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 nr. 257 119 van 23 juni 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. WALDMANN 

Rue Jondry 2A 

4020 LIÈGE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 22 maart 2021 heeft 

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

van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 18 januari 2021 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen 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 21 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

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

van advocaat E. WILLEMS, 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. Op 15 december 2020 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

1.2. Op 18 januari 2021 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. ongegrond wordt verklaard. Dit is de bestreden 

beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 15.12.2020 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

(…) 

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 var 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 A.S., die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts-adviseur d.d. 18.01.2021 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 hel 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. 

 

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

medische toestand van betrokkene (verzoeker haalt aan dat hij zijn land diende te ontvluchten, omwille 

van enorme problemen waardoor zijn vrijheid en leven bedreigd werden). Dat met de wet van 15 

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

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. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekende partij te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 39, 40 en 41 

van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (hierna: 

Taalwet Bestuurszaken). 

 

 3.1.1. De verzoekende partij licht haar eerste middel toe als volgt: 

 

“La décision litigieuse est rédigée en néerlandais et adressée au Bourgmestre de la Ville de Liège pour 

notification, un employé communal a remis ladite décision à la partie requérante. 

 

12. La partie requérante invoque la nullité de cette décision rédigée en néerlandais en se fondant sur les 

articles 39, 40 et 41 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative 

 

13. Les articles 39 à 41 de la loi du 18 juillet 1966 disposent que : (…) 

 

14. La Ville de Liège constitue un service local au sens de l'article 39, §2, de la loi du 18 juillet 196. Il 

résulte de la combinaison de ces articles que la décision litigieuse de la partie adverse aurait dû être 

rédigée exclusivement en français puisque la Ville de Liège est établie en région unilingue de langue 
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française. En effet, l'article 40 prévoit bien que : « Les avis et communications que les services centraux 

font au public par l'entremise des services locaux sont soumis au régime linguistique que les présentes 

lois coordonnées imposent en la matière aux dits services ». En l'espèce, l'Office des Etrangers effectue 

une communication à la partie requérante par un service unilingue francophone, la ville de Liège et par 

conséquent devait utiliser exclusivement le Français dans son courrier adressé au Bourgmestre et ayant 

pour destinataire finale la partie requérante. 

 

15. Il ne faut pas confondre la procédure administrative diligentée devant l'Office des étrangers qui s'est 

déroulée en néerlandais et la communication de celle-ci qui est soumise au respect de la loi du 18 juillet 

1966. 

 

16. L'article 58 de cette loi énonce que « sont nuis tous actes et règlements administratifs contraires 

quant à; la forme ou quant au fond, aux dispositions des présentes lois coordonnées ». 

 

17. Sans préjudice de l'application de l'article 61, §4, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1966, la nullité de 

ces actes ou règlements est constatée à la requête de toute personne intéressée, soit par l'autorité dont 

ces actes ou règlements émanent, soit, selon le cas et l'ordre de leurs compétences respectives, par 

l'autorité de tutelle, les cours et tribunaux ou le Conseil d'Etat (...'). 

 

18. Il s'impose d'annuler la décision administrative querellée pour non-conformité à la loi du 18 juillet 

1966.” 

 

3.1.2. De verzoekende partij betoogt dat de bestreden beslissing in het Nederlands is opgesteld en 

gericht is aan de burgemeester van de stad Luik voor kennisgeving, dat een medewerker van het lokaal 

bestuur de beslissing aan haar overhandigde, dat de bestreden beslissing die opgesteld is in het 

Nederlands nietig is op grond van de artikelen 39, 40 en 41 van de Taalwet Bestuurszaken, dat de stad 

Luik een lokale overheid is in de zin van artikel 39, §2 van de Taalwet Bestuurszaken, dat uit de 

combinatie voor voornoemde artikelen volgt dat de bestreden beslissing uitsluitend in het Frans had 

moeten opgesteld zijn, aangezien Luik in een eentalig Franstalig taalgebied is gelegen, dat de 

verwerende partij met haar communiceert via een eentalige Franstalige dienst, namelijk de stad Luik en 

zij dus conform artikel 40 van de Taalwet Bestuurszaken uitsluitend Frans moest gebruiken in haar 

briefwisseling geadresseerd aan de burgemeester en die uiteindelijk aan haar was gericht, dat de 

administratieve procedure voor de verwerende partij, die in het Nederlands is verlopen, niet mag worden 

verward met de mededeling van die procedure die onderworpen is aan de naleving van de Taalwet 

Bestuurszaken, dat artikel 58 van voornoemde wet bepaalt dat alle administratieve handelingen en 

verordeningen, die naar vorm of naar inhoud strijdig zijn met de bepalingen van deze gecoördineerde 

wetten nietig zijn, dat de nietigheid van die handelingen en verordeningen wordt vastgesteld op verzoek 

van iedere belanghebbende, hetzij, door de overheid van wie die handelingen en verordeningen 

uitgaan, hetzij naar gelang van het geval en de rangorde van hun respectieve bevoegdheden, door de 

toezichthoudende overheid, de hoven en rechtbanken of de Raad van State, dat de bestreden 

beslissing nietig moet worden verklaard omdat het niet in overeenstemming is met de Taalwet 

Bestuurszaken. 

 

3.1.3. De Raad stelt vast dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij 

met een volledig in het Nederlands opgesteld schrijven van 15 december 2020 een aanvraag indiende 

om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 41, §1 van de Taalwet Bestuurszaken luidt als volgt:  

 

“De centrale diensten maken voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik van die van de drie 

talen waarvan betrokkenen zich hebben bediend.” 

 

De bestreden beslissing waarbij op de aanvraag van de verzoekende partij werd geantwoord, gaat uit 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, een ambtenaar van de dienst 

vreemdelingenzaken, een centrale dienst waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt. De 

verzoekende partij, die een particulier is in de zin van artikel 41, §1 van de Taalwet Bestuurszaken, 

heeft zich, het weze herhaald, blijkens het administratief dossier in haar aanvraag om 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bediend van het Nederlands. 

Bijgevolg diende de bestreden beslissing, uitgaande van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, overeenkomstig artikel 41, §1 van de Taalwet Bestuurszaken, in het Nederlands te 
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worden opgesteld. Zoals de verzoekende partij zelf aangeeft in haar middel heeft zij kennis gekregen 

van de motieven van de bestreden beslissing in het Nederlands. 

 

Bijgevolg heeft de centrale dienst, zijnde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

gebruik gemaakt van de taal waarvan de verzoekende partij zich heeft bediend bij het indienen van haar 

aanvraag. Het gegeven dat de verwerende partij met de verzoekende partij communiceert via een 

eentalige, Franstalige dienst, namelijk de stad Luik, doet aan het voorgaande geen afbreuk. 

 

Een schending van artikel 41 van de Taalwet Bestuurszaken blijkt aldus niet. 

 

3.1.4. Uit het administratief dossier blijkt dat enkel de instructies van de dienst vreemdelingenzaken, een 

centrale dienst, gericht aan de burgemeester van Luik (Frans taalgebied), waar de verzoekende partij 

woonachtig is, om de burgemeester te informeren dat de aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en hem te verzoeken de beslissing aan 

de verzoekende partij ter kennis te brengen, zijn opgesteld in het Frans. 

 

Artikel 39, §2 van de Taalwet Bestuurszaken luidt als volgt: 

 

“In hun betrekkingen met de plaatselijke en gewestelijke diensten uit het Nederlandse, het Franse en het 

Duitse taalgebied, gebruiken de centrale diensten de taal van het gebied. (…)” 

 

Bijgevolg werden deze instructies correct in het Frans opgesteld. 

