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 nr. 260 023 van 2 september 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. VANNEUVILLE 

Catharina Lundenhof 9/13 

2660 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van resp. Oekraïense en Armeense 

nationaliteit te zijn, op 14 mei 2021 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van 22 maart 2021 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 en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 27 juli 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 augustus 2021. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VANDENBERGHE, die loco advocaat V. VANNEUVILLE 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 21 november 2018 dienen verzoekende partijen een aanvraag om machtiging tot verblijf in 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet) in, waarbij de medische toestand van eerste verzoekende partij wordt ingeroepen. 

 

1.2. Op 22 maart 2021 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond 

verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 21/11/2018 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

A., A. (..) R.R.Nr: xxx Alias: A., A. M. (..)  

Geboren te Erevan op (…)1970 Nationaliteit: Oekraïne 

+ Echtgenoot: 

B., V. (..) R.R.Nr: xxx Alias: B., V. M. (..)  

Geboren te Erevan op (…)1970 Nationaliteit: Armenië 

+ Minderjarig kind: 

B., T. V. (..) R.R.Nr: xxx  

Geboren te Odessa op (…)2005 Nationaliteit: Oekraïne 

+ Meerderjarig kind: 

B., M. (..) R.R.Nr: xxx Alias: B., M. V. (..)  

Geboren te Erevan op (…)1994 Nationaliteit: Oekraïne 

Adres: (..) 

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

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

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

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

Reden voor A.. A. (..): 

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. 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur (zie gesloten omslag, verslag dd. 19/03/2021), 

zij concludeerde dat de medische elementen die aangehaald werden door betrokkene niet weerhouden 

kunnen 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. 

Wij herinneren eraan dat de arts van de Dienst Vreemdelingenzaken enkel een advies dient te geven 

over de medische aspecten, gestaafd door een medisch attest (zie in dit verband het Arrest RvS 246385 

van 12.12.2019). Bijgevolg kan in het kader van dit advies geen rekening worden gehouden met gelijk 

welke interpretatie, extrapolatie of andere verklaring van de verzoeker, zijn raadsman of elke andere 

persoon buiten de medische wereld betreffende de medische situatie (ziekte, evolutie, mogelijke 

complicaties...) van de zieke persoon. 

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis werden 

gebracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt immers aan betrokkene toe om alle nuttige en 

recente inlichtingen in zijn aanvraag of als aanvulling op deze aanvraag aan onze diensten over te 

maken. 

Gelieve eveneens bijqevoeqde gesloten omslag aan A., A. (..) te willen overhandigen. 

(..)” 

 

1.3. Op 22 maart 2021 wordt eerste verzoekende partij tevens het bevel om het grondgebied te verlaten 

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

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De mevrouw, 

Naam + voornaam: A., A. (..)  

Alias: A., A. M. (..)  

geboortedatum: (…)1970  

geboorteplaats: Erevan nationaliteit: Oekraïne 

+ kind: B., T. V. (..)  R.R.Nr: xxx 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving. 
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REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en volgende feiten: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel betogen verzoekende partijen als volgt: 

 

“Eerste middel: schending van artikel 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet en het motiveringsbeginsel, 

zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur en van 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen. 

 

->ln verband met de deontologische fout die de behandelende arts van verzoekster zou gemaakt 

hebben 

De arts-adviseur meent dat de behandelende arts van verzoekster zondigt tegen de algemene regel van 

de orde der artsen omdat hij haar rechtstreeks medische informatie over haarzelf bezorgd heeft. 

Daar waar elektronische uitwisselingsplatform voor medische gegevens die met derden kunnen gedeeld 

worden streng gereglementeerd is valt niet in te zien waarom, als beiden partijen daarover akkoord zijn, 

een behandelende arts niet rechtstreeks medische informatie zou mogen uitwisselen met zijn patiënte. 

Dit is een non-argument. Dat de arts-adviseur daarover struikelt getuigt van een overdreven formalisme 

dat hier niet op zijn plaats is. Het is voor zorgverstrekkers, zoals voor vele andere instanties en 

overheden in deze coronatijden niet ongewoon en soms zelfs verplicht communicatie via digitale 

kanalen te laten verlopen, dat patiënten gevraagd wordt om niet langs te komen bij hun behandelende 

arts louter voor bv. het ophalen van documenten of attesten is dan ook helemaal niet abnormaal en 

zoals gezegd kan dit tussen partijen die hierover akkoord zijn gewoon via e-mail. 

Bovendien hebben zowel de behandelende arts als de raadsman van verzoekster een gedeeld 

beroepsgeheim. 

Bovendien is er geen enkele rechtsgrond op basis waarvan de verweerder en de arts- adviseur geen 

rekening dient te houden met de inhoud van de email van de behandelende arts. Verweerder dient 

rekening te houden met alle beschikbare informatie in een dossier bij het nemen van diens beslissing. 

Van een zorgvuldige overheid mag verwacht worden dat deze rekening houdt met alle informatie in een 

dossier. 

Verweerder meldt dat hij geen rekening dient te houden met de eventuele stukken gevoegd aan het 

voorgaande beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen doch verweerder verliest hierbij uit het 

oog dat deze stukken hem eveneens per aangetekende post werden toegestuurd en dit op 04.02.2021. 

(stuk 3)  

 

->Betreffende de beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 

De aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele en materiële motivering die op de 

tegenpartij rust, vast, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan onzorgvuldigheid, 

onredelijkheid. De gemachtigde van de Staatssecretaris voor asiel en migratie heeft de plicht zijn 

beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op correcte feitenbevinding. Dat er geval per 

geval moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden van de zaak. 

Bij de vaststelling en de waardering van de feiten, waarop hij het besluit steunt, moet de nodige 

zorgvuldigheid betracht worden. Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in 

beginsel geen feiten als bewezen of niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct 

en persoonlijk inlichtingen te vragen of hem in de gelegenheid te stellen om de stukken over te leggen 

die naar zijn oordeel en zijn voorstelling van de feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken. 

