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 nr. 251 898 van 30 maart 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DE SCHUTTER 

Brusselsesteenweg 54 

2800 MECHELEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, op 30 december 2020 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 18 november 2020 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 verklaard wordt. 

 

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 8 februari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 maart 2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat B. DE SCHUTTER 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 

 

Op 29 februari 2020 dient de verzoekende partij, die verklaart van Ugandese nationaliteit te zijn, een 

aanvraag in 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). 
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Op 18 november 2020, met kennisgeving op 30 november 2020, neemt de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij deze aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond wordt 

verklaard. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 29.02.2020 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

M., S. (...)  (R.R.: (...)) 

nationaliteit: Uganda  

geboren te Rubaga op (...).1988  

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(en) :  

 

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

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

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

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

 

Er worden medische elementen aangehaald voor M., S. (...). De arts-adviseur evalueerde deze 

gegevens op 17.11.2020 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de 

aangehaalde medische elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling 

en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Uganda. 

 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. 

 

Derhalve  

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

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

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

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

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

 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan M., S. (...) te willen overhandigen.  

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partij te leggen, 

wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat 

aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers 

kosteloos. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In haar enig middel, bestaand uit verschillende onderdelen, voert de verzoekende partij onder meer 

de schending aan van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

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

van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Zij betoogt: 

 

“Verzoekster zette in haar aanvraag uiteen dat een terugkeer naar Oeganda niet aangewezen is, 

ongeacht de eventuele behandelingsmogelijkheden daar, omwille van het risico op herbeleving van het 
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trauma. De medische behandeling kan er om die reden onmogelijk op adequate wijze gebeuren, zoals 

het artikel 9ter Vreemdelingenwet voorschrijft. 

Ook de behandelend psychiater en de psycholoog van verzoekster schreven in hun gezamenlijk attest 

van 18.04.2019, dat bij de aanvraag gevoegd was als stuk 2, uiteen dat: 

"Au vu de son état de santé mentale et des évènements récents de sa vie, il apparaît indispensable de 

mettre en place un setting adapté. » 

In het attest van dr. B. (...) van 15.07.2020 wordt nog uitdrukkelijker vermeld: 

 

"Dans le cas particulier de Mme M. (…) l'exposition aux évènements traumatiques s'est déroulé en 

différents lieux du pays, pendant une très longue période, de la part d'un homme puissant et avec 

l'appui des autorités - qui l'ont à chaque fugue ramenée vers l'agresseur en question - et avec 

disparitions inexpliquées de membres de son entourage propre ! Il ne s'agit donc pas d'un simple 

accident de la route ou un trauma unique mais bien d'un cumul de traumatismes répétés, avec intention 

de nuire et même d'annihilation psychique - certains évènements restent enocre indicible et 

inabordables - qui ont exigé d'énormes efforts à Madame pour survivre et se mettre à l'abri, et 

nécessiteront un important travail de reconstruction psychique progressive. Outre la prise en charge 

médico- psychologique et l'appui médicamenteux, il nous faut lui garantir une sécurité de lieu et de 

temps et la maintenir à l'abri d'une remise en contexte traumatique, tel qu'un renvoi forcé au pays 

d'origine par exemple. Cela risquerait en effet de réactiver des angoisses de mort, de danger immédiat 

et personnalisé, avec toutes les conséquences de décompensation psychique,voire de passage à l'acte 

suicidaire. » 

Dr. B. (...) motiveert dus uitvoerig dat verzoekster haar ziekte veroorzaakt is door meerdere trauma's die 

haar intentioneel zijn aangedaan in haar herkomstland Oeganda. 

Er moet werk gemaakt worden van een progressieve "psychische reconstructie", die noodzakelijkerwijze 

moet gebeuren in een context die qua tijd en ruimte veiligheid en zekerheid biedt. Een terugkeer naar 

Oeganda staat daar haaks op, en riskeert de trauma's te reactiveren, die de symptomen kan verergeren 

hetgeen kan leiden tot psychische decompensatie of suicide. 