 

Een schending van artikel 39 van de Taalwet Bestuurszaken wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.1.5. In de mate dat de verzoekende partij nog meent dat de bestreden beslissing tevens artikel 40 van 

de Taalwet Bestuurszaken schendt, wijst de Raad erop dat dit artikel bepaalt als volgt: “De berichten en 

mededelingen die de centrale diensten aan het publiek richten door bemiddeling van de plaatselijke 

diensten, zijn onderworpen aan de taalregeling die ter zake aan genoemde diensten bij deze 

gecoördineerde wetten wordt opgelegd. Hetzelfde geldt voor de formulieren die zij, op dezelfde wijze, ter 

beschikking stellen van het publiek. De berichten en mededelingen die de centrale diensten rechtstreeks 

aan het publiek richten worden in het Nederlands en in het Frans gesteld. Hetzelfde geldt voor de 

formulieren die zij zelf ter beschikking stellen van het publiek. (De berichten en mededelingen die ze 

rechtstreeks aan het publiek richten, worden in het Duits aan het Duitssprekende publiek ter beschikking 

gesteld.) In het Duits gestelde formulieren worden, zo nodig, ter beschikking gesteld van het 

Duitssprekend publiek.” en stelt hij verder vast dat de schending van artikel 40 van de Taalwet 

Bestuurszaken in onderhavig geschil niet dienstig kan worden opgeworpen daar het geschil immers 

geen betrekking heeft op berichten en mededelingen die de centrale diensten rechtstreeks of door 

bemiddeling van de plaatselijke diensten aan het publiek richten of formulieren die door de centrale 

diensten rechtstreeks of door bemiddeling van de plaatselijke diensten aan het publiek worden gericht.  

 

3.1.6. Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 3 en 13 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), van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 5 van de wet van 22 juni 2002 

betreffende de rechten van de patiënt, 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 

rechten van verdediging en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Zij meent eveneens dat er sprake is van 

een manifeste beoordelingsfout. 

 

3.2.1. De verzoekende partij zet haar tweede middel uiteen als volgt: 

 

“7.2.1. Premier grief 

 

19. Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 prescrivent la motivation dans l'acte des considérations 

de droit et de fait qui fondent la décision ; il ne peut être fait référence à des éléments dont le 

destinataire ne peut avoir connaissance avant ou, au plus tard, au moment de la notification de la 

décision.   

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

20. L'obligation de motivation formelle a pour objet d'informer l'administré, alors même qu'une décision 

n'est pas attaquée, des raisons pour lesquelles l'autorité administrative l'a prise, ce qui lui permet 

d'apprécier s'il y a lieu d'introduire les recours qui lui sont offerts. En imposant la motivation formelle, la 

loi est de nature à renforcer le contrôle juridictionnel sur les actes administratifs, consacré par l'article 

159 de la Constitution et organisé par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat1. 

 

21. Motiver une décision, c'est extérioriser dans son corps même ses prémisses logiques, en droit 

comme en fait ; c'est, de la part de l'auteur de l'acte, faire apparaître à l'intention des intéressés la 

justification de la mise en oeuvre de sa compétence en fonction d'une situation déterminée2. 

 

22. La motivation par référence à des documents ou avis émis au cours de la procédure d'élaboration 

de l'acte administratif est admise à condition que ces documents ou avis aient été reproduits dans l'acte 

ou annexés à la décision pour faire corps avec elle ou qu'ils aient été portés à la connaissance 

antérieurement ou concomitamment à la décision. Ces documents doivent eux-mêmes être motivés3. 

 

23. En l'espèce, en ce qui concerne l'accessibilité des soins et du suivi en Turquie, la moitié des 

informations ne sont tout simplement pas motivées (voir infra) et l'autre moitié consiste en une 

motivation par référence à des sites internet et des rapports remontant à 2015 et 2018 alors que nous 

sommes en 2021... Dès lors, une simple référence à des sites internet sans que le passage pertinent ne 

soit cité et reproduit ne peut constituer une motivation adéquate, d'autant que la demande e visait elle 

plusieurs sites internet dont elles reproduisaient dans son corps la teneur. En raison de cette lacune, la 

décision méconnaît les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le principe général visé au moyen, ainsi 

que les articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

7.2.2. Deuxième grief 

 

24. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l'article 9 ter précité 

dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette disposition vise « 

un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d'origine ou de séjour », et que 

l'examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle 

du demandeur »4. 

 

25. Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l'article 9 ter précité, les traitements existant 

dans le pays d'origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la 

pathologie concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l'intéressé dont la situation 

individuelle doit être prise en compte lors de l'examen de la demande »5. (). 

 

20. La partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation et viole les dispositions visées au 

moyen en retenant la disponibilité et l'accessibilité des soins et du suivi requis dans le pays d'origine du 

requérant. 

 

❖ Disponibilité des soins 

 

27. Premièrement, le médecin conseil affirme que plusieurs médicaments indisponibles peuvent être 

remplacés par des équivalents de classe thérapeutique similaire, sans expliquer et motiver en quoi ces 

médicaments constituent un équivalent adéquat. De plus, en n'examinant pas le requérant, le médecin 

conseil a tout simplement fait l'économie d'un examen attentif et rigoureux de sa situation. Le requérant 

bénéficie pourtant de la protection de l'article 5 de la loi du 22 août 2002 qui stipule que : « Le patient a 

droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, 

dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu'une distinction d'aucune sorte ne 

soit faite ». La Cour constitutionnelle a en effet dit pour droit que : « B.15. Rien n'indique que le 

législateur ait, dans ce cadre, entendu déroger aux droits du patient qui sont consacrés par la loi du 22 

août 2002. En outre, tant le fonctionnaire médecin que le médecin désigné par le ministre ou son 

délégué ou encore les experts qui seraient appelés à intervenir, sont tenus de respecter le Code de 

déontologie médicale de l'Ordre national des médecins, y compris les règles d'indépendance et 

d'éthique qui y sont prescrites (,..)»6. 

 

❖ Accessibilité des soins 
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28. A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, le requérant a invoqué qu'il ne pourrait bénéficier 

du système de sécurité sociale Turque car, vivant sur le territoire belge depuis plus de 10 ans, il n'a pas 

travaillé sur le territoire Turque pendant cette période. Ces informations sont confirmées par la 

documentation jointe à la précédente décision de refus 9ter par la partie adverse : 

https://www.socialsecurity.gov : "The insured must be in covered employment when the incapacity 

begins". Aucune information jointe au dossier administratif ne permet d'infirmer ce constat de sorte que 

la décision n'est pas adéquatement motivée, méconnaît le prescrit de l'article 9ter et l'autorité de chose 

jugée de Votre arrêt du 21 janvier 2014 n° 117.267. 

 

29. En ce qui concerne les informations reprises dans l'avis du médecin conseil concernant l'existence 

d'une assurance maladie elles sont invérifiables. Aucun site Internet n'est référencé en note de bas de 

page, aucune source n'est citée de sorte que la décision n'est pas adéquatement motivée, méconnaît le 

prescrit de l'article 9ter, les droits de la défense et le principe du contradictoire. 

 

30. De plus, la décision ne motive en aucune manière l'accessibilité de soins pour les maladies 

mentales, dont souffre pourtant le requérant. La partie adverse ne répond pas à la documentation 

disponible jointe à l'appui de la demande 9ter qui indique clairement qu'un retour du requérant dans son 

pays mettra un terme à son suivi médical et provoquera dans son chef un traitement prohibé par l'article 

3 CEDH. 

 

• Troisième grief 

 

31. La documentation disponible indique clairement qu'un retour du requérant dans son pays mettra un 

terme à son suivi médical et provoquera ans son chef un traitement prohibé par l'article 3 CEDH. 

 

32. Les réformes dans le secteur de la santé en Turquie traînent à donner les résultats tant promis par 

les responsables qui se sont succédé à la tête du ministère de tutelle. La situation est critique aussi bien 

dans les petites que dans les grandes villes. L'accès aux soins reste difficile pour de nombreux citoyens 

à travers le pays. Souvent, ce sont les affinités et le copinage qui régnent en maîtres pour avoir droit à 

une véritable consultation médicale, une radiographie, une échographie, une intervention chirurgicale... 

Qu'il s'agisse d'une petite blessure ou d'un accident grave, on relève des problèmes d'organisation, un 

manque de communication, l'absence de médecins, de médicaments...L'accès aux soins est un 

problème qui revient dans pratiquement toutes les structures de santé à travers le pays. Le manque de 

matériel et de médecins et les carences en matière de gestion et de communication n'en sont pas les 

seules causes. C'est tout le système de santé qu'il faut revoir, estiment des proches du domaine, dont 

de nombreux médecins qui n'ont eu de cesse d'appeler à une meilleure prise en charge du corps 

médical. Et tant que cette source humaine est marginalisée, sous-estimée, pour ne pas dire carrément 

méprisée, il sera difficile d'aspirer à un grand changement en la matière. 

 

33. Ces rapports étant publics, la partie adverse devait en tenir compte avant de prendre sa décision 

(arrêt MSS vs. Belgique, 21 janvier 2011, § 352). 