Verzoekster en diens behandelende arts dienen vast te stellen dat de arts-adviseur onvolledig alle 

overgemaakte medische rapporten gelezen heeft. 

De juridische raadsman van verzoekster is niet medisch geschoold en bezorgde derhalve het advies 

van de arts-adviseur van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de behandelende arts van verzoekster. 

De behandelende arts van verzoekster stelt als volgt na ontvangst kopie van het advies van de arts-

adviseur van de Dienst Vreemdelingenzaken (stuk 2): 

“Het is aangewezen om nog bij haar medische geschiedenis aan te vullen dat na de operatie (ondanks 

voorafgaande chemotherapie) er nog belangrijke aanwezigheid van klieraantasting was (ypT2N3a > dit 
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wil zeggen dat er nog tumor van 4 cm diameter in borst aanwezig was en er 13 klieren tumoraal 

aangetast waren). 

Gezien de uitgebreidheid/stadium bij diagnose en vaststelling van uitgebreide klieraantasting bij haar 

operatie is er hoog risico op herval zodat nauwgezette opvolging aangewezen blijft en ook hormonale 

behandeling langer dan 5 jaar (in principe inderdaad met Letrozole en gedurende 10 jaar) aangewezen 

is. 

Het is voor mij zeer moeilijk in te schatten in hoever de medische opvolging in Oekraïne inderdaad 

voldoende aanwezig is en instanties zoals de KVITNA- foundation (ik vind enkel de KVINNA foundation 

terug maar deze organisatie lijkt eerder voor vrouwenrechten op te komen (wat natuurlijk ook zeer 

belangrijk is) echt concrete medische ondersteuning bieden. Ik vermoed dat u daar meer bevoegd in 

bent. 

Het argument dat jaarlijkse rx mammografie en echografie niet nodig is, klopt niet. 

Bij patiënten met brede excisie (dus geen mastectomie /volledige borstverwijdering) is volgens 

internationale richtlijnen een klinisch onderzoek en jaarlijkse mammografie aangewezen om lokaal 

recidief op te volgen. Bij voorkeur wordt deze mammografie in hetzelfde centrum uitgevoerd (als dit 

mogelijk is) zodat de beelden telkens met elkaar en met de vorige jaren kunnen vergeleken worden om 

het verschil tussen littekenvorming en een nieuwe tumor te kunnen uitsluiten. Hieronder vindt u een 

aantal verwijzingen naar internationale richtlijnen (Amerikaanse en Europese Organisaties). Bij een 

invasief lobulair carcinoma (zoals bij pt) wordt eveneens jaarlijkse echografie aanbevolen. Bij 

afwijkingen of twijfel komen de andere onderzoeken waarnaar verwezen wordt wel aanbod (ct, pet, 

Er kan misschien ook nog aangereikt worden dat pte tgv haar zware behandeling momenteel nog last 

heeft van polyneuropathie thv de vingers en vermoeidheid tgv chemotherapie en belangrijke spierpijnen 

en gewrichtspijnen tgv de Letrozole zodat een vlotte integratie in de locale arbeidsmarkt sterk 

bemoeilijkt zal worden, maar ik weet niet in hoeverre dit een rol kan spelen in de uiteindelijke 

beslissing.” 

Daar waar de arts-adviseur van de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat dat een mammografie slechts 

als laatste onderzoek wordt gesteld, meldt de behandelende arts dat dit net niet het geval is aangezien 

bij verzoekster er geen sprake is van een volledige borstverwijdering en dat er eveneens nog een 

belangrijke aanwezigheid van klieraantasting was (ypT2N3a > dit wil zeggen dat er nog tumor van 4 cm 

diameter in borst aanwezig was en er 13 klieren tumoraal aangetast waren). 

Deze klieraantasting, medische terminologie ‘ypT2N3a’ wordt eveneens reeds gemeld in de medische 

rapporten van de behandelende artsen d.d. 26.09.2019 en d.d. 08.01.2019. 

De behandelende arts stelt als volgt: 

“Bij patiënten met brede excisie (dus geen mastectomie /volledige borstverwijdering) is volgens 

internationale richtlijnen een klinisch onderzoek en jaarlijkse mammografie aangewezen om lokaal 

recidief op te volgen. Bij voorkeur wordt deze mammografie in hetzelfde centrum uitgevoerd (als dit 

mogelijk is) zodat de beelden telkens met elkaar en met de vorige jaren kunnen vergeleken worden om 

het verschil tussen littekenvorming en een nieuwe tumor te kunnen uitsluiten. Hieronder vindt u een 

aantal verwijzingen naar internationale richtlijnen (Amerikaanse en Europese Organisaties). Bij een 

invasief lobulair carcinoma (zoals bij pt) wordt eveneens jaarlijkse echografie aanbevolen. Bij 

afwijkingen of twijfel komen de andere onderzoeken waarnaar verwezen wordt wel aanbod (ct, pet, ....).” 

In het Medical Country of Origin Information d.d. 08.07.2020 wordt gemeld op pagina 3 dat er enkel een 

mammografie kan worden genomen in een private facility Clinic ‘Boris” in Kiev en in het National 

Institute of Cancer in Kiev, Public facility waarvan we leren uit de website van de Kvitna Foundation 

waarnaar de arts-adviseur eveneens naar verwijst dat voormelde organisatie bijdragen/giften vragen om 

o.a. noodzakelijk basis apparatuur voor het National Institute for Cancer aan te kopen omdat blijkbaar 

de staat alleen niet de nodige apparatuur kan voorzien? 

De website van voormelde organisatie stelt als volgt: 

“Surgical equipment for the National Cancer Institute  

(...) 