Voor wat betreft het psvchomedisch attest van 18.04.2019 beperkt dr. B. (...) zich in het medisch advies 

van 17.11.2020 tot: 

"in follow up sinds oktober 2018 op regelmatige basis. Zeer uit gebreide beschrijving van de 

sympomatologie, er werden geen ante incidenten of periodes vermeld tijdens het jaar follow-up". 

Verweerders arts-adviseur neemt dus niet eens de moeite om op dit argument te antwoorden. 

Zodoende is de motivering van de beslissing gebrekkig en bijgevolg niet "afdoende" in de zin van art. 3 

van de Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, dat luidt: 

"De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn." 

Voor wat betreft het attest van behandelend psychiater dr. B. (...) van 15.07.2020 stelt dr. B. (...): 

"Benadruken van specifieke situatie van betrokkene, en uitgebreid omschrijven van de problematiek, te 

weerhouden: volgens dit attest heeft betrokkene geen toegang tot de arbeidsmarkt. " 

En nog iets verderop in het medisch advies: 

"Het aangeleverde rapport van 15-7-2020 levert een uitgebreid verhaal maar geeft geen extra informatie 

of feiten die bijdragen aan de nodige medische informatie in kader van behandeling en diagnoses." 

De arts-adviseur stelt dus dat dit attest geen extra informatie in kader van behandeling en diagnoses 

bijbrengt. Dit is klaarblijkelijk manifest foutief aangezien de behandelend psychiater van verzoekster net 

aangeeft in dit attest dat de behandeling alleen maar zinvol kan gebeuren in een veilige context en 

alleszins niet in het herkomstland omwille van het trauma aldaar. Dr. B. (...) oordeelt met andere 

woorden dat de behandeling niet adequaat kan gebeuren in Oeganda. Dit element wordt nergens in het 

medisch advies van dr. B. (...) besproken en bevat dus wel degelijk "extra informatie" over de 

behandeling van verzoekster. De arts-adviseur bespreekt uitsluitend de behandelingsmogelijkheden in 

het herkomstland Oeganda maar dit is pas relevant indien blijkt dat de behandeling daar ook adequaat 

kan gebeuren. Zolang niet weerlegd is dat de behandeling in Oeganda niet adequaat kan gebeuren, is 

een verder onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden in Oeganda niet relevant. 

Het medisch advies van dr. B. (...) is dan ook onvolledig en negeert cruciale informatie die vermeld 

wordt door dr. B. (...). 

Hierdoor schendt verweerder de materiële motiveringsplicht (de conclusie die verweerder neemt wordt 

immers niet bevestigd in de stukken van het dossier) en de zorgvuldigheidsplicht (verweerder neemt 

geen rekening met alle relevante elementen die hem ter kennis zijn gebracht). 

De beslissing schendt verder ook het artikel 9ter Vreemdelingenwet, waarvan §1, lid 1 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 
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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. 

Volgens behandelend arts dr. B. (...) is er geen adequate behandeling mogelijk in Oeganda, maar 

verweerder gaat niet op diens argumentatie in. 

(...)” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een enig middel wordt de schending aangehaald van artikel 9ter Vw., van artikel 3 van de Wet van 

29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering inzake bestuurshandelingen, van de materiële 

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

Verzoekende partij bekritiseert dat er geen rekening werd gehouden met het feit dat zij omwille van een 

psychologische en psychiatrische kwetsbaarheid in een aangepaste setting  moet geplaatst worden. Zij 

stelt dat de vereiste behandeling dient te gebeuren in een veilige context en dus niet in het 

herkomstland. Verzoekster bekritiseert dat er slechts beknopte passages uit de MEdcoi-databank 

worden weergegeven in de bestreden beslissing. Zij stelt dat de medische zorgen niet toegankelijk zijn 

en zij bekritiseert dat er geen analyse wordt gemaakt over de kostprijs van de medische behandeling.  

