afkomstig uit de MedCOl-databank die niet-publiek is: 

- Aanvraag Medcoi van 24-6-2019 met het unieke referentienummer 12497 

2. In bijlage 2 wordt de beschikbaarheid van de medicatie aangetoond: Macrogol, combinatie van 

Perindopril/lndapamide, en Valproaat zijn beschikbaar. Ability, Ariprazole is beschikbaar in tabletten 

maar niet in depotpreparaat. Volwaardige vervangende antipsychotica van de verschillende families zijn 

evenwel beschikbaar in depotpreparaat zoals Flupentixol, Haloperidol, Paliperidone en Zuclopenthixol. 

Afhankelijk van de symptomatologie kan een ander preparaat gebruikt worden zo een depotpreparaat 

geïndiceerd is. Cfr. bijlage 2 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat betrokkene, een dame van heden 60 jaar afkomstig 

uit Oekraïne zonder problemen verzorgd kan worden in het thuisland voor haar psychiatrische 

pathologie: 

- De medische omkadering van psychiater en huisartsen is verzekerd 

- De modaliteiten rond de noodzaak van een eventuele opname zijn eveneens verzekerd 

- De noodzakelijke medicatie of volwaardige alternatieven zijn beschikbaar: Macrogol, 

Perindopril/lndapamide, Valproaat, Flupentixol, Haloperidol, Paliperidone en Zuclopentixol 

Vanuit het oogpunt van beschikbaarheid van de zorg is er geen tegenindicatie tot terugkeer naar het 

thuisland. 

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

Allereerst kan een verblijfstitel 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 
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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. 

Het gezondheidssysteem in Oekraïne bevindt zich in een overgangsfase. Sinds 1991 zijn er geen 

hervormingen doorgevoerd. Daardoor blijft Oekraïne in theorie het laatste post-Sovjet land met een 

gezondheidssysteem zoals in de Sovjettijd gebaseerd op het Semanskho principe (een hiërarchisch 

systeem gecontroleerd door de staat waar de gezondheidsmedewerkers bedienden van de staat 

waren). Sinds de onafhankelijkheid kon dit systeem niet standhouden door de economische terugval, 

maar ondanks de poging tot decentralisaties blijft het systeem tot op heden overeind. Regionale en 

lokale overheden zijn verantwoordelijk voor het organiseren en controleren van de gezondheidszorg in 

hun grondgebied maar zijn functioneel ondergeschikt aan het Ministerie van Volksgezondheid. Op het 

gebied van organisatie en financiering is het lokale bestuur verantwoordelijk. 

Decentralisatie door privatisering wordt verhinderd door de Grondwet. De private sector is vooral 

werkzaam in apotheken, diagnostische geneeskunde en privaat werkende artsen. Het Ministerie van 

Volksgezondheid ontwikkelt kwaliteitsnormen en klinische protocollen en is verantwoordelijk voor het 

organiseren en implementeren van de verplichte erkenning van de verschillende faciliteiten en het 

toekennen van licenties voor alle medisch materiaal zowel voor ziekenhuizen als op gebied van de 

medicatie. 

In plaats van de algemene regel van gratis gezondheidszorg plant de staat een aantal basispakketten in 

te voeren die gratis zijn terwijl voor de meer complexe zorgen er een bijdrage gevraagd zal worden die 

eventueel gedekt kan worden door een extra persoonlijke verzekering. De staat plant het ontwikkelen 

van een vrijwillige ziekteverzekering en plant extra ondersteuning voor diegenen die dit niet kunnen 

betalen. 

Er is een sociale bijstandsuitkering voor families met kinderen of alleenstaande moeders die weinig 

bezittingen of inkomsten hebben. Betrokkene is 60 jaar oud. In Oekraïne hebben vrouwen vanaf de 

leeftijd van 58 jaar recht op een ouderdomspensioen mits men daartoe heeft bijgedragen. Als men 

hiervoor echter niet in aanmerking komt, kan men terugvallen op een sociaal pensioen. 

Voor wat betreft de opvolging van haar psychologische aandoening kan betrokkene gratis terecht in het 

publieke psychiatrische hospitaal Pavlova. 

Overigens is het niet onwaarschijnlijk dat betrokkene in Oekraïne, het land waar zij tenslotte meer dan 

59 jaar woonde, nog familie, kennissen of vrienden heeft, v/aar ze terecht zou kunnen voor eventuele 

(tijdelijke), financiële hulp of opvang. 