We ask for your support in purchasing 358 units of surgical equipment for surgery. Among them, the 

most necessary - scissors, clips, tweezers, needle holders - everything that high-class surgeons need in 

order to save the lives of people with a serious disease - breast cancer. ’’ 

Vrije kantoorvertaling: 

“Chirurgisch materiaal voor het Nationaal Kankerinstituut 

(…) 

Wij vragen uw steun bij de aankoop van 358 chirurgische eenheden voor chirurgie. Onder hen, de 

meest noodzakelijke - schaar, clips, pincet, naaldhouders - alles wat topchirurgen nodig hebben om het 

leven van mensen met een ernstige ziekte te redden - borstkanker. " 

De arts-adviseur stelt zoals hij de vorige keer deed maar wat we nochtans weerlegd hebben, dat 

verzoekster kan terugvallen op de Kvitna Foundation voor financiële, morele, spirituele en juridische 
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bijstand. Doch uit de website van voormelde organisatie blijkt dat ze vooral werken rond bewustwording 

van borstkanker en campagnes voor vrouwen om zich vroeger te laten testen. Het is niet duidelijk welke 

meerwaarde deze organisatie zou kunnen hebben voor verzoekster vermits bij haar 

De website vermeldt o.a. als volgt (https://kvitna.org.Ua/#kvitna): 

“The Charitable Foundation Kvitna provides informational and educational programs aimed at reducing 

the incidence and mortality of breast cancer in Ukraine. 

Vrije kantoorvertaling: 

“De Charitable Foundation Kvitna biedt voorlichtings- en onderwijsprogramma's aan die gericht zijn op 

het terugdringen van de incidentie en de mortaliteit van borstkanker in Oekraïne". 

Er is dus geenszins sprake van enige financiële of juridische bijstand. 

Bovendien is de arts-adviseur eerst in voorgaande procedures van oordeel dat een mammografie 

noodzakelijk is, doch wanneer door de raad voor Vreemdelingenbetwistingen in zijn arrest met nummer 

224 530 van 31 juli 2019 erop wordt gewezen dat een tekort aan apparatuur problematisch kan zijn voor 

de opvolging van de patiënt is thans een mammografie niet meer noodzakelijk. Dit is niet ernstig meer. 

De raad voor vreemdelingenzaken meldde in diens arrest met nummer 236 293 van 2 juni 2020 

eveneens als volgt: 

“Gezien het niet uit te sluiten valt dat het gebruik van een mammografietoestel belangrijk is voor 

verzoeksters gynaecologische en oncologische opvolging, getuigt het van onzorgvuldigheid dat de 

invloed van het mogelijk tekort aan zulke toestellen niet werd onderzocht, hoewel dit werd vermeld in het 

arrest nummer 224 530 van 31 juli 2019 " 

Verzoekster dient eveneens vast te stellen dat verweerder thans citeert, er wordt m.n. duidelijk geknipt 

en geplakt uit Medcoi rapporten doch niet de volledige rapporten worden toegevoegd. 

Er wordt o.a. niet gemeld waar de desbetreffende zorg te vinden is in het land van herkomst, noch in 

welke stad, noch in welke instellingen privaat of publiek, enz... 

 

->Betreffende de toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 

Het advies van de arts-adviseur is onvolledig, zodat dit niet toelaat te oordelen of alle noodzakelijke 

behandelingen aanwezig/ toegankelijk zijn in het land van herkomst - Oekraïne. 

M.b.t. de toegankelijkheid van de zorgen en de opvolging in het land van herkomst als referentieland 

wordt Oekraïne genomen door de arts-adviseur; in het land waar verzoekster gewoonlijk verbleef. 

 

->Hypothetische toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Oekraïne moeten de toegang tot 

gezondheidszorg van verzoekster garanderen? 

De arts-adviseur beperkt zich tot het weergeven van een theoretische uiteenzetting van de organisatie 

van gezondheidszorg in Oekraïne. Daarbij blijkt hij zelf niet in staat om concreet mee te delen hoe de 

huidige situatie van de gezondheidszorg in Oekraïne, zich in realiteit voordoet. De arts-adviseur stelt 

Sinds de onafhankelijkheid kon dit systeem (lees : systeem tijdens de Sovjettijd ) niet standhouden 

wegens de economische terugval, maar ondanks de poging tot decentralisatie blijft het systeem toch 

overeind "Deze stelling bevat eigenlijk een intrinsieke tegenstrijdigheid en zegt minstens niets over de 

wijze waarop het systeem dan wel overeind blijft / of een minimale noodzakelijke dienstverlening 

gegarandeerd blijft dan wel toegankelijk is voor de patiënten die er afhankelijk van zijn. 

Op basis van deze mededeling van de arts-adviseur kan in feite alleen geconcludeerd worden dat het 

gezondheidssysteem in Oekraïne in het "slop" zit. Verder deelt de arts- adviseur nog een aantal 

doelstellingen mee die de Oekraïense overheid blijkbaar van plan is uit te werken:" i.p.v. gratis 

gezondheidszorg voor iedereen "plant" de staat een aantal basispakketten in te voeren die gratis zijn 

terwijl voor de meer complexe zorgen er een bijdrage zal gevraagd worden die gedekt kan worden door 

een extra persoonlijke verzekering. De Staat "plant" het ontwikkelen van een vrijwillige ziekteverzekering 

en " plant" extra ondersteuning voor diegene die dit niet kunnen betalen”. 

Hieruit volgt een grote onzekerheid m.b.t. de huidige organisatie van het gezondheidssysteem, de 

toekomstige organisatie van het gezondheidssysteem in Oekraïne; waarvan eindelijk nog niet geweten 

is hoe dit er in concreto zal uitzien voor de burgers, noch binnen welke tijdspanne de overheid "plant" 

om orde op zaken te stellen. 

Het is helemaal niet uitgesloten dat de ziekte van verzoekster, gelet op de huidige onstabiele en 

onzekere situatie van het gezondheidssysteem in Oekraïne, aanleiding zal geven tot een onmenselijke 

of vernederende behandeling. 

De noodzakelijke behandelingen van verzoekster moeten ononderbroken uitgevoerd worden. Het 

spreekt voor zich dat een kankerbehandeling - ook de nabehandeling - niet kan uitgesteld, noch kan 

onderbroken worden. 