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit het bepaalde in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van 

de vreemdelingenwet volgt dat een aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen van 

toepassing is op twee onderscheiden gevallen, met name:  

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

Deze bepaling houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die onafhankelijk van elkaar moeten 

worden getoetst.   

Enerzijds zijn er gevallen van een vreemdeling die actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of 

aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor 

het leven of een aantasting van de fysieke integriteit moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is 

daardoor niet in staat om te reizen.   

Anderzijds is er het geval van de vreemdeling bij wie er actueel geen reëel risico is voor diens leven of 

fysieke integriteit en die in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling 

voorhanden is voor zijn ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het 

risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval 

geen acute levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de 

ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073).  

In het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer wordt onder meer vastgesteld dat verzoekster een 

dame is van 31 jaar, afkomstig uit Oeganda. Haar Pathologie wordt samengevat als PTSD met een zeer 

uitgebreide symptomatologie. Er zijn geen acute periodes noch nood aan opnames vermeld. Als 

behandeling volgt zij psychotherapie op regelmatige basis en neemt zij medicamenteuze ondersteuning 

met Citalopram, een antidepressivum en Zopiclone, een slaapmiddel.  

Uit de Medcoi-databank blijkt wel degelijk dat de vereiste medische zorgen en de opvolging in het land 

van herkomst beschikbaar is. Inderdaad blijkt dat opvolging door een psychiater en psycholoog verzeker 

zijn  evenals de medicamenteuze ondersteuning.  

De kostprijs van de medicatie wordt wel degelijk toegelicht in de BDA-20180403-UG-6793 waarnaar in 

het advies van de ambtenaargeneesheer wordt verwezen. Citalopram, alprazolam en escitalopram zijn 

verkrijgbaar in ‘private pharmaxy’ en ook de prijslijst wordt weergegeven.   

Ook de kostprijs van de medische behandelingen in publieke en private ziekenhuizen wordt daarin 

besproken. In publieke instellingen is de zorg zo goed als gratis. In het medisch advies wordt tevens 

gemotiveerd dat het Butabika National Referral Hospital het enige grote ziekenhuis is met een aparte 

afdeling, gespecialiseerd in de opvang van mentale aandoeningen. Toch is de verzorging van deze 

aandoeningen in alle niveaus aanwezig en is de zorg vervat in het “Uganda National Minimum Health 

Care Package (UNMHCP).  De verzorging en behandeling wordt in de verschillende niveaus op de 

volgende manier georganiseerd: - Het HC I of het Village Health team geven vooral de psychosociale 

ondersteuning en voorlichting, en richten zich op de behandeling in het vroege stadium van de 

aandoening en de opvolging - HC II en HC III richten zich vooral op het detecteren en doorverwijzen van 

patiënten - HC IV onderstent de vorige niveaus  

- De algemene ziekenhuizen staan in voor de eerstelijnsverzorging en opvolging.  

Vanuit de verschillende niveaus kan de patiënt verder doorverwezen worden en later opgevolgd na 

behandeling in een gespecialiseerd centrum. Er wordt in het medisch advies onder meer ook gesteld dat 

het Butabika National Referral Hospital subsidies krijgt voor haar inspanningen voor de mentale 

gezondheidszorg.  
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De verzoekende partij betwist niet dat er geen elementen in het dossier voorliggen dat zij geen toegang 

zou hebben tot de arbeidsmarkt in haar land van oorsprong.   

Bovendien kan verzoekster beroep doen op het IOM. Het IOM beschikt over een Reïntegratiefonds 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 inkomsten 

genererende 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. Via arbeid kan betrokkene zelf instaan voor de extra kosten die 

gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.   