 

34. Au vu de ces éléments, la partie adverse n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste ni violer les 

articles 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et 3 CEDH, décider que le requérant, compte tenu son état 

de santé et du suivi particulier dont elle a besoin, ne serait pas soumis à des traitements inhumains et 

dégradants en cas de retour en Algérie.” 

 

3.2.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde 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 ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de 

genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. 

Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing. Hetzelfde geldt voor artikel 62, §2 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De Raad wijst erop dat de formele motiveringsplicht impliceert dat de motieven uit de bestreden 

beslissing zelf moeten blijken. Wel kan worden aangenomen dat aan de doelstelling van de formele 

motiveringsplicht om de betrokkene een zodanig inzicht te geven in de motieven van de beslissing dat 

zij met kennis van zaken kan uitmaken of het zinvol is de beslissing in rechte te bestrijden, is voldaan 
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indien de betrokkene desgevallend langs een andere weg kennis heeft gekregen van de motieven 

waarop de beslissing is gesteund, ook al worden die motieven dan niet in de beslissing zelf 

veruitwendigd. Dit kan doordat de beslissing verwijst naar andere stukken.  

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden.  

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is.  

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, namelijk artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Ook de feitelijke overwegingen worden weergegeven. Zo wordt er gemotiveerd dat 

het aangehaalde medisch probleem niet kan worden weerhouden als grond om een verblijfsmachtiging 

te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Onder verwijzing naar een advies 

van een ambtenaar-geneesheer van 18 januari 2021 wordt geoordeeld dat er medische elementen 

werden aangehaald voor de verzoekende partij die echter niet weerhouden konden worden en dat 

derhalve uit het voorgelegd medisch dossier niet kan worden afgeleid dat de verzoekende partij lijdt aan 

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

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

adequate behandeling is in haar land van herkomst of het land waar zij gewoonlijk verblijft.  

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen, werd – in gesloten 

omslag – samen met de bestreden beslissing aan de verzoekende partij ter kennis gebracht. Het maakt 

dan ook integraal deel uit van de motivering van de bestreden beslissing. De motivering in het advies 

moet dus eveneens voldoen aan de motiveringsplicht die op de bestuurshandelingen rust.  

 

Het advies luidt als volgt: 

 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 15-12-2020. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

• Standaard medisch getuigschrift d.d. 7-12-2020 van Dr. A. (…), psychiater met de volgende informatie: 

o Rapport psychiatrie 2011 blijft actueel: PTSD met angst en depressie sinds 2003 , sinds 2009 

opvolging in België, onveranderd 

o Medicatie Sertraline en Alprazolam 

• Consultatie longziekten 02-07-2020: verbetering van de pulmonale toestand sinds mei onder Spiriva. 

Opstarten Pantomed 

• Bloedanalyse augustus 2020: te weerhouden verhoogd TSH (hypothyroïdie) en verhoogde nuchtere 

glycemie 

• Aanvraag voor radiologie en bloedanalyse 

• Protocol anatomopathologie 2014: biopsie prostaat = adenoom 

• Verslag urologie 2014: planning ingreep prostaat 

• Bloedanalyse 2014 

• Verslag 2013 in kader van schildklier goiter 

• Bloedanalyse 2013 

• Endocrinologie 2013: mogelijkheid tot behandeling met radioactief jodium 

• Scintigrafie schildklier 2013: warme noduli 

• Schildkliertesten 2013 

• Standaard medisch getuigschrift d.d. 25-11-2020 van Dr. C. (…), huisarts, met de volgende informatie: 

(quasi onleesbaar) 

o Te weerhouden pathologie: PTSD, opname longziekten in mei 2020 wegens vermoeden Covidinfectie 

met pulmonale weerslag, gastritis, hypothyroïdie, status na prostatectomie 

o Medicatie: Alprazolam, Sertraline, L-Thyroxine, ?prazol 

o Nood aan opvolging urologie, schildklier 

• SMG d.d. 20-8-2018 van Dr. A. (…) zelfde informatie SMG d.d. 2020 

• SMG d.d. 7-9-2020 van Dr. A. (…) : zelfde informatie SMG d.d. 7-12-2020 
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• Medicatievoorschriften 

• Nota 13-5-2020 Dr. C. (…): doorverwijzing wegens dyspneu 

• Attest d.d.? van psychiater dat betrokkene een verblijf alleen nodig heeft gezien zijn psychologische 

status 

• Afspraak bevestiging pneumologie op 2-7 

• Verslag hospitalisatie 14-5-2020 wegens dyspneu: COPD, geen bevestiging van Covid 

• SMG d.d. 5-6-2020 van Dr. A. (…), geen nieuwe elementen 

• Attest d.d. 20-11-2020 van Dr. C. (…) dat betrokkene door hem opgevolgd wordt sinds 2012: diagnose 

PTSD, hypoythyroïdie, nodulus l-rechter long, Covid, pijn in maagstreek en chronische rhinitis, met 

vermelden van Omeprazole, Sertraline, Duovent, Nasonex, Alprazolam als medicatie. 

 

Uit de aangeleverde documenten besluiten we het volgende: 

• Het betreft een man van actueel 69 jaar , afkomstig uit Turkije 

• Veel van de aangeleverde documenten hebben betrekking op de voorgeschiedenis 

• Actueel onthouden we de volgende op te volgen pathologie: 

o PTSD in opvolging bij een psychiater, geen evolutie sinds 2003, geen gespecialiseerd rapport 

beschikbaar. Medicamenteuze therapie met Sertraline, antidepressivum en Alprazolam, tegen de angst 

o Schildklierpathologie in de voorgeschiedenis, behandeld met radioactief jodium. Actueel substitutie 

met L-Thyroxine, opvolging vereist 

o Urologische opvolging na prostatectomie in 2014. Geen gegevens van actuele problemen. 

o Opvolging vereist door uroloog 

o Opname pneumologie in mei 2020 wegens vermoeden Covid. Geen bevestiging van infectie, 

diagnose van COPD met opstarten van Spiriva = tioptropium. Geruststellende controle in juli. 

o Opstarten van maagprotectie onder vorm van Pantomed= Pantoprazole. (een ander attest vermeldt 

epigastrische last waarvoor Omeprazole = analoog) 

o Opvolging voor nodulus in de long, geen verdere therapie. Wordt niet weerhouden  

o Chronische rhinitis, niet weerhouden op SMG 

 

Een tegenindicatie tot reizen wordt niet weerhouden. 

 

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: 

 

(…) 

Medische opvolging: 

Psychiater (…) 

Uroloog (…) 

Pneumoloog (…) 

Endocrinoloog (…) 

Huisarts (…) 

 

Beschikbaarheid van de medicatie: 

Sertraline (…) 

Alprazolam (…) 

L-Thyroxine (…) 

Pantoprazole (…) 

Tioptropium (…) 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de medische omkadering door een huisarts, 

psychiater en psycholoog, longarts, endocrinoloog en uroloog beschikbaar is. 

De medicatie Sertraline, Alprazolam, L-Thyroxine, Pantoprazole en Tiotropium (mono onder vorm van 

bromur monohydrate of in combinatie met olodaterol) beschikbaar zijn. 

 

Vanuit het standpunt van beschikbaarheid van de zorg is er geen tegenindicatie voor terugkeer naar het 

thuisland Turkije. 

 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst: 
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Betrokkene toont niet aan dat hij geen toegang heeft tot de benodigde zorgen in Turkije. 

 

Verzoeker verklaart dat de gezondheidszorg in Turkije ondermaats is. Hij legt hier echter geen bewijzen 

van voor. Het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een 

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

oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het 

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

een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en 

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

Bovendien dient aangehaald te worden dat een verblijfstitel niet enkel afgegeven kan 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 zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

 

In Turkije valt de gezondheidszorg onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van 

Volksgezondheid. Elke inwoner moet zich registreren bij een huisdokter. Ziekenhuizen verlenen 

eveneens primaire zorgen. Er is geen verplichting tot doorverwijzing. 

Ook voor de tweedelijnsgeneeskunde bestaat die verplichting niet, zodat elke burger rechtstreeks een 

specialist kan raadplegen. De ‘Sosyal Güvenlik Kurumu’ (SGK of het sociale zekerheidssysteem) betaalt 

deze raadplegingen terug, alsook raadplegingen in een privaat hospitaal als men een contract heeft met 

de SGK. In privé-ziekenhuizen kan er een extra bijdrage gevraagd worden, maar deze is altijd 

gelimiteerd. 