Als besluit moet gezegd dat het verslag van de arts-adviseur geen enkele nuttige informatie geeft over 

de ondersteuning die verzoekster zou kunnen krijgen in Oekraïne en dat niet valt in te zien hoe zijn 

algemene uitzetting over de inspanningen die mogelijk in de toekomst zouden gedaan worden inzake de 
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gezondheidszorg in Oekraïne een garantie zijn voor verzoekster dat zij kan rekenen op de nodige 

behandeling. 

 

->Speculaties over de financiële situatie van verzoekster 

De arts-adviseur gaat vervolgens in zijn advies uit van loutere veronderstellingen om hieruit te 

concluderen dat verzoekster in Oekraïne over de nodige financiën zou kunnen beschikken. 

Vooreerst meent de arts-adviseur meent dat verzoekster in aanmerking zou komen voor een 

ouderdomspensioen vanaf haar 58 jaar (mevrouw is momenteel nog maar 50 jaar oud!) en mocht dat 

niet het geval zijn, of in afwachting (?) zou verzoekster kunnen terugvallen op een sociaal pensioen. 

Volgens de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt helemaal niet dat verzoekster op 

haar leeftijd in aanmerking komt voor een ouderdomspensioen, noch een sociaal pensioen, noch dat zij 

kan terugvallen op enige sociale bijstandsuitkering. 

Bovendien gaat de arts-adviseur ervan uit dat het gezin kan meereizen met verzoekster naar het land 

van herkomst, doch vergeet hierbij dat de echtgenoot van verzoekster niet over de Oekraïense 

nationaliteit beschikt. Verzoekster vraagt zich af op basis waarvan de arts- adviseur meent dat de 

echtgenoot van verzoekster een verblijfsrecht heeft in Oekraïne. 

Verweerder stelt in zijn beslissing: ' Wij herinneren eraan dat de arts van de Dienst Vreemdelingenzaken 

enkel een advies dient te geven over de medische aspecten, gestaafd dooreen medisch attest’. Toch 

vindt dit behandelende arts het nodig om zijn appreciatie te geven over de vermeende financiële 

draagkracht van verzoekster want hij las in het interview dat verzoekster op 22 mei 2014 had bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken heeft afgelegd dat betrokkene in haar asielaanvraag zou aangegeven 

hebben dat ze 6500 euro betaalde aan een smokkelaar (Viktor). Dat is inderdaad het antwoord dat 

verzoekster gaf op vraag 32 uit dat interview, maar de arts-adviseur leest selectief, op vraag 30 uit 

hetzelfde interview naar het hebben van bestaansmiddelen heeft verzoekster geantwoord dat ze geen 

bestaansmiddelen had. 

Het valt totaal niet in te zien hoe betaald hebben van een som geld aan een smokkelaar in 2014, zeven 

jaar geleden een garantie of een bewijs zou zijn voor het hebben van een inkomen of financiële 

middelen anno 2021. Zulke uitspraak klemt des te meer daar verzoekster sinds ze Oekraïne verlaten 

heeft geen inkomsten uit arbeid heeft kunnen genereren door haar ziekte waarvoor ze reeds jarenlang 

in behandeling is. 

Wat betreft de familie waarop verzoekster (en haar man en kinderen) zou kunnen terugvallen, ook 

hierop meent de arts-adviseur met een boutade dat er geen probleem is, het is volgens hem toch 

volstrekt normaal, logisch, haalbaar, realistisch dat als je familie hebt in je land van herkomst, niet alleen 

nabije of verdere familie maar ook vrienden en kennissen, dat die zullen/moeten/kunnen instaan voor de 

medische en financiële noden van verzoekster en haar gezin. Toegegeven, verzoekster legt geen 

bewijzen voor van de familiale situatie van haar familieleden in Oekraïne, noch van hun eventuele 

inkomsten of het gebrek daaraan en ook niet van hun wil of onwil om haar gezin financieel te 

ondersteunen maar van verzoekster kan niet het bewijs van het onmogelijk gevraagd worden. Los uit de 

pols gaat de arts-adviseur er niet alleen van uit dat er in Oekraïne zoiets als een onderhoudsplicht zou 

bestaan door nabije of verdere familieleden t.a.v. hun uit het buitenland terugkerende familieleden, maar 

ook meent hij dat verzoekster moet kunnen rekenen op de altruistische ingesteldheid van vrienden en 

kennissen om hen financieel uit de nood te helpen, alweer een gratuite aanname die totaal nergens op 

gebaseerd is. 

 

->Een liefdadigheidsorganisatie als garantie voor een kankerbehandeling? 

De arts-adviseur van de verwerende partij verwijst naar de KVITNA Foundation doch noch de 

behandelende arts noch de advocaat van verzoekster kon terugvinden wat de voorwaarden waren om 

te kunnen terugvallen op de hulp van voormelde organisatie. 

Op de website van voormelde organisatie wordt verder wel gemeld (https://kvitna.org.Ua/#kvitna): 

“The statistics in Ukraine are quite different. Every year, about 15,000 Ukrainian women learn about 

their diagnosis of breast cancer. And almost 50% of patients die. ’’ 

De arts-adviseur meent dat verzoekster kan terugvallen op de Kvitna Foundation voor financiële, 

morele, spirituele en juridische bijstand. Doch uit de website van voormelde organisatie blijkt dat ze 

vooral werken rond bewustwording van borstkanker en campagnes voor vrouwen om zich vroeger te 

laten testen. 

De website vermeldt o.a. als volgt (https://kvitna.org.Ua/#kvitna): 

“The Charitable Foundation Kvitna provides informational and educational programs aimed at reducing 

the incidence and mortality of breast cancer in Ukraine. ”. 

Er is dus geenszins sprake van enige financiële of juridische bijstand. 