Daarbij betwist verzoekster ook niet dat het erg onwaarschijnlijk is dat verzoekster ruim 25 jaar verbleef 

in Oeganda en dat het onwaarschijnlijk is dat zij geen familie, vrienden of kennissen zou hebben waar zij 

eventueel terecht zou kunnen voor tijdelijke (financiële) hulp en/of opvang.  Verzoekster betwist 

overigens evenmin dat ook haar zoontje in het herkomstland verblijft.  

Er werd dan ook niet kennelijk onredelijk gemotiveerd dat niets toelaat te concluderen dat verzoekster 

niet zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp  

De verwerende partij wenst tevens te benadrukken dat in artikel 9ter van de vreemdelingenwet niet is 

vastgesteld dat verwerende partij dient na te gaan of de medische behandeling die in een bepaald land 

kan worden verstrekt van een niveau is dat vergelijkbaar is met dat in België of even snel en eenvoudig 

als dat het geval is in België kan opgestart worden.   

Voormelde bepaling voorziet slechts dat moet worden nagegaan of een adequate en derhalve 

geschikte, behandeling mogelijk is. De ambtenaar-geneesheer stelt dat dit in voorliggende zaak het 

geval is.  Verzoekende partij toont niet aan dat zij niet zou kunnen beschikken over medische zorgen 

van een aanvaardbaar kwalitatief niveau.   

Verzoekster maakt inderdaad niet aannemelijk dat zij in het land van herkomst niet oordeelkundig zou 

kunnen behandeld worden voor haar psychische aandoening.  

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de conclusies van de ambtenaar-geneesheer onjuist 

zijn.  

Waar verzoekster stelt dat zij 4 uur zou moeten rijden alvorens de nodige zorgen te kunnen bekomen in 

het herkomstland, dient geantwoord dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet geenszins vereist dat de 

medicatie in het land van herkomst op identieke wijze beschikbaar en toegankelijk zou zijn als in België. 

Dergelijke vereiste kan geenszins worden gelezen in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De 

omstandigheid dat de behandeling moeilijker beschikbaar en toegankelijk zou zijn in het land van 

herkomst volstaat dus niet om te stellen dat er sprake is van een schending van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet.  

In het medisch advies wordt uitvoerig, en met verwijzing naar de resultaten uit de Medcoi-databank, 

gemotiveerd dat opvolging en behandeling in Oeganda beschikbaar en toegankelijk zijn voor verzoeker.  

Het tegendeel wordt niet aannemelijk gemaakt door de verzoekende partij.  

De door verzoekende partij aangehaalde bepalingen en beginselen worden niet geschonden.  

Het enig middel is niet ernstig. 

 

3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid 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). Dit houdt ook in dat zij zich moet steunen op alle gegevens en dienstige 

stukken. 

 

Het door verzoekende partij geschonden geachte artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat 

de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing 

ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de 

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

beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De motivering moet in 

dit opzicht dus draagkrachtig zijn, wat wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, juist, niet 

tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn (RvS 31 augustus 2009, nr. 195.654). 

Hoewel de verwerende partij niet in extenso hoeft te antwoorden op alle door de verzoekende partij 

ingeroepen argumenten, moet uit de bestreden beslissing blijken dat die argumentatie in de 

besluitvorming werd betrokken en uit de motivering van de beslissing moet kunnen worden afgeleid 

waarom de argumenten in het algemeen niet werden aanvaard (RvS 4 december 2002, nr. 113.182).   

  

De verzoekende partij stelt dat het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer – en derhalve bij 

uitbreiding de bestreden beslissing, waarvan dit advies een onderdeel uitmaakt – niet afdoende is 

gemotiveerd en onzorgvuldig is genomen. Meer bepaald wijst zij er op dat zowel in de aanvraag als in 
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de eraan toegevoegde medische stukken werd gewezen op het feit dat de medische problemen van de 

verzoekende partij een terugkeer naar het land van herkomst niet mogelijk maken omdat deze 

problemen hun oorsprong vinden in trauma’s die zij aldaar opliep en dat een terugkeer een risico op 

herbeleving van deze trauma’s zal inhouden, met een verergering van de symptomen en 

decompensatie of suicide als mogelijk gevolg. 