De primaire en secundaire zorgen vindt men zowel in stedelijke als in meer rurale gebieden. De tertiaire 

sector wordt vertegenwoordigd door universitaire ziekenhuizen en onderwijsziekenhuizen van het 

Ministerie van Volksgezondheid en is vooral gesitueerd in de steden. 

 

De Sosyal Güvenlik Kurumu regelt de sociale zekerheid in Turkije. Een algemene ziekteverzekering en 

een sociaal ondersteuningssysteem zijn inbegrepen in de sociale zekerheid. Deze verzekering is 

verplicht voor alle Turkse burgers, waardoor 95% van de bevolking verzekerd is. Bij personen van wie 

het inkomen lager ligt dan een derde van het bruto minimumloon, wordt de bijdrage betaald door de 

Staat. 

 

Verzekerde patiënten hoeven voor ambulante zorg in de publieke sector geen bijdrage te betalen. Ook 

residentiële zorg wordt gedekt door de ziekteverzekering, al kan er voor sommige specifieke 

behandelingen wel een bijdrage gevraagd worden. 

 

Voor de voorgeschreven medicijnen betaalt een verzekerde patiënt 20% van de kosten. Indien de 

patiënt kiest voor een duurder geneesmiddel, betaalt hij zelf de meerkost.4 Er bestaat eveneens een lijst 

van aandoeningen waarvoor de patiënt vrijgesteld wordt van het betalen van een eigen bijdrage voor de 

behandeling en medicatie. 

Psychiatrische aandoeningen (met inbegrip van PTSD), zijn opgenomen in deze lijst. 

 

65-plussers die in armoede leven, hebben ook recht op een uitkering van 754 TRY per trimester. Om 

toegang te krijgen tot deze uitkering, moet een verzoek worden ingediend bij de districtsoverheid of bij 

de Algemene Directie van Stichtingen van het Eerste Ministerie. 

Ouderen die vanwege hun leeftijd zorg nodig hebben, hebben recht op een thuiszorgpensioen van 1027 

TRY per maand. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de patiënt een rapport hebben waarin staat 

dat hij/zij een invaliditeitsniveau van 50 procent of meer heeft. 
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Voor patiënten die onder de SGK vallen, wordt er gratis thuiszorg verstrekt door het Ministerie van 

Volksgezondheid. 

 

Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Turkije geen familie, vrienden of kennissen 

meer zou hebben bij wie hij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige 

zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. Uit zijn asielrelaas blijkt immers dat hij er over een 

uitgebreid familiaal netwerk beschikt om op terug te vallen. Zo zou hij nog een echtgenote, zes kinderen, 

twee broers en twee zussen hebben. Tijdens zijn interview d.d. 29.11.2017 bevestigde hij dat hij 

regelmatig telefonisch contact onderhoudt met zijn vrouw en kinderen in Turkije. Niets laat toe te 

concluderen dat zijn familie in het thuisland in de onmogelijkheid zou zijn om betrokkene (financieel) bij 

te staan, moest dit nodig zijn. 

 

Niets verhindert verzoeker derhalve om terug te keren. Het staat hem vrij hiertoe een beroep te doen op 

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

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

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

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

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

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. 

 

Conclusie: 

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

kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn 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 Turkije. 

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

herkomstland, (Turkije).” 

 

Een eenvoudige lezing van dit medisch advies leert dat hierin uitgebreid wordt ingegaan op de 

ingeroepen gezondheidsproblemen van de verzoekende partij. Er wordt gemotiveerd voor de beide 

toepassingsgevallen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Kort gesteld worden de medische 

stukken die de ambtenaar-geneesheer in ogenschouw heeft genomen opgesomd, wordt de 

gezondheidssituatie van de verzoekende partij geduid en wordt vermeld dat een tegenindicatie tot 

reizen niet wordt weerhouden en dat er vanuit het standpunt van beschikbaarheid van zorg geen 

tegenindicatie is voor terugkeer naar het thuisland Turkije. Er wordt tevens toegelicht waarom de voor 

de verzoekende partij als noodzakelijk weerhouden medische zorgen, behandeling en opvolging voor 

haar toegankelijk zijn in Turkije. De ambtenaar-geneesheer heeft toegelicht op basis van welke 

gegevens zij tot deze vaststellingen is gekomen, met verwijzing naar de gehanteerde bronnen. Deze 

motivering kan als pertinent en draagkrachtig worden beschouwd.  

 

De verzoekende partij meent dat de bestreden beslissing niet motiveert over de toegankelijkheid van 

zorg voor de geestesziekten waaraan zij lijdt. De Raad stelt echter vast dat in het medisch advies van 

18 januari 2021 de ambtenaar-geneesheer stelt dat hij actueel onder meer de volgende op te volgen 

pathologie onthoudt: “o PTSD in opvolging bij een psychiater, geen evolutie sinds 2003, geen 

gespecialiseerd rapport beschikbaar. Medicamenteuze therapie met Sertraline, antidepressivum en 

Alprazolam, tegen de angst;” waarna hij de beschikbaarheid van een psychiater en huisarts onderzoekt, 

evenals de beschikbaarheid van de medicatie Sertraline en Alprazolam en concludeert dat uit de 

aangehaalde informatie blijkt dat de medische omkadering door een huisarts, psychiater en psycholoog 

beschikbaar is en dat de medicatie Sertraline en Alprazolam beschikbaar zijn zodat er vanuit het 

standpunt van beschikbaarheid van de zorg er geen tegenindicatie voor terugkeer naar het thuisland 

Turkije is. Vervolgens gaat de verwerende partij in op de toegankelijkheid van de zorgen voor de 

verzoekende partij in Turkije. De verzoekende partij toont geenszins aan dat de resultaten van het 

onderzoek naar de toegankelijkheid van de medische zorgen voor de verzoekende partij, niet van 

toepassing zouden zijn wanneer het gaat om zorgen voor mentale gezondheidsproblemen. Zij maakt 

dan ook geenszins aannemelijk dat de verwerende partij gehouden was een afzonderlijk of 

gespecialiseerd onderzoek hiernaar te voeren. Bovendien blijkt uit de motieven van het medisch advies 

dat de ambtenaar-geneesheer specifiek de financiële toegankelijkheid is nagegaan van de behandeling 

van en medicatie voor psychiatrische aandoeningen waarbij zij erop wees dat deze opgenomen zijn op 
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een lijst van aandoeningen waarvoor de patiënt vrijgesteld wordt van het betalen van een eigen bijdrage 

voor de behandeling en medicatie.  

 

De verzoekende partij betoogt verder dat, wat de toegankelijkheid van de zorg en opvolging betreft, de 

helft van de informatie niet gemotiveerd is en de andere helft bestaat uit een motivering door verwijzing 

naar websites en rapporten, dat een loutere verwijzing naar websites zonder dat de relevante passage 

wordt geciteerd en gereproduceerd geen toereikende motivering kan vormen, temeer daar in de 

aanvraag zelf wordt verwezen naar verschillende websites, waarvan de inhoud in de aanvraag wordt 

gereproduceerd. 

 

De Raad merkt vooreerst op dat de verzoekende partij, mede gelet op hetgeen uiteengezet wordt in 

punt 3.2.11., geenszins concreet aannemelijk maakt dat de helft van de informatie omtrent de 

toegankelijkheid van de voor haar noodzakelijke behandeling en opvolging niet werd gemotiveerd.  

 

De Raad stelt verder vast dat de ambtenaar-geneesheer alle relevante gegevens en informatie van de 

MedCOI-databank en van de rapporten of documenten op basis waarvan hij besluit tot de 

toegankelijkheid van de voor de verzoekende partij noodzakelijke medische zorgen en opvolging in zijn 

medisch advies heeft opgenomen. 

 

De Raad benadrukt dat het volstaat dat in het kort het voorwerp en de inhoud van het stuk worden 

vermeld, zonder dat het nodig is het stuk in extenso over te nemen of het als bijlage te voegen. Immers, 

de formele motiveringsplicht heeft als bestaansreden dat de rechtsonderhorige zou weten waarom een 

te zijnen opzichte genomen ongunstige beslissing werd genomen en dit, onder meer, teneinde hem in 

staat te stellen eventueel op nuttige wijze daartegen op te komen. Hiertoe volstaat het dat in de 

bestreden beslissing duidelijk, maar desnoods bondig, wordt aangegeven op welke gronden zij berust 

(RvS 29 juni 1993, nr. 43.526; RvS 30 juni 1993, nr. 43.596).  