De behandeling van verzoekster mag uiteraard niet onderbroken worden. Bij een terugkeer naar 

Oekraïne komt 1° verzoekster sowieso terecht in een onzekere situatie, omdat zij daar eerst er vooral 
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zal moeten uitzoeken op welke wijze zij de noodzakelijke behandeling zal kunnen financieren. Zij heeft 

hierover geen enkele zekerheid. Op basis van dit onvolledige rapport van de arts-adviseur kon de 

Minister dan ook niet tot het besluit komen dat de adequate medische behandeling in Oekraïne 

aanwezig is, zodat de ziekte voor verzoekster geen reëel risico inhoudt op onmenselijke en 

vernederende behandeling. Het redelijkheidsbeginsel werd geschonden. 

Deze vaststelling kan niet omgebogen worden door het eventueel voorhanden zijn van een 

bijstandsverzekering; een pensioen (in casu totaal irrelevant gelet op de leeftijd van partijen); een 

uitkering voor werkloosheid en ziekte; financiële hulp van de familie. 

En daarbij wegens onvoldoende gegevens over het bedrag van de mogelijke financiële hulp/uitkeringen 

in verhouding tot de kostprijs van de nodige behandelingen. 

De arts-adviseur neemt derhalve aan dat verzoekster lijdt aan ernstige aandoeningen, die potentieel 

levensbedreigend zijn bij gebreke aan afdoende behandeling en opvolging. Doch stelt de arts-adviseur 

ten onrechte dat verzoekster in Oekraïne toegang heeft tot de noodzakelijke medische behandelingen. 

Op basis van de ontbrekende/ onvolledige motivatie kan echter onmogelijk uitgemaakt worden of 

verzoekster toegang heeft tot de nodige medische zorg in Oekraïne. Het is onduidelijk of verzoekster 

toegang zal hebben tot deze zorgen dan wel de nodige financiële middelen zal hebben om deze te 

betalen. Daarnaast werd niet naar behoren onderzocht of verzoeker in Oekraïne recht heeft op een 

sociale uitkering/ voldoende bestaansmiddelen zal hebben. 

De beslissing van de arts-adviseur is niet naar behoren gemotiveerd en onzorgvuldig voorbereid; dit 

geldt bijgevolg ook voor de beslissing van DVZ, die volledig gesteund is op de manke motivatie van de 

arts-adviseur. 

De ingeroepen schendingen van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel zijn eveneens 

gegrond. 

De adviezen van de arts-adviseurs van DVZ worden duidelijk doelgericht opgesteld om de aanvragen 

art. 9ter af te wijzen. 

Schending van het redelijkheidsbeginsel. De nietigheid van de beslissing dringt zich op, zodat de zaak 

terug kan onderzocht worden, rekening houdend met volledige informatie” 

 

2.2. Waar de verzoekende partijen de schending aanhalen van “de beginselen van behoorlijk bestuur” 

wijst de Raad er op dat hem meerdere beginselen van behoorlijk bestuur gekend zijn en dat het aan de 

verzoekende partijen toekomt duidelijk in het verzoekschrift uiteen te zetten welk(e) beginsel(en) van 

behoorlijk bestuur zij geschonden achten en waarom. Louter verwijzen naar een schending van “de 

beginselen van behoorlijk bestuur” voldoet daaraan niet. Het eerste middel is dan ook in de aangegeven 

mate onontvankelijk.  

 

2.3. De motieven van de bestreden beslissingen kunnen op eenvoudige wijze in die beslissingen 

gelezen worden zodat verzoekende partijen er kennis van hebben kunnen nemen en hebben kunnen 

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissingen aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover zij in rechte beschikken. 

 

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

9ter van de vreemdelingenwet, en naar het advies van de arts-adviseur die de medische elementen die 

voor eerste verzoekende partij werden aangevoerd heeft onderzocht en daarbij concludeerde dat er 

medisch gezien geen bezwaar bestaat tegen een terugkeer naar Oekraïne omdat de medische zorgen 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Oekraïne. Derhalve, zo besluit de verwerende partij in de eerste 

bestreden beslissing, kan uit het voorgelegde medische dossier niet worden afgeleid dat eerste 

verzoekende partij lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit 

en evenmin dat eerste verzoekende partij 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 eerste verzoekende partij gewoonlijk verblijft. Uit deze motieven blijkt dat de 

verwerende partij zich bij het nemen van de eerste bestreden beslissing volledig gesteund heeft op het 

advies van de arts-adviseur, dat moet worden beschouwd als integraal deel uitmakend van de 

bestreden beslissing. 

 

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

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

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

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

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

verzoekende partij betwist niet dat zij in het bezit werd gesteld van het advies van de arts-adviseur. 

Verder blijkt dat dit advies zeer uitvoerig is gemotiveerd waarbij verwezen en deels geciteerd wordt uit 
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de gehanteerde objectieve bronnen. Dit – in tegenstelling tot wat eerste verzoekende partij lijkt voor te 

houden – volstaat in het kader van de formele motiveringsplicht (RvS 25 januari 2019, nr. 13.148 (c)).   

 

Ook de tweede bestreden beslissing bevat zowel een motivering in rechte, met name artikel 7, eerste 

lid, 1° van de vreemdelingenwet, als een motivering in feite, met name dat eerste verzoekende partij niet 

in bezit is van een geldig visum en zij aldus langer in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de 

vereiste documenten.  

 

Verzoekende partijen tonen met hun betoog geenszins aan dat de bestreden beslissingen, de eerste 

bestreden beslissing samen gelezen met het advies, niet zouden voldoen aan de hierboven geschetste 

vereisten van de formele motiveringsplicht.  

 

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

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

vreemdelingenwet. 

 

2.4. Waar de verzoekende partijen inhoudelijke argumenten ontwikkelen tegen de eerste bestreden 

beslissing, voeren zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel 

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

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

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

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

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

 

2.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

2.6. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

2.7. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en het 

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

 

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

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

zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte 

een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van 

herkomst of het land waar hij verblijft.” 

 

Het medisch advies van de arts-adviseur van 19 maart 2021 in hoofde van eerste verzoekende partij 

vermeldt het volgende: 

 

“NAAM: A.. A. (..) R.R.Nr: xxx 

Alias: A., A. M. (..) 