 

De verzoekende partij wijst erop dat op geen enkele manier ingegaan wordt op deze argumentatie, dat 

zij niet begrijpt waarom de ambtenaar-geneesheer gelet op de informatie die door de verzoekende partij 

werd verschaft tot een dergelijke beslissing is kunnen komen en dat zij dus niet weet of rekening werd 

gehouden met het voorgaande. Zij verwijt de ambtenaar-geneesheer dat deze niet de moeite nam om 

op dit argument te antwoorden. 

 

De bestreden beslissing is, luidens de bewoordingen ervan, volledig opgehangen aan het medisch 

advies van 17 november 200. Dit medisch advies, dat aan de bestreden beslissing ten grondslag ligt en 

er in gesloten omslag aan werd gevoegd luidt als volgt:  

 

“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 29-2-2020. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

- Standaard medisch getuigschrift dd. 29-11-2019 van dr. Mc C. (...), psychiater, met de volgende 

informatie  

o Diagnose van ernstige depressie en PTSD   

o Medicamenteuze therapie met citalopram en zopiclon o 

o Nood aan opvolging door psychiater 

- Medico-psychiatrisch verslag dd. 18-4-2019: in follow-up sinds oktober 2018 op regelmatige basis. 

Zeer uitgebreide beschrijving van de symptomatologie, er werden geen acute incidenten of periodes 

vermeld tijdens het jaar follow-up. 

- Schrijven dd. 15-7-2020 van dr. B. (...) in kader van advies dd. 24-3-2020 : benadrukken van 

specifieke situatie van betrokkene, en uitgebreid omschrijven van de problematiek ; te weerhouden : 

volgens dit attest heeft betrokkene geen toegang tot de arbeidsmarkt. 

Uit de aangeleverde medische informatie kunnen we het volgende besluiten: 

- Het betreft hier een dame van heden 31 jaar afkomstig uit Oeganda 

- Haar pathologie wordt samengevat als PTSD met een zeer uitgebreide symptomatologie. Er zijn 

geen acute periodes noch nood aan opnames vermeld 

- Als behandeling volgt zij psychotherapie op regelmatige basis en neemt zij medicamenteuze 

ondersteuning met citalopram, een antidepressivum en zopiclon, een slaapmiddel. 

- Het aangeleverde rapport dd. 15-7-2020 levert een uitgebreid verhaal maar geeft geen extra 

informatie of feiten die bijdragen aan de nodige medische informatie in kader van behandeling en 

diagnoses. De bewering dat betrokkene geen toegang heeft tot de arbeidsmarkt is voorbarig. Het 

belangrijkste feit is of de capaciteit om te werken of niette werken onderbouwd kan worden door het 

medisch verhaal. Deze factor van fysieke of mentale incapaciteit tot het leveren van arbeid wordt 

door geen enkel objectief gegeven in de aangeleverde documentatie onderbouwd. Bijkomend dient 

vermeld dat een zekere activiteit zeer gunstig is in kader van mentale problematiek. 

Dit rapport brengt verschillende argumenten aan die niet kunnen weerhouden worden in het kader 

van de behandeling van het dossier volgens het artikel 9ter van de vreemdelingenwet vermits ze 

niet van zuiver medische aard zijn (bedreigingen, familiale problemen).  

In de aangeleverde documenten wordt geen tegenindicatie tot reizen vermeld om medische redenen.  

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 MedCOI-databank die niet-publiek is : 

Aanvraag Medcoi van 3-11-2020 met het unieke referentienummer 14120 

Aanvraag Medcoi van 1-9-2020 met het unieke referentienummer 13932 

Aanvraag Medcoi van 3-2-2020 met het unieke referentienummer 13241  

(…) 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de noodzakelijke therapie beschikbaar is in het 

thuisland; opvolging door een psychiater en psycholoog zijn verzekerd evenals de medicamenteuze 

ondersteuning met Citalopram en zopiclone. 