 

De ambtenaar-geneesheer moet enkel de bronnen vermelden en uitleggen op basis van welke 

vaststellingen uit de geconsulteerde bronnen hij tot een bepaald besluit komt. De precieze inlichtingen 

die werden teruggevonden en die van belang zijn voor het toegankelijkheidsonderzoek worden in het 

medisch advies vermeld en op grond hiervan wordt een argumentatie opgebouwd. De verzoekende 

partij heeft de nodige informatie om zich te verweren. Bovendien bevat het administratief dossier de 

door de ambtenaar-geneesheer geconsulteerde bronnen. De verzoekende partij kon dus ook kennis 

nemen van het gebruikte bronnenmateriaal. De verzoekende partij kon aldus aan de hand van het 

medisch advies en de gegevens van het administratief dossier van alle elementen kennis nemen die 

haar zouden toelaten de vaststellingen te weerleggen. Zij toont niet aan dat en om welke redenen de 

bestreden beslissing, samen gelezen met het medisch advies, niet zou voldoen aan de hierboven 

geschetste vereisten van de formele motiveringsplicht. De motieven van de bestreden beslissing kunnen 

op eenvoudige wijze in die beslissing worden gelezen, zodat zij er kennis van heeft kunnen nemen en 

heeft kunnen nagaan of het zin heeft deze beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover zij in rechte beschikt. 

 

De verzoekende partij maakt aldus niet duidelijk op welk punt de motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van wet van 29 juli 1991 en van artikel 62, §2 van de 

Vreemdelingenwet blijkt derhalve niet. 

 

3.2.3. Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, dient het middel te 

worden onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om 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 gekomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 
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die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).  

 

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.  

 

3.2.4. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, op 

grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen en waarvan de verzoekende partij de schending 

aanvoert, en in het licht van artikel 5 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 

patiënt en van de artikelen 3 en 13 van het EVRM, waarvan de verzoekende partij eveneens de 

schending aanvoert. 

 

3.2.5. Artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

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

 

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

worden getoetst. Concreet houdt deze bepaling in dat er enerzijds gevallen zijn 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 dus 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). 

 

Artikel 9ter, §1, laatste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt verder: 

 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

3.2.6. De Raad benadrukt dat het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdeling 

aangebrachte medische gegevens uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer 

behoren en het de Raad niet toekomt de (medische) beoordeling van de ambtenaar-geneesheer te 

betwisten (RvS 15 januari 2014, nr. 10.218 (c)). 

 

3.2.7. De verzoekende partij laat de vaststelling in het medisch advies dat een tegenindicatie tot reizen 

niet wordt weerhouden ongemoeid. Zij betwist echter wel de vaststelling dat de pathologie van de 

verzoekende partij geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien 

behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Turkije. 

 

3.2.8. Wat de beschikbaarheid van de zorg betreft, betoogt de verzoekende partij vooreerst dat de 

ambtenaar-geneesheer stelt dat verschillende niet-beschikbare geneesmiddelen kunnen worden 

vervangen door equivalenten van vergelijkbare therapeutische klasse, zonder uit te leggen en te 

beargumenteren hoe deze geneesmiddelen een adequaat equivalent vormen.  
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Uit het medisch advies van 18 januari 2021, dat zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat de 

ambtenaar-geneesheer uit de aangeleverde documenten besluit dat de verzoekende partij in het kader 

van haar op te volgen pathologie actueel nood heeft aan de volgende medicatie: Sertraline, Alprazolam, 

L-Thyroxine, Tioptropium en Pantoprazole. Op grond van de “Aanvraag Medcoi van 12-01-2021 met het 

unieke referentienummer 14383” stelt hij vervolgens dat de medicatie Sertraline, Alprazolam, L-

Thyroxine en Pantoprazo beschikbaar zijn en dat Tiotropium mono beschikbaar is onder vorm van 

bromur monohydrate of in combinatie met olodaterol. 

 

De verzoekende partij toont geenszins aan dat deze vaststelling van de ambtenaar-geneesheer in het 

licht van de beoordeling conform artikel 9ter van de Vreemdelingenwet foutief of in het individueel geval 

van de verzoekende partij niet van toepassing is. De Raad wijst er in dit verband op dat de ambtenaar-

geneesheer bij het onderzoek naar de mogelijkheid van een “adequate behandeling” mag nagaan of 

equivalenten van de nodige medicatie, in casu Tiotropium, beschikbaar zijn in het land van herkomst. 

Het is niet vereist dat het medicijn zelf als merk of een identiek medicijn met een andere merknaam 

beschikbaar is. Verder volstaat het dat een werkzame behandeling mogelijk is in het land van herkomst, 

zonder dat is vereist dat deze behandeling op hetzelfde niveau staat als de behandeling in België.  

 

Met haar betoog gaat de verzoekende partij eraan voorbij dat al haar medicatie, op Tiotropium na, 

beschikbaar is in haar land van herkomst. Verder blijkt uit de motieven van voornoemd medisch advies 

dat Tiotropium mono beschikbaar is onder de vorm van bromur monohydrate of in combinatie met 

olodaterol. Aldus is de ambtenaar-geneesheer nagegaan of er een adequate behandeling mogelijk en 

beschikbaar is in het land van herkomst. De verzoekende partij toont niet aan dat de vaststellingen van 

de ambtenaar-geneesheer foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zijn noch dat in haar geval het 

vervangen van Tiotorpium mono door bormur monohydrate of in combinatie met olodaterol niet 

werkzaam is of niet kan beschouwd kan worden als een adequate behandeling. De Raad wijst erop dat 

de verzoekende partij geen medisch stuk aanbrengt waarin de behandelende arts aangeeft dat het 

gestelde door de ambtenaar-geneesheer niet zou kunnen worden aangenomen. De verzoekende partij 

haalt verder geen elementen aan waaruit zou kunnen blijken dat in haar specifieke geval de 

behandeling met een alternatief of equivalent geneesmiddel geen adequate behandeling in de zin van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet zou zijn (RvS 5 juni 2020, nr. 247.716). 

 

Gezien dergelijke elementen ook niet aangehaald werden naar aanleiding van de aanvraag, kon de 

ambtenaar-geneesheer zich beperken, binnen zijn beoordelingsbevoegdheid, tot de vaststelling dat de 

Tiotropium mono beschikbaar is onder vorm van bromur monohydrate of in combinatie met olodaterol 

en diende hij aldus niet verder uit te leggen en te beargumenteren hoe deze geneesmiddelen een 

adequaat equivalent vormen. 

 

3.2.9. De verzoekende partij meent verder dat de ambtenaar-geneesheer, door haar niet te 

onderzoeken, heeft afgezien van een zorgvuldig en rigoureus onderzoek van haar situatie, dat zij geniet 

van artikel 5 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, dat het 

Grondwettelijk Hof in haar arrest nr. 82/2012 van 28 juni 2012 oordeelde dat er geen enkele aanwijzing 

is dat de wetgever in dit verband heeft willen afwijken van de rechten van de patiënt die zijn vastgelegd 

in de wet van 22 augustus 2002 en dat de aangestelde ambtenaar-geneesheer verplicht is zich te 

houden aan de code van de medische ethiek van de Nationale Orde van Geneesheren, met inbegrip 

van de daarin voorgeschreven regels van onafhankelijkheid en ethiek. 

 

De in een medische deontologische code geopperde disciplinaire principes, voorschriften en 

gedragsregels maken geen afdwingbare wetgeving uit, zodat de 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 ambtenaar-geneesheer overeenkomstig punt B.15. van het 

aangehaalde arrest nr. 82/2012 van het Grondwettelijk Hof inderdaad gehouden is de Code van 

medische deontologie (op dat moment nog de Code van geneeskundige plichtenleer) na te leven, doet 

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

 

Artikel 9ter, §1, laatste lid van de Vreemdelingenwet voorziet dat er een advies wordt verschaft door een 

ambtenaar-geneesheer die zo nodig de vreemdeling kan onderzoeken of bijkomend advies kan 

inwinnen van deskundigen. Hieruit blijkt dus geen verplichting. Het is de ambtenaar-geneesheer 

toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten zonder de 
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vreemdeling zelf te onderzoeken of bijkomend advies van een deskundige in te winnen, indien hij de 

mening is toegedaan dat hij ook zonder een eigen onderzoek of bijkomend advies een onderbouwd 

advies kan geven. De Raad herhaalt dat het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdeling 

aangebrachte medische elementen, inclusief de medische attesten die worden voorgelegd bij de 

aanvraag, uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer die hierbij volledig 

wordt vrijgelaten. Het behoort tevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer om 

te oordelen of hij de voorgelegde attesten voldoende acht om een advies te kunnen verstrekken over de 

in artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet vermelde risico’s en de mogelijkheden van behandeling in 

het land van herkomst. Hierbij wijst de Raad er nog op dat niet blijkt dat de ambtenaar-geneesheer de 

door de behandelende arts gestelde diagnose of de voorgestelde medicatie en behandelingen betwist, 

minstens toont de verzoekende partij dit niet aan. De verzoekende partij toont dan ook niet aan dat een 

onderzoek van de verzoekende partij nodig was. De verzoekende partij blijft in gebreke concrete 

argumenten aan te brengen die kunnen aantonen dat er wel degelijk een noodzaak was om over te 

gaan tot een persoonlijk onderzoek en maakt in die zin geenszins aannemelijk dat de ambtenaar-

geneesheer, door haar niet te onderzoeken, heeft afgezien van een zorgvuldig en rigoureus onderzoek. 