Geboren te Erevan op (…)1970 Nationaliteit: Oekraïne 

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

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 21-11-2018. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

In totaal werden op 4 ogenblikken medische informatie overgemaakt. 

Zending 26-11-2018 

Standaard Medisch Getuigschrift d.d. 23-8-2018 van Dr. M , huisarts met de volgende informatie: 

o Voorgeschiedenis van appendectomie en hysterectomie 

o Heden diagnose in juli 2018 van invasief adenocarcinoma van de borst T3N1M0, matig 

gedifferentieerd hormoongevoelig 

o Preoperatieve chemotherapie gedurende 20 weken, nadien planning chirurgie en eventuele 

nabehandeling 

o Opvolging door gynaecoloog en oncoloog noodzakelijk gedurende 5 jaar 
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Verslag d.d. 01-08-2018:diagnose borstcarcinoom 17-07-2018 en start chemotherapie op 23-07-2018. 

Ontwikkelen van neutropene koorts  

Verslag verblijf dagziekenhuis 23-07-2018 voor toediening eerste chemotherapie 

Zending 02-02-2019: 

Standaard medisch getuigschrift d.d. 29-01-2019 van Dr. M, huisarts, met de volgende informatie: 

o Voorgeschiedenis van hysterectomie in 2015 

o Diagnose van invasief adenocarcinoma rechter borst, T3, N1 aMO, matig gedifferentieerd, 

hormoongevoelig 

o Therapie start juli 2018 chemo, december 2018 hormonale therapie Femara en bifosfaten, 

radiotherapie januari 2019 

o Opvolging voor 5 jaar 

Multidisciplinair oncologisch consult d.d. 6-12-2018: neoadjuvante chemotherapie start 23-07-2018; 

ingreep op 03-12-2018 met brede excisie en okselevidement, planning adjuvante chemotherapie, 

adjuvante hormoontherapie en bisfosfaten Verslag dienst radiotherapie: na ingreep 

Een actualisatie werd aangevraagd met de volgende specifieke vragen: 

Huidige behandeling met detail van chemotherapie en radiotherapieschema zo nodig 

Detail van nodige opvolging voor nabehandeling en duur van deze behandeling 

Prognose op termijn 

Zending 02-09-2019: 

De volgende informatie werd ons overgemaakt: 

Standaard medisch getuigschrift d.d. 29-08-2019 van Dr. M, huisarts, met de volgende informatie: 

o Diagnose van borstkanker T3N1M0 in juli 2018 

o Behandeling met borstingreep en okselevidement, chemotherapie en radiotherapie 

o Actuele behandeling Femara, voor de duur van 5 jaar 

o Opvolging 4-maandelijks door oncoloog 

Op 04-02-2021 werden spontaan documenten overgemaakt: 

Mail van 16-12-2020 van HVdB, behandelend arts, dat betrokkene geen recidief vertoont of progressie 

van de aandoeningen. Een hormonale nabehandeling tot eventueel 10 jaar is aangewezen. Een 

opvolging met mammografie en vergelijking van de opnames blijft aangewezen. 

Betrokkene heeft ook nog last van neuropathie na de chemotherapie, zonder vermelding van nood aan 

specifieke therapie. 

In bijlage worden richtlijnen van de American Cancer society.NCBI, Europea, Society Medical Oncology 

bijgevoegd. Belangrijk om op te merken dat voor betrokkene een echografie = ultrasound een eerste 

keuze manier van opvolging is. Het betreft hier duidelijk een mail verstuurd om argumenten aan te 

leveren, maar niet over de feitelijke opvolging van de patiënt zoals die heden gebeurt. 

Niet medisch begeleidend schrijven van de advocaat 

Raadpleging hematologie/oncologie d.d. 19-06-2020/17-02-2020/26-09-2019: geen ziekterecidief 

Consultatie 27-12-2018: Doorverwijzing naar radiotherapie voor adjuvante behandeling 

- MOC 06-12-2018 

Opname 03-12-2018 

-Dagziekenhuis 30-10-2018/09-10-2018/25-09-2018/18-09-2018/006-8-2018/23-07-2018/20-07-

2018/17- 07-2018 

Echografie 22-06-2018 

- MOC 19-07-2018 

Opname 01-08-2018 

Plaatsen port-a-cath 20-07-2018 

Medische beeldvorming 17-07-2018 

- Raadpleging 10-07-2018/04-07-2018 

Medische beeldvorming 05-07-2018 

Deze zending omvat het volledig dossier vanaf begin diagnosestelling, de opvolging en de therapie van 

betrokkene. 

Wat actueel van belang is zijn de laatste gegevens dat er geen recidief is en de vermelde medicatie 

Letrozole en nood tot opvolging. 

Uit de totaal aangeleverde documentatie kan men het volgende besluiten: 

Het betreft hier een dame van heden 49 jaar afkomstig uit Oekraïne 

Als pathologie weerhouden we een borstcarcinoom behandeld met preoperatieve chemotherapie, 

heelkunde en postoperatieve radiotherapie. Deze behandeling is afgesloten 

Het borstcarcinoom wordt gekenmerkt als: yp T2 N3aMx wat betekent: How to use TNM (uicc.org) 

o ypT2 middelgrote tumor met neoadjuvante therapie (p) voor de chirurgische resectie 

o N3a meervoudige positieve regionale lymfeklieren , geen kapseldoorbraak 

o Mx= metastasen op afstand niet gekend 
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Nabehandeling bestaat uit adjuvante hormoontherapie onder vorm van een aromatase-inhibitor 