De advocaat van betrokkene haalt enkele algemene bronnen aan om aan te tonen dat de zorgen weinig 

toegankelijk zouden zijn. Er is echter geen enkel bewijs dat de aangebrachte informatie van toepassing 

zou zijn op de specifieke, individuele situatie van betrokkene. 

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

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

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Re-integratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

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

bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Re-integratiebijstand kan het volgende 

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

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de 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 Oekraïne. 

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

herkomstland, Oekraïne.” 
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2.6. Verzoekende partij is van oordeel dat de arts-adviseur – die geen specialist is – niet zonder meer 

een wijziging van medische behandeling kan voorstellen. Zij wijst erop dat zij nooit persoonlijk 

onderzocht werd door de arts-adviseur en dat deze de gespecialiseerde arts die haar opvolgt ook niet 

gecontacteerd heeft. Zij citeert uit de Code van geneeskundige plichtenleer en het advies van het 

Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.  

 

2.7. Met betrekking tot de Code van geneeskundige plichtenleer, wijst de Raad er vooreerst op dat deze 

code sinds 3 mei 2018 is vervangen door de Code van medische deontologie (cf. het voorwoord van de 

laatstgenoemde Code) en bijgevolg niet meer van toepassing is. Bovendien maken de in een medische 

deontologische code geopperde disciplinaire principes, voorschriften en gedragsregels hoe dan ook 

geen afdwingbare wetgeving uit, zodat verzoekende partij zich hierop niet kan beroepen om de 

onwettigheid van de bestreden beslissing aan te voeren. De Raad kan immers geen wettigheidscontrole 

uitoefenen inzake een medische deontologische code die een gids of leidraad betreft en disciplinaire 

gedragsregels omvat en die aldus geen wetgeving of een juridisch bindende norm uitmaakt. Een 

eventuele niet-naleving van zulke disciplinaire ‘code’ kan niet tot de onwettigheid van de bestreden 

beslissing leiden. Dat de arts-adviseur gehouden is de Code van medische deontologie na te leven, 

doet dan ook niet ter zake in het licht van een beoordeling van de wettigheid van de bestreden 

beslissing. 

 

Met betrekking tot het door haar aangehaalde advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek toont 

verzoekende partij ook niet aan dat aan dit advies een bindende kracht kan worden toegekend. Ook 

hierop kan zij zich dus niet beroepen om de wettigheid van de bestreden beslissing aan te vechten. 

 

De Raad merkt op dat artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet slechts voorziet dat er een 

advies wordt verschaft door een arts-adviseur die zo nodig de vreemdeling kan onderzoeken en 

bijkomend advies kan inwinnen van deskundigen. Het is de arts-adviseur dan ook toegestaan om zich 

voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten zonder de vreemdeling zelf te 

onderzoeken indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder een eigen onderzoek een 

onderbouwd advies kan geven (cf. ook Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 35). Artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet voorziet verder niet dat de arts-adviseur in overleg dient te treden met de 

behandelende artsen. Verzoekende partij kan dan ook niet worden gevolgd waar zij aanvoert dat de 

zorgvuldigheidsplicht is geschonden louter omdat zij niet werd onderzocht door een arts-adviseur of 

louter omdat geen contact met de behandelende artsen werd opgenomen. Het komt enkel aan de arts-

adviseur toe om te bepalen of hij hiertoe overgaat. Verzoekende partij laat ook na concreet toe te lichten 

waarom zij van mening is dat haar situatie alsnog vereiste dat de arts-adviseur hiertoe overging en deze 

zich niet zou kunnen beperken tot het verlenen van een advies op basis van de door haar aangebrachte 

documenten. Het loutere feit dat de arts-adviseur alternatieve medicatie voorstelt maakt niet dat om 

daartoe te kunnen overgaan hij verzoekende partij persoonlijk had moeten onderzoeken of zich in 

verbinding stellen met de behandelend geneesheer.  