 

In de mate dat de verzoekende partij in dit verband nog de schending aanvoert van artikel 5 van de wet 

van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, merkt de Raad op dat deze bepaling luidt 

als volgt: “De patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en 

zonder enig onderscheid op welke grond ook, tegenover de beroepsbeoefenaar recht op kwaliteitsvolle 

dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften.” De verzoekende partij maakt met haar betoog 

en mede gelet op het voorgaande niet aannemelijk dat deze bepaling bij het opstellen van het medisch 

advies van 18 januari 2021 of bij het nemen van de thans bestreden beslissing werd geschonden. 

 

3.2.10.  In zoverre de verzoekende partij stelt dat de verwerende partij niet heeft geantwoord op de 

beschikbare documentatie die zij ter ondersteuning van haar aanvraag heeft overgelegd en waaruit 

duidelijk blijkt dat de terugkeer naar haar land van herkomst een einde zou maken aan haar medische 

behandeling, merkt de Raad op dat uit de stukken die de verzoekende partij bij haar aanvraag om 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 15 december 2020 heeft 

voorgelegd en die zich in het administratief dossier bevinden, geenszins blijkt dat een terugkeer naar het 

land van herkomst een einde zou maken aan de medische behandeling van de verzoekende partij. 

Minstens toont de verzoekende partij niet aan dat de motieven van het medisch advies waaruit blijkt dat 

de door de verzoekende partij benodigde zorgen en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in 

Turkije, waardoor aldus geen sprake zal zijn van een beëindiging van de medische behandeling, foutief, 

onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zijn. De Raad herhaalt dat de ambtenaar-geneesheer in zijn 

medisch advies van 18 januari 2021 de gezondheidssituatie van de verzoekende partij heeft geduid en 

tevens heeft toegelicht waarom de voor de verzoekende partij als noodzakelijk weerhouden medische 

zorgen, behandeling en opvolging voor haar beschikbaar en toegankelijk zijn in Turkije. De ambtenaar-

geneesheer heeft toegelicht op basis van welke gegevens zij tot deze vaststellingen is gekomen, met 

verwijzing naar de gehanteerde bronnen. Gelet op het voorgaande en hetgeen wat volgt, blijkt dat de 

verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat de motieven van het medisch advies foutief, onzorgvuldig 

of kennelijk onredelijk zijn.  

 

3.2.11. De verzoekende partij betoogt, wat de toegankelijkheid van de zorgen en opvolging betreft, dat 

de ene helft van de informatie niet gemotiveerd is en dat de andere helft bestaat uit een motivering door 

verwijzing naar websites en rapporten uit 2015 en 2018, terwijl we in 2021 zijn. Door louter voor te 

houden dat de ene helft van de informatie van het medisch advies van 18 januari 2021 niet gemotiveerd 

is, verduidelijkt zij geenszins betreffende welke informatie niet of niet afdoende gemotiveerd is. In de 

mate zij met deze stelling verwijst naar haar betoog dat geen enkel stuk in het administratief dossier de 

stelling tegenspreekt dat de verzekerde in verzekerde tewerkstelling moet zijn wanneer de incapaciteit 

begint en/of naar het betoog dat de informatie betreffende het bestaan van een ziekteverzekering niet 

kan geverifieerd worden bij gebrek aan een verwijzing of bronvermelding, wijst de Raad naar het 

gestelde in punt 3.12. Betreffende de stelling dat de andere helft bestaat uit motivering door verwijzing 

naar websites en rapporten, kan worden verwezen naar de uiteenzetting in punt 3.2.2. Met haar betoog 

toont de verzoekende partij niet aan dat de motieven omtrent de toegankelijkheid van de zorgen en van 

de opvolging in het land van herkomst foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zijn. In de mate dat de 

verzoekende partij stelt dat voornoemde informatie dateert van 2015 en 2018 terwijl we in 2021 zijn, 

toont zij niet aan dat deze informatie thans niet langer actueel is zodat zij ook geenszins aantoont dat de 

motieven betreffende de toegankelijkheid foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zijn. 
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3.2.12. De verzoekende partij stelt verder dat zij bij haar aanvraag aanvoerde dat zij geen aanspraak 

kon maken op het Turks socialezekerheidsstelsel omdat zij, meer dan tien jaar op het Belgisch 

grondgebied verblijvend, gedurende die periode niet op Turks grondgebied heeft gewerkt, doch dit blijkt 

geenszins uit de aanvraag die zich in het administratief dossier bevindt. De Raad merkt op dat de 

verzoekende partij in dit verband slechts een stuk bij haar aanvraag heeft gevoegd waaruit blijkt dat de 

directie van de Turkse sociale zekerheid van Eleskirt in een “attestation de l’Histortique des Revenus” 

heeft geattesteerd: “Néant au niveau de l’historique des revenues”. Uit het attest blijkt niet op wiens 

naam het werd afgeleverd. 

 

Uit het medisch advies van 18 januari 2021 blijkt dat de ambtenaar-geneesheer het Turks 

socialezekerheidsstelsel in ogenschouw heeft genomen, met name als volgt: “In Turkije valt de 

gezondheidszorg onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid. Elke inwoner 

moet zich registreren bij een huisdokter. Ziekenhuizen verlenen eveneens primaire zorgen. Er is geen 

verplichting tot doorverwijzing. Ook voor de tweedelijnsgeneeskunde bestaat die verplichting niet, zodat 

elke burger rechtstreeks een specialist kan raadplegen. De ‘Sosyal Güvenlik Kurumu’ (SGK of het 

sociale zekerheidssysteem) betaalt deze raadplegingen terug, alsook raadplegingen in een privaat 

hospitaal als men een contract heeft met de SGK. In privé-ziekenhuizen kan er een extra bijdrage 

gevraagd worden, maar deze is altijd gelimiteerd. De primaire en secundaire zorgen vindt men zowel in 

stedelijke als in meer rurale gebieden. De tertiaire sector wordt vertegenwoordigd door universitaire 

ziekenhuizen en onderwijsziekenhuizen van het Ministerie van Volksgezondheid en is vooral gesitueerd 

in de steden. De Sosyal Güvenlik Kurumu regelt de sociale zekerheid in Turkije. Een algemene 

ziekteverzekering en een sociaal ondersteuningssysteem zijn inbegrepen in de sociale zekerheid. Deze 

verzekering is verplicht voor alle Turkse burgers, waardoor 95% van de bevolking verzekerd is. Bij 

personen van wie het inkomen lager ligt dan een derde van het bruto minimumloon, wordt de bijdrage 

betaald door de Staat. Verzekerde patiënten hoeven voor ambulante zorg in de publieke sector geen 

bijdrage te betalen. Ook residentiële zorg wordt gedekt door de ziekteverzekering, al kan er voor 

sommige specifieke behandelingen wel een bijdrage gevraagd worden.” 

 

Daar waar de verzoekende partij meent dat de informatie in het advies van de ambtenaar-geneesheer 

betreffende het bestaan van een ziektekostenverzekering niet verifieerbaar is, dat er niet wordt 

verwezen naar een website in een voetnoot en dat er geen bron wordt geciteerd zodat de beslissing niet 

naar behoren is gemotiveerd, kan zij niet worden gevolgd. Immers wordt bij de motieven in het medisch 

advies omtrent de algemene ziekteverzekering verwezen naar voetnoot nr. 3 die luidt als volgt: “Project 

MedCOI – Belgian Desk on Accessibility, Question & Answer BDA-20180723-TR-6864, 6 October 2018, 

p. 3”. Dit document bevindt zich in het administratief dossier zodat de verzoekende partij er kennis van 

kan nemen. 