Vanuit het standpunt van beschikbaarheid is er geen tegenindicatie tot terugkeer naar het thuisland 

Oeganda voor betrokkene een dame van 31 jaar. 

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

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. 

De gezondheidszorg in Oeganda is hiërarchisch gestructureerd met de verplichting van doorverwijzing 

naar hogere echelons die meer gespecialiseerde zorg aanbieden in de nationale en regionale 

ziekenhuizen. De regionale ziekenhuizen beslaan een populatie van 2 miljoen inwoners met telkens een 

opdeling in een publieke afdeling, die gratis zorg levert, en een private afdeling waar de patiënt dient te 

betalen voor zijn verzorging. De nationale ziekenhuizen zijn op dezelfde structuur georganiseerd en 

bieden meer gespecialiseerde zorgen en richten zich op doorverwijzing vanuit het ganse land.  

In Oeganda zijn er 5400 publieke en private instellingen die instaan voor de gezondheidszorg. Er zijn 

twee grote nationale ziekenhuizen; het Mulago National Referral Hospital en het Butaka National 

Referral Hospital, 14 regionale ziekenhuizen en 144 algemene ziekenhuizen. Hiervan zijn 65 instellingen 

publiek, 27 privaat en 63 non-profit. De eerstelijnszorg wordt verzorgd in 197 health centers type IV, 

1289 centra type III en 2941 publieke centra type II. Daarnaast zijn er nog 831 klinieken zonder 

specifieke omschrijving van hun taken. De centra in de eerstelijn staan vooral in voor preventieve zorg 

en behandeling van malaria, pneumonie, parasitaire ziektes en diarree. Zij verdelen ook de medicatie in 

het kader van de “neglected tropical diseases” en worden vooral gerund door vrijwilligers.  

Afhankelijk van het niveau, wordt de zorg meer gecompliceerd en meer uitgebreid. In publieke 

instellingen is de zorg zo goed als gratis, in de private afdelingen dient de betrokkene zelf te betalen 

voor zijn verzorging. De medicatie die op de officiële lijst van de staat wordt vermeld, is gratis. 

Betrokkene lijdt aan mentale problemen. Het Butabika National Referral Hospital is het enige, grote 

ziekenhuis met een aparte afdeling gespecialiseerd in de opvang van mentale aandoeningen. Zij bieden 

ook specifieke zorg in het kader van haar aandoening, PTSD. Toch is de verzorging van deze 

aandoeningen in alle niveaus aanwezig en is de zorg vervat in het “Uganda National Minimum Health 

Care Package (UNMHCP). De verzorging en behandeling wordt in de verschillende niveaus op de 

volgende manier georganiseerd: 

- Het HC I of het Village Health team geven vooral psychosociale ondersteuning en voorlichting, en 

richten zich op de behandeling in het vroege stadium van de aandoening en de opvolging HC II en 

HC III richten zich vooral op het detecteren en doorverwijzen van de patiënten. 

- HC IV ondersteunt de vorige niveaus. 

- De algemene ziekenhuizen staan in voor de eerstelijns verzorging en opvolging 

Vanuit de verschillende niveaus kan de patiënt verder doorverwezen worden en later opgevolgd na 

behandeling in een gespecialiseerd centrum. Er bestaan plannen om vanuit de regering te investeren in 

“Mental Health Regional Referral Units” maar deze staan nog niet volledig op punt.4 Het Butabika 

National Referral Hospital krijgt ook subsidies voor haar inspanningen voor de mentale 

gezondheidszorg. 

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

elementen in het dossier die erop wijzen dat betrokkene 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. 