 

Verzoekende partij houdt ook onterecht voor als zou de arts-adviseur in zijn advies een eigen diagnose 

stellen. De arts-adviseur is ook niet belast met een controle van de diagnose, wel met een beoordeling 

van de in het standaard medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk 

geachte behandeling en dit in het licht van de toepassingsgevallen van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. In de voorliggende zaak heeft de arts-adviseur de in het voorgelegde standaard 

medisch getuigschrift van 28 februari 2019 vermelde ziekte(s), de graad van ernst hiervan of nog de 

hiervoor actueel noodzakelijke behandeling en opvolging niet betwist. De arts-adviseur zag in het 

voorgelegde medische dossier verder geen tegenindicatie om te reizen. De arts-adviseur is vervolgens 

nagegaan of de noodzakelijke medische zorgen ook beschikbaar en toegankelijk zijn voor verzoekende 

partij in haar land van herkomst. Er blijkt niet dat voor dit onderzoek een eigen medisch onderzoek van 

verzoekende partij of een overleg met de behandelende artsen nodig was of nog relevante gegevens 

had kunnen opleveren. Verzoekende partij was ook reeds in de mogelijkheid om op dit punt in het kader 

van haar aanvraag alle volgens haar nuttige gegevens en/of stukken naar voor te brengen. Artikel 9ter, 

§ 1, derde lid van de vreemdelingenwet voorziet ook dat de vreemdeling samen met de aanvraag reeds 

alle nuttige en recente inlichtingen aangaande de ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid 

van een adequate behandeling in het land van herkomst of verblijf moet overmaken. Uit de 

aangeleverde informatie blijkt niet dat de arts-adviseur geen alternatieve medicatie kon voorstellen of 

dat dit geen adequate behandeling uitmaakt.  
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2.8. Daargelaten voorts de vraag of de rechtspraak van de Raad waar de verzoekende partij nog naar 

verwijst transponeerbaar is op onderhavige zaak nu niet blijkt dat de onderliggende feiten dezelfde zijn, 

dient gesteld dat deze rechtspraak in een continentale rechtstraditie geen precedentswaarde kent.  

 

2.9. Het eerste onderdeel van het enig middel kan niet aangenomen worden.  

 

2.10. In een tweede onderdeel van het enig middel betoogt de verzoekende partij dat uit de bijlage 2 

waarnaar de arts-adviseur verwijst - BMA 12497 -  niet blijkt dat paliperidone beschikbaar is.  

 

2.11. Uit BMA 12497 blijkt inderdaad dat “paliperidone palmitate depot injection (..) not available” (eigen 

vertaling: paliperidone palmitaat depotinjectie (..) niet beschikbaar) is. Evenwel kan deze vaststelling 

geen afbreuk doen aan het medisch advies van de arts-adviseur waaruit blijkt dat de medische 

behandeling in het herkomstland wel degelijk beschikbaar is. Immers wijst de arts-adviseur erop dat er 

diverse alternatieven bestaan om aripiprazole als depotpreparaat te vervangen. Zo stelt de arts-adviseur 

vast dat er volwaardige vervangende antipsychotica zijn in depotpreparaat zoals “Flupentixol, 

Haloperidol, Paliperidone en Zuclopenthixol.” en dat: “Afhankelijk van de symptomatologie kan een 

ander preparaat gebruikt worden zo een depotpreparaat geïndiceerd is. Cfr. bijlage 2”. De arts-adviseur 

geeft dus verschillende alternatieven aan voor de vervanging van ariprazole als depotpreparaat. Dit blijkt 

ook uit de bijlage 2 waar gesteld wordt: “Aripiprazole als depotpreparaat is niet beschikbaar. 

Volwaardige analogen zoals flupentixol, haloperidol, paliperidone, zuclopenthixol zijn beschikbaar”. 

Verzoekende partij toont aldus met haar betoog niet dat – aangezien paliperidone niet beschikbaar blijkt 

– er geen adequate medicatie in Oekraïne aanwezig is om aripiprazole als depotpreparaat te 

vervangen.  

 

2.12. Het tweede onderdeel van het enig middel kan niet aangenomen worden.  

 

2.13. In een derde onderdeel van het enig middel betoogt verzoekende partij dat het feit dat de zorgen 

gratis zijn gerelativeerd moet worden en wijst op algemene informatie waaruit blijkt dat er toch – 

ondanks het feit dat het gratis zou moeten zijn – betaald moet worden.  