 

Door louter voor te houden dat zij geen aanspraak kon maken op het Turks socialezekerheidsstelsel 

omdat zij, meer dan tien jaar op het Belgisch grondgebied verblijvend, gedurende die periode niet op 

Turks grondgebied heeft gewerkt, dat deze informatie wordt bevestigd door de documentatie die de 

verwerende partij bij de vorige weigeringsbeslissing op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

heeft gevoegd, met name “The insured must be in covered employment when the incapacity begins”, 

dat in het administratief dossier geen informatie is gevoegd die deze vaststelling weerlegt, gaat zij 

voorbij aan de vaststelling in het medisch advies van 18 januari 2021 dat de Sosyal Güvenlik Kurumu de 

sociale zekerheid in Turkije regelt, dat een algemene ziekteverzekering en een sociaal 

ondersteuningssysteem zijn inbegrepen in de sociale zekerheid en dat de verzekering verplicht is voor 

alle Turkse burgers, zodat zij geenszins aannemelijk maakt dat zij bij een terugkeer naar Turkije hierop 

geen aanspraak kan maken. Deze vaststellingen vinden steun in het administratief dossier, met name in 

het document “Project MedCOI – Belgian Desk on Accessibility, Question & Answer BDA-20180723-TR-

6864, 6 October 2018, p. 3” alsook in het document “Country Fact Sheet Access to Healthcare: Turkey” 

waarin wordt gesteld dat “General health insurance has become compulsory for all citizens” (vrije 

vertaling: de algemene ziektekostenverzekering is verplicht voor alle burgers). Geheel ten overvloede 

wijst de Raad erop dat zelfs indien zij geen aanspraak zou maken op een ziektekostenverzekering, uit 

de motieven van het medisch advies afdoende blijkt waarom de nodige medische zorgen en opvolging 

voor haar financieel toegankelijk zullen zijn. Zo wordt erop gewezen dat 65-plussers in armoede ook 

recht hebben op een uitkering, dat ouderen die omwille van hun leeftijd zorg nodig hebben, recht 

hebben op een thuiszorgpensioen en dat het erg onwaarschijnlijk is dat de verzoekende partij in Turkije 

geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en 

hulp bij het bekomen van de nodige zorgen en/of voor (tijdelijke) financiële hulp, dat uit haar asielrelaas 

immers blijkt dat zij een uitgebreid familiaal netwerk heeft om op terug te vallen, waaronder een vrouw 

en zes kinderen. De verzoekende partij weerlegt, noch ontkracht voormelde motieven.  
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In de mate dat de verzoekende partij in dit verband nog stelt dat de bestreden beslissing het gezag van 

gewijsde van het arrest van de Raad nr. 117 267 van 21 januari 2014 miskent, merkt de Raad op dat 

zijn arresten geen precedentenwerking hebben. Bovendien toont de verzoekende partij niet in concreto 

aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van het arrest waarnaar zij verwijst, kunnen 

worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken. 

 

3.2.13. De verzoekende partij voert in het kader van haar betoog over de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid alsook de kwaliteit van de nodige zorgen in Turkije naast de schending van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet, ook de schending aan van artikel 3 van het EVRM, dat luidt als volgt: 

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.”. Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke 

democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende 

behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: 

zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

3.2.14. In medische aangelegenheden heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: 

het EHRM) voor het eerst in een arrest van 2 mei 1997 besloten tot een schending van artikel 3 van het 

EVRM wegens de uitzetting van een ernstig zieke vreemdeling. In dat arrest heeft het Hof vooreerst een 

hoge drempel gehanteerd om te besluiten tot die schending. Het EHRM oordeelde dat deze zaak 

gekenmerkt was door “zeer uitzonderlijke omstandigheden”, te wijten aan het feit dat de vreemdeling 

leed aan een ongeneeslijke ziekte en dat zijn levenseinde nabij was, dat er geen garantie was dat hij 

verpleging of medische zorg zou kunnen krijgen in zijn land van herkomst of dat hij daar familie had die 

voor hem zou willen en kunnen zorgen, of dat hij enige andere vorm van morele of sociale steun kreeg 

(EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96 inzake D. tegen het Verenigd Koninkrijk).  

 

In het arrest N. tegen het Verenigd Koninkrijk van 27 mei 2008 heeft het EHRM die hoge drempel 

uitdrukkelijk bevestigd. Het Hof heeft in dat arrest na een overzicht van zijn eigen rechtspraak 

overwogen dat, alhoewel de meeste gevallen betrekking hebben op de uitwijzing van seropositieve 

personen, dezelfde principes van toepassing moeten worden verklaard op de uitwijzing van personen 

die lijden aan een ernstige fysieke of mentale ziekte van nature ontstaan, van aard om ernstige pijnen 

en inkorting van de levensverwachting te veroorzaken en die een gespecialiseerde behandeling 

vereisen die mogelijks niet beschikbaar is in het land van herkomst of enkel tegen een aanzienlijke kost. 

Het Hof geeft toe dat de levenskwaliteit en de levensverwachting van de betrokkene in die zaak 

achteruit zouden gaan bij een uitwijzing naar Oeganda, doch het stelt vast dat de betrokkene zich niet in 

een kritieke fase bevindt. Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt in die zaak niet aanvaard. 

Desalniettemin specifieerde het EHRM in deze zaak dat naast de situaties uit de zaak D. tegen het 

Verenigd Koninkrijk, waarin een overlijden imminent is, er ook nog “andere uitzonderlijke gevallen” 

mogelijk zijn waar dwingende humanitaire redenen zich tegen een uitwijzing verzetten (EHRM 27 mei 

2008, nr. 26565/05 inzake N. tegen het Verenigd Koninkrijk).  

 

Recent heeft het EHRM de principes die in de laatstgenoemde zaak worden gehanteerd bevestigd en 

verfijnd in die zin dat onder “andere uitzonderlijke gevallen” wordt begrepen de situaties, zonder dat er 

sprake is van onmiddellijk en nakend levensgevaar, waarbij er ernstige aanwijzingen zijn dat er een 

reëel risico bestaat op blootstelling aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de 

gezondheidstoestand met intens lijden tot gevolg of aanzienlijke verkorting van de levensverwachting 

door het gebrek aan of toegang tot een adequate behandeling van de ziekte in het ontvangstland.  

 

Slechts in dergelijk geval weerhield de Grote Kamer van het Hof een schending van artikel 3 van het 

EVRM en werd aldus de hoge drempel van artikel 3 van het EVRM in het geval van ernstig zieke 

vreemdelingen bevestigd (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10 inzake Paposhvili tegen België). 

 

3.2.15. Uit de bestreden beslissing en uit het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer van 18 

januari 2021 dat onlosmakelijk deel uitmaakt van de bestreden beslissing blijkt dat naar aanleiding van 

de aanvraag van 15 december 2020 een onderzoek naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

de noodzakelijke medische zorgen in het land van herkomst werd gevoerd, waarbij de ambtenaar-

geneesheer concludeert dat de pathologie van de verzoekende partij, 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 Turkije, dat er derhalve vanuit een medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen 
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een terugkeer naar het herkomstland is, waarna de verwerende partij, in navolging van het medisch 

advies van de ambtenaar-geneesheer, besloot tot de ongegrondheid van voornoemde aanvraag. 

 

De verzoekende partij betoogt dat uit de beschikbare documentatie duidelijk blijkt dat de terugkeer naar 

haar land een einde zal maken aan haar medische opvolging, doch dit blijkt, zoals reeds uiteengezet 

werd in punt 3.2.10., geenszins uit de stukken die de verzoekende partij bij haar aanvraag voegde en 

die zich tevens in het administratief dossier bevinden. Minstens toont de verzoekende partij niet aan dat 

de motieven van het medisch advies waaruit blijkt dat de door de verzoekende partij benodigde zorgen 

en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Turkije, waardoor aldus geen sprake zal zijn van een 

beëindiging van de medische behandeling, foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zijn. De 

verzoekende partij kan in die zin dan ook niet voorhouden dat dit zal leiden tot een door artikel 3 van het 

EVRM verboden behandeling. 