Het is overigens erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in het land van herkomst, het land waar zij tenslotte 

ruim 25 jaar verbleef, geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben waar zij eventueel terecht 

zou kunnen voor tijdelijke (financiële) hulp en/of opvang. Bovendien verblijft ook haar zoontje nog in het 

land van herkomst. 

De advocaat van betrokkene haalt een tweetal gedateerde (2010 en 2014) bronnen aan om aan te 

tonen dat de zorgen ontoereikend zouden zijn in het land van herkomst. Er is echter geen enkele 

indicatie dat deze aangehaalde, algemene informatie van toepassing zou zijn op de specifiek individuele 

situatie van betrokkene. 
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Niets verhindert betrokkene om terug te keren. Het staat betrokkenen 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 zaken projecten, 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 Oeganda. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen 

bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland, Oeganda.” 

 

Wat betreft de formele motiveringsplicht die rust op de ambtenaar-geneesheer bij het opstellen van een 

medisch advies verstrekt in het kader van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, benadrukt de Raad dat 

de ambtenaar-geneesheer bij het beoordelen van het in artikel 9ter, §1 van de vreemdelingenwet 

genoemde risico over een vrije beoordelingsbevoegdheid beschikt en de Raad zich wat deze 

beoordeling betreft niet in diens plaats kan stellen. Er kan van de ambtenaar-geneesheer bij het 

opstellen van zijn medisch advies niet worden vereist dat hij verwijst naar stavingsstukken, noch dat hij 

zich moet steunen op feitelijke elementen of bijkomende vaststellingen. Evenmin kan de ambtenaar-

geneesheer ertoe verplicht worden de beweegredenen voor de vaststellingen in zijn medisch advies te 

zoeken buiten zijn eigen beoordelingsbevoegdheid (RvS 20 april 2017, nr. 237.959).  

  

Voormelde beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer – en de daaruit voortvloeiende 

onmogelijkheid om hem opdrachten te geven tot het verrichten van welbepaalde bijkomende 

handelingen, dan wel het raadplegen van externe bronnen –  impliceert evenwel niet dat uit het advies 

van deze ambtenaar-geneesheer of minstens uit de stukken van het administratief dossier niet zou 

dienen te blijken waarom laatstgenoemde de aangehaalde medische problematiek, dan wel de 

vooropgestelde behandeling niet weerhoudt. Het gegeven dat de ambtenaar-geneesheer een arts is, 

impliceert immers niet dat er op hem bij het verlenen van zijn advies geen of een verminderde 

motiveringsplicht zou rusten.   

  

Hierbij moet worden opgemerkt dat voormelde beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer niet 

betekent dat diens vaststellingen steeds volstaan als motieven voor een beslissing tot weigering van 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze beoordelingsvrijheid doet geen afbreuk 

aan het feit dat administratieve beslissingen afdoende gemotiveerd moeten zijn, wat onder meer inhoudt 

dat de rechtsonderhorige moet kunnen nagaan op welke gronden de hem aanbelangende beslissing is 

gesteund en waarom de door hem aangevoerde concrete en pertinente argumenten niet worden 

aanvaard (RvS 18 september 2013, nr. 224.723).   

 

De Raad stelt onder meer vast dat de verzoekende partij in haar aanvraag nadrukkelijk de aandacht 

vestigde op de oorsprong van haar medische problematiek en het feit dat een terugkeer naar Oeganda 

omwille van het risico op herbeleving van trauma’s onmogelijk is. Zij verwijst hierbij eveneens naar de 

medische attesten die deel uitmaken van de aanvraag. Zo wordt inderdaad in het attest van de 

behandelend psychiater B. van 15 juli 2020 onder meer het volgende gestand: 

 

“Dans le cas particulier de Mme M. ((, l’exposition aux évènement traumatiques s’est déroulé en 

differents lieux du pays, pendant une très longue période, de la part d’un homme puissant et avec 

l’appui des autorités – qui l’ont à chaque fugue ramenée vers l’agresseur en question – et avec 

disparitions inexpliquées de membres de son entourage propre ! (…) Outre la prise en charge médico-

psychologique et l’appui médicamenteux, il nous faut lui garantir une sécurité de lieu et de temps et la 

maintenir à l’abri d’une remise en contexte traumatique, tel qu’un renvoi forcé au pays d’origine par 

exemple. Cela risquerait en effet de réactiver des angoisses de mort, de danger immédiat et 

personnalisé, avec toutes des conséquences de décompensation psychique, voire de passage à l’acte 

suicidaire. 