Letrozole (femara)voor 5 jaar (heden 2 jaar zonder vermelding van enig probleem), mogelijks nood tot 

verlenging tot 10 jaar. Oncologische en gynaecologische opvolging blijft aangewezen. Er worden geen 

specifieke onderzoeken vermeld in kader van de opvolging alleen de medische opvolging. Dit besluit 

wordt gesteld op basis van de aan DVZ aangeleverde informatie. In het volledig medisch dossier wordt 

op geen enkel ogenblik duidelijk vermeld welke opvolging dient te gebeuren. Bijkomend merken wij op 

dat tot op heden geen enkel bijkomend technisch onderzoek uitgevoerd werd. Laatste raadpleging 

controle CA bepaling. De mail van de behandelend arts naar de advocaat is geen deel van het medisch 

dossier en dient daarom niet behandeld te worden. Toch wordt in het kader van de opvolging aandacht 

gegeven aan de beschikbaarheid van echografie zoals voorgesteld in de Europese richtlijnen specifiek 

voor het type tumor van betrokkene. We willen er op wijzen dat het de deontologische plicht van de 

attesterende arts is om de correcte en volledige informatie aan te leveren ten einde dat de adviserende 

geneesheer een correct en gefundeerd antwoord kan formuleren op basis van de aangeleverde 

informatie. Zo deze informatie niet aangeleverd word kan deze niet beoordeeld worden. De mail die de 

betrokken arts naar de advocaat overgemaakt heeft en die DVZ nu ontvangen heeft is in strictu sensu 

geen medisch rapport. Er dient ook vermeld te worden dat betrokken arts zondigt tegen de algemene 

regels van de orde der artsen, medische informatie van een patiënt mag niet overgemaakt worden via 

mail, alleen via een geëncrypteerd kanaal of in gesloten omslag! Bijkomend in geen enkel rapport in het 

medische dossier wordt dergelijke informatie vermeld en wordt er een bewijs geleverd dat deze 

opvolging hier ook uitgevoerd wordt. Na de acute situatie is er geen enkel technisch onderzoek 

uitgevoerd, alleen een CA bepaling. Bijkomend zijn aan de huisarts de details van de opvolging niet 

meegedeeld anders zou deze het zeker in zijn SMG, bij de gevraagde actualisatie vermeld hebben. 

Wanneer we de richtlijnen nalezen is er geen duidelijke lijn die gevolgd dient te worden. Opvolging en 

bijkomende testen bij vermoeden van recidief zijn radiografie, CT-scan, Pet-scan , MRI, botscan, biopsie 

en CA opvolging. Een jaarlijkse mammografie wordt aangeraden maar kan vervangen worden bij 

jongere patiënte en bij dens weefsel door een MRI en bij een lobulair invasief carcinoom ( zoals 

betrokkene had) is echografie een volwaardig onderzoek. 

In het dossier is er geen tegenindicatie tot reizen vermeld. 

 

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

 

Omwille van een vroegere opmerking werd een specifieke vraag gesteld aan Med-COl in kader van de 

opvolging van een borstcarcinoom met alle mogelijke alternatieven van technische onderzoeken die 

zouden kunnen noodzakelijk zijn, ondanks het niet vermelden van specifieke noden op de medische 

attesten zelfs na actualisatie. 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

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

Aanvraag Medcoi van 08-07-2020 met het unieke referentienummer 13760 

Aanvraag Medcoi van 02-03-2021 met het unieke referentienummer 14487 

Availability of medical treatment 

Source BMA 13760 

Information Provider Local doctor 

Priority Normal (14days) 

Request sent 26/06/2020 

Response Received 08/07/2020 

Gender Female 

Age 50 

Country of Origin Ukraine 

Opvolging medisch 

(..) inpatient treatment by an oncologist 

(..) Available 

(..) outpatient treatment and follow up by an oncologist 

(..) Available 

(..) outpatient treatment by a gynecologist 

(..) Available 

(..) outpatient treatment and follow up by a gynecologist 

(..) Available 

Medicatie 

Letrozole 

(..)Available 
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Ter verduidelijking: de nood aan beschikbaarheid voor opvolging van de patiënt met technische 

onderzoeken werd in geen enkel aan ons overgemaakt attest meegedeeld.  De volgende onderzoeken 

worden vermeld in de Guidelines van de verschillende landen: 

Opvolging met technische onderzoeken: 

Mammografie 

(..) diagnostic imaging by means of mammography 

(..) Available 

Echografie 

 (..) diagnostic imaging by means of ultrasound 

 (..) Available 

Een specifieke vraag over de beschikbaarheid van de echografie werd gesteld vermits dit als één van 

de meest bruikbare opvolgingsinstrumenten werd aangegeven. Zoals blijkt is dit onderzoek beschikbaar 

in elke stad. 

(..) 

Is specifically breast ultrasound scan (for the follow-up of such a patient with history of breast cancer) 

available in Ukraine? 

Answer 

Breast ultrasound scan is available at: 

1) District polyclinic, according to address of the patient, any city. 

2) Clinic ‘Boris”, 12A Bazhana Avenue, Kiev. 

3) National Institute of Cancer, 33/43 Lomonosova str., Kiev. 

PET-scan 

(..) diagnostic imaging by means of integrated PET/CT-scan 

(..) Available 

(..) diagnostic imaging by means of PET-scan 

(..) Available 

CT-scan 

(..) diagnostic imaging by means of computed tomography (CT-scan) 

(..) Available 

MRI 

(..) diagnostic imaging by means of MRI 

(..) Availbale 

Tumormarker in het bloed 

(..) diagnostic research: tumor marker CA 15-3 

(..) Available 

Biopsie 

(..) diagnostic research: fine needle biopsy aspiration under CT guidance 

(..) diagnostic research: cytological examination of biopsy material by pathologist 

(..) Available 

Availablity of medical treatment 

Source AVA 14487 

Information Provider Local doctor 

Priority Normal (14days) 

Request Sent 05/02/2021 

Response received 02/03/2021 

Gender Female 

Age 50 

Country of Origin Ukraine 

(..) diagnostic imaging by means of bone density measurement (DEXA-scan) 

(..) Available 

Ter vervollediging: 

Zometa, Zoledronine zuur wordt niet meer vermeld op de laatste attesten, wel als noodzakelijke 

nabehandeling vermeld op de MOC. 