 

Door louter te stellen dat de hervormingen in de gezondheidssector in Turkije slechts langzaam de 

resultaten hebben opgeleverd die door de opeenvolgende hoofden van het verantwoordelijke ministerie 

waren beloofd, dat de situatie kritiek is in zowel kleine als grote steden, dat de toegang tot 

gezondheidzorg moeilijk blijft voor vele burgers in het hele land, dat het vaak de affiniteit en 

vriendjespolitiek zijn die de boventoon voeren om recht te hebben op een echte medische consultatie, 

een röntgenfoto, een echografie, een chirurgische ingreep, dat of het nu gaat om een kleine verwonding 

of een ernstig ongeval, er organisatorische problemen, gebrek aan communicatie, gebrek aan artsen, 

gebrek aan medicijnen… zijn, dat toegang tot zorg een terugkerend probleem is in bijna alle 

gezondheidsinstellingen in het hele land, dat het gebrek aan materiaal en artsen en de tekortkomingen 

in het beheer en de communicatie niet de enige oorzaken zijn, dat het hele gezondheidsstelsel moet 

worden herzien volgens mensen die dichtbij het werkveld staan, waaronder veel artsen die voortdurend 

hebben opgeroepen tot een beter beheer van het medisch beroep, dat zolang deze menselijke bron 

wordt gemarginaliseerd, onderschat, om niet te zeggen ronduit veracht, het moeilijk zal zijn om te 

streven naar een grote verandering op dit gebied, dat aangezien deze verslagen openbaar zijn, de 

verwerende partij er rekening mee diende te houden alvorens een beslissing te nemen, beperkt zij zich 

tot algemene stellingen omtrent de Turkse gezondheidszorg waarmee zij geenszins aantoont dat de 

concrete motieven van de bestreden beslissing of van het medisch advies van 18 januari 2021 foutief, 

onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zijn. Vooreerst stelt de Raad vast dat de verzoekende partij zich in 

haar verzoekschrift beperkt tot loutere beweringen, daar zij geen bronvermelding voor haar stellingen 

vermeldt. Bovendien wijst de Raad erop dat de verzoekende partij met een loutere verwijzing naar 

algemene en openbare informatie betreffende problemen in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

de zorgen in Turkije, niet aantoont dat de voor haar benodigde medicatie, behandelingen en zorgen 

voor haar daadwerkelijk niet beschikbaar en toegankelijk zullen zijn in Turkije. De verzoekende partij 

toont niet aan dat uit de door in het verzoekschrift vernoemde informatie blijkt dat de voor haar 

benodigde medicatie, behandelingen en zorgen voor haar daadwerkelijk niet beschikbaar en 

toegankelijk zullen zijn in Turkije, derwijze dat de verwerende partij gehouden was hiermee rekening te 

houden.  

 

Daarnaast stelt de Raad ook vast dat in het medisch advies wel degelijk wordt ingegaan op het 

vraagstuk betreffende de kwaliteit van het gezondheidssysteem in het herkomstland. In het medisch 

advies wordt immers gesteld:  

 

“Verzoeker verklaart dat de gezondheidszorg in Turkije ondermaats is. Hij legt hier echter geen bewijzen 

van voor. Het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een 

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

oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het 

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

een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en 

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

Bovendien dient aangehaald te worden dat een verblijfstitel niet enkel afgegeven kan 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 
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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 zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft toegankelijk is voor de aanvrager.” 

 

Waar de verzoekende partij wijst op algemene beschikbare informatie waaruit zou blijken dat de 

medische zorgen van slechte kwaliteit zijn en waaruit zou blijken dat een terugkeer een einde van haar 

medische behandeling zal betekenen, beperkt zij zich tot dit louter algemeen betoog, zonder dit 

specifiek op haar situatie te betrekken. De verzoekende partij lijkt te willen aangeven dat de 

gezondheidszorg in Turkije van een mindere of slechte kwaliteit is, doch maakt niet aannemelijk dat het 

medisch advies en zodoende ook de bestreden beslissing de door haar aangehaalde bepalingen en 

beginselen zou schenden. Uit de door de verzoekende partij in het verzoekschrift weergegeven 

informatie blijkt geenszins dat deze informatie kan aantonen dat zij voor haar aandoeningen niet zou 

kunnen genieten van medische zorgen van een aanvaard kwalitatief niveau, zodat niet kan ingezien 

worden waarom de ambtenaar-geneesheer – die wel degelijk motiveerde over de toegankelijkheid van 

de medische zorgen en medicatie – hieromtrent nog verder diende te motiveren.  

 

Bovendien merkt de Raad nog op dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet tot doel heeft de 

vreemdeling te garanderen dat er in het land van herkomst een evenwaardige mogelijkheid tot 

behandeling bestaat als in België. Het eventuele feit dat het niveau van de zorgverstrekking in Turkije 

niet vergelijkbaar is met dat in België en dat bepaalde vormen van zorgverstrekking er minder 

eenvoudig toegankelijk of beschikbaar zijn, impliceert niet dat een verblijfsmachtiging om medische 

redenen niet kan worden geweigerd aan een uit dat land afkomstige vreemdeling. In artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet is niet vastgesteld dat de 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. Zoals 

reeds aangegeven, toont de verzoekende partij niet aan dat zij niet zou kunnen beschikken over 

medische zorgen van een aanvaardbaar kwalitatief niveau. 

 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de verwerende partij in het licht van deze elementen, 

met name de algemeen beschikbare informatie, niet kon beslissen dat zij, gelet op haar 

gezondheidstoestand en de concrete opvolging die zij nodig heeft, niet aan een onmenselijke en 

vernederende behandeling zou worden onderworpen indien zij naar Algerije (lees: Turkije) zou worden 

teruggestuurd. 

 

Met voorgaand algemeen betoog, en zonder concreet in te gaan op de motieven betreffende de 

beschikbaarheid van en de toegankelijkheid tot de voor de haar benodigde medische zorgen, maakt de 

verzoekende partij niet concreet aannemelijk dat haar specifieke medische situatie onder de “andere 

zeer uitzonderlijke gevallen” valt waarbij een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde is. 

 

 3.2.16. Een schending van artikel 3 van het EVRM blijkt aldus niet. 

 

3.2.17. Daar waar de verzoekende partij ter gelegenheid van haar verzoekschrift de schending van 

artikel 13 van het EVRM aanvoert, maakt zij geenszins aannemelijk dat haar recht op een daadwerkelijk 

rechtsmiddel geschonden is nu zij haar grieven inzake de opgeworpen schending van artikel 3 van het 

EVRM met onderhavig arrest behandeld ziet en aan het oordeel van de Raad heeft kunnen 

onderwerpen. 

 

3.2.18. De verzoekende partij maakt met haar uiteenzetting niet aannemelijk dat de ambtenaar-

geneesheer, bij het opstellen van haar advies, is uitgegaan van een incorrecte feitenvinding of dat zij 

hierbij kennelijk onredelijk of onzorgvuldig handelde of in strijd met artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. De verzoekende partij toont evenmin aan dat het bestuur zich in de bestreden 

beslissing niet kon steunen op het medisch advies van 18 januari 2021 om te besluiten dat op basis van 

de ter ondersteuning van de verblijfsaanvraag ingeroepen gezondheidsproblemen geen 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kan worden toegestaan. 
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De verzoekende partij toont niet aan dat op foutieve, onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze wordt 

geoordeeld dat uit het voorgelegd medisch dossier niet kan worden afgeleid dat de verzoekende partij 

lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, noch 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 in het land waar de verzoekende partij gewoonlijk 

verblijft. Het loutere feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de bestreden beslissing maakt 

geen grond tot vernietiging uit. 

 

De verzoekende partij toont aldus niet aan dat de gemachtigde op foutieve, onzorgvuldige of kennelijk 

onredelijke wijze de aanvraag ongegrond heeft verklaard of dat er in casu sprake is van een manifeste 

beoordelingsfout. 

 

Een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond, evenmin als een 

schending van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

3.2.19. De Raad wijst er tot slot nog op dat de rechten van verdediging in administratiefrechtelijke zaken 

enkel van toepassing zijn op tuchtzaken doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen 

in het raam van de Vreemdelingenwet (RvS 20 december 2001, nr. 102.201; RvS 3 november 2003, nr. 

124.957; RvS 8 december 2004, nr. 138.181). Een schending van de rechten van verdediging kan in 

casu derhalve niet op ontvankelijke wijze worden aangevoerd. 

 

3.2.20. Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. 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 drieëntwintig juni tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