(…) 

En conclusion, il me semble que l’évaluation de la dangerosité d’un retour et quant à l’accessibilité des 

soins en Ouganda est tronquée et élude trop rapidement la situation particulière de Madame, son 
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origine traumatique cumulée et avec intention manifeste de nuire, ce qui rend complètement inopérants 

les offres de soins disponibles. 

Son état psychologique nécessite une poursuite des sions spécialisés de son choix dans un lieu 

sécurisé, à distance de toute remise en contexte traumatique imposé. Un retour forcé au pays ferait 

obstacle à la continuité thérapeutique et exposerait Madame à des risques de décompensation 

psychique grave, avec risque vital non exclus. Le médecin qui soutiendrait cette décision devrait en 

assumer les conséquences en terme de responsabilité professionelle » 

 

In het – moeilijk leesbare - standaard medisch getuigschrift van 9 november 2020 van dezelfde 

psychiater staat te lezen « maintenir (…) distance d’une remise en contexte traumatique (…) tel qu’un 

renvoi au pays forcé par exemple » onder de hoofding waarbij gevraagd wordt naar de behandeling van 

de aandoening. In de annex bij dit standaard medisch getuigschrift antwoordt de behandelend 

psychiater op de vraag “Pouvez-vus constater un traumatisme chez le patient. Pouvez-vous établir un 

lien entre ce traumatisme et des évènements que le patient indique avoir vécus dans le pays d’origine. 

Quelles serairent dans le cas les contre-indications à ce que le patient retourne dans le pays 

d’origine ? » het volgende : « Absolument. Concordance très probable. Contre-indication psychique 

absolue à un retour forcé. » In het attest van psychiater H.M. van 18 april 2019 kan eveneens worden 

gelezen “L’état extrêmement délétère dans lequel elle se trouvait lorsque sa prise en charge a démarré, 

la concordance de tous ses symptômes avec son récit de vie, la violence particulière de ce dernier, 

exigent la mise en place d’un setting adapté ».  

 

Al deze stukken bevinden zich in het administratief dossier. Van de ambtenaar-geneesheer kan worden 

verwacht dat hij dit specifieke element, dat door de verzoekende partij eveneens in de aanvraag 

uitdrukkelijk wordt aangestipt, mee in rekening neemt wanneer hij een advies verstrekt en de 

verzoekende partij moet vervolgens uit het advies kunnen begrijpen waarom bepaalde gegevens 

desgevallend niet worden weerhouden. De ambtenaar-geneesheer gaat in het advies echter niet in op 

het geattesteerde risico op verergering in geval van een terugkeer gelet op het ontstaan van de 

medische problemen ten gevolge van trauma’s in het land van herkomst.  

 

Zelfs in haar nota met opmerkingen laat de verwerende partij na om in te gaan op deze grief van de 

verzoekende partij. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de formele motiveringsplicht bij de 

totstandkoming van het advies van de ambtenaar-geneesheer is aannemelijk gemaakt. De bestreden 

beslissing, die volledig aan dat advies is opgehangen, is derhalve met hetzelfde gebrek behept.  

 

Het middel is in de besproken mate gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

De overige middelonderdelen behoeven geen verdere bespreking nu zij niet tot een ruimere 

nietigverklaring kunnen leiden.   

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel.  

 

De beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 18 november 

2020 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 verklaard wordt, wordt vernietigd. 
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