 

2.14. De Raad stelt vast dat verzoekende partij met haar kritiek niet betwist dat er vanaf de leeftijd van 

58 jaar een ouderdomspensioen voorzien wordt en indien men hier niet voor in aanmerking komt, men 

kan terugvallen op een sociaal pensioen. Dit blijkt trouwens uit de door de arts-adviseur ter zake 

gehanteerde objectieve bron, zijnde “Social Security Projects Throughout the World, Ukraine, 2018” en 

meer bepaald p. 371 e.v. (kopie in het administratief dossier). Verder betwist verzoekende partij ook niet 

dat zij voor haar psychologische aandoening gratis terecht kan in het publieke psychiatrische hospitaal 

Pavlova. Inderdaad blijkt uit de door de arts-adviseur gehanteerde objectieve bron – BDA-20180115-

UA-6723 (kopie in het administratief dossier) – dat zowel ambulante als in het hospitaal behandeling en 

opvolging door een psychiater gratis is in het publiek psychiatrisch ziekenhuis Pavlova. Verzoekende 

partij ontkent evenmin dat zij meer dan 59 jaar in Oekraïne heeft gewoond. Het is dan ook niet onterecht 

dat de arts-adviseur erop wijst dat zij aldaar nog over een netwerk kan beschikken waar zij terecht kan 

voor eventuele (tijdelijke) financiële hulp of opvang.  

 

Gelet op voorgaande vaststellingen toont verzoekende partij met haar betoog – gesteund op zeer 

algemene bronnen die geen betrekking hebben op haar specifieke situatie – geenszins aan dat, zelfs 

indien er kosten verbonden zouden zijn aan haar behandeling, dit maakt dat de noodzakelijke medische 

zorgen voor haar ontoegankelijk worden.  

 

Met haar kritiek op de verwijzing naar IOM en het vinden van inkomensgenererende activiteiten maakt 

verzoekende partij evenmin aannemelijk dat de bevindingen van de arts-adviseur dat zij in het land van 

herkomst van een pensioen kan genieten, aldaar nog een opvangnetwerk heeft die haar financieel kan 

bijstaan en de behandeling gratis is in een publieke instelling, evenmin aannemelijk dat de benodigde 

medische zorgen voor haar in het herkomstland financieel ontoegankelijk zijn.  

 

2.15. Het derde onderdeel van het enig middel kan niet worden aangenomen.  

 

2.16. Voor zover de verzoekende partij nog een schending van de artikelen 2 en 3 EVRM lijkt aan te 

voeren, wijst de Raad erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde dat 

enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing 

dwingend zijn een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 

26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk). Het begrip “uitzonderlijke gevallen” werd nader omschreven in de 
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zaak Paposhvili / België (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10) waarbij het Hof stelde: “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.” (Het Hof oordeelt dat onder “andere zeer uitzonderlijke 

gevallen” zoals bedoeld in de zaak N v. Verenigd Koninkrijk die aanleiding kunnen geven tot een 

schending van artikel 3 EVRM dienen begrepen te worden de situaties die een verwijdering van een 

ernstig zieke persoon inhouden waarbij substantiële gronden zijn aangetoond om aan te nemen dat 

deze persoon, hoewel niet in imminent levensgevaar, een reëel risico loopt, omwille van de afwezigheid 

van of het gebrek aan toegang tot adequate behandeling in de ontvangende staat, te worden 

blootgesteld aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand 

resulterende in intens lijden of in een opmerkelijke vermindering van de levensverwachting. Het Hof wijst 

erop dat deze situaties overeenstemmen met de hoge drempel inzake de toepassing van artikel 3 

EVRM in zaken die betrekking hebben op de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen.) 

 

In casu toont de verzoekende partij dergelijke uitzonderlijke situatie evenwel niet aan, dit temeer in het 

licht van de vaststellingen van de arts-adviseur die oordeelde dat zij in het herkomstland over de nodige 

medische zorgen kan beschikken en er toegang toe heeft. Een schending van de artikelen 2 en 3 EVRM 

kan niet aangenomen worden. 

 

2.17. Waar verzoekende partij in het opschrift van haar enig middel nog de schending aanhaalt van de 

artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W. wijst de Raad erop dat zij nalaat op concrete wijze uiteen te zetten 

op welke wijze de bestreden beslissing voormelde artikelen schendt. Het enig middel is dan ook in de 

aangegeven mate onontvankelijk.  

 

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

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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

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

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier maart tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN     S. DE MUYLDER 