Medication zoledronic acid 

Medication group Calcium and phosphate metabolism: Bisphosphonates 

Type Current Medication 

Availablity Available 

 

Verduidelijking van de opvolging: 
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Mammografie is beschikbaar in Ukraine. Het tekort aan toestellen kan niet in aanmerking genomen 

worden vermits 1 controle per jaar aangewezen is . Deze afspraak kan dus ruim op tijd gemaakt worden 

zodat betrokkene toegang heeft tot het onderzoek. Wachtlijsten voor onderzoeken en lang op voorhand 

plannen van controles is niet vreemd in geneeskunde, ook niet in België. De mogelijkheid tot vergelijking 

is steeds mogelijk vermits betrokkene volgens de wet op de patiëntenrechten (22- 08-2002) eigendom is 

van haar gegevens en dus haar volledig dossier inclusief RX kan opvragen bij terugkeer naar het 

thuisland.   

Op de BMA wordt verwezen naar twee centra, maar deze lijst is niet limitatief. Het is niet aan de 

adviserend geneesheer om een overzicht van de verschillende oncologische centra in Oekraïne op te 

zoeken, wel om aan te tonen dat het onderzoek kan uitgevoerd worden, dus beschikbaar is. 

Het argument dat opvolging niet beschikbaar is door het ontbreken van een voldoende aantal 

mammografie toestellen wordt dus weerlegt zo betrokkene een correcte planning maakt met haar 

behandelend arts. De opvolging van een borstcarcinoom na behandeling gebeurt niet alleen door een 

mammografie maar door verschillende onderzoeken: MRI, CT-scan, echografie, eventueel punctie, 

PET-scan en ook door specifieke monitoring van CA 15-3 in het bloed. Al deze onderzoeken zijn 

beschikbaar. Daarbij blijkt uit de mail van de behandeld geneesheer aan de advocaat dat echografie in 

het specifiek geval van betrokkene een zeer waardevol instrument is voor de opvolging en dit onderzoek 

is zoals aangetoond zeer breed beschikbaar. 

Een specifieke vraag werd gesteld naar gespecialiseerde eenheden. De bevestiging werd bekomen dat 

binnen de oncologie afdelingen er speciale eenheden zijn in kader van opvolging van borstkanker. Zij 

worden echter niet zoals in België “Borstkliniek” genoemd, maar de noodzakelijke specialisten zoals 

oncologen en gynaecologen werken multidisciplinair samen voor de behandeling van deze patiënten. 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat vanuit het standpunt van beschikbaarheid van zorg 

er geen tegenindicatie is voor terugkeer naar het thuisland bij beschikbaarheid van de opvolging door 

een gynaecoloog en een oncoloog verzekerd is evenals de beschikbaarheid van Letrozole .Als 

technische onderzoeken weerhouden we het specifiek bloedonderzoek, MRI, CT-scan PET scan, 

echografie, mogelijkheid tot gerichte biopsie name met onderzoek van het weefsel, die allen 

beschikbaar zijn. In kader van de osteoporose is een opvolging met een botdensitometrie (DEXA) en de 

medicatie Zoledrinezuur beschikbaar. 

Vanuit echt standpunt van medische zorg is er geen tegenindicatie voor terugkeer naar Oekraïne 

vermits betrokkene haar opvolging in het thuisland kan volgen vermits alle mogelijke modaliteiten 

aanwezig zijn. 

 

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

 

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

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

de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land waar de 

aanvraagster 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 aanvraagster 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 

aanvraagster. 

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

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

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

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

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

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

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

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

gebied van organisatie en financiering is het lokale bestuur verantwoordelijk. Decentralisatie door 

privatisering wordt verhinderd door de Grondwet. De private sector is vooral werkzaam in apotheken, 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

diagnostische geneeskunde en privaat werkende artsen. Het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelt 

kwaliteitsnormen en klinische protocollen en is verantwoordelijk voor het organiseren en implementeren 

van de verplichte erkenning van de verschillende faciliteiten en het toekennen van licenties voor alle 

medisch materiaal zowel voor ziekenhuizen als op gebied van de medicatie.2,3   

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

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

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

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

betalen.4 5   

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

bezittingen of inkomsten hebben. In Oekraïne hebben vrouwen vanaf de leeftijd van 58 jaar recht op een 

ouderdomspensioen mits men daartoe heeft bijgedragen. Als men hiervoor echter niet in aanmerking 

komt kan men terugvallen op een sociaal pensioen.   

Wat betreft de ziekte van betrokkene: betrokkene heeft geen zware oncologische therapie meer nodig. 

Deze is reeds afgesloten. Betrokkene dient wel oncologisch opgevolgd te worden zoals eerder 

beschreven en de betreffende medicatie is ook voorhanden in Oekraïne. Indien nodig en moest dit later 

nog nodig zijn kan betrokkene ook altijd beroep doen op de KVITNA Foundation. Dit is een 

liefdadigheidsfonds voor borstkankerbestrijding. Deze helpt mensen om kanker tijdig te diagnosticeren 

en effectief te behandelen. Deze stichting is opgericht om de preventie en behandeling van kanker te 

bevorderen. Het biedt financiële, morele, spirituele en juridische bijstand aan mensen met deze ziekte.   

Niets verhindert betrokkenen derhalve 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 Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame 

terugkeer naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. 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.  

In het verzoekschrift haalt de advocaat van betrokkene aan dat er nood is aan mantelzorg door haar 

familie. Echter zijn er hiervan geen bewijzen te vinden in het dossier. Het lijkt ook erg onwaarschijnlijk 

dat betrokkene, in het land waar zij ruim 43 jaar verbleef, geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

hebben bij wie zij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige 

zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. Tevens reist het gezin van betrokkene met haar mee. 

In hun asielaanvraag d.d. 13/05/2014® verklaren zowel betrokkene als haar echtgenoot dat ze nog 

verschillende familieleden hebben die in Armenië verblijven. Deze kunnen betrokkene ook financieel 

bijstaan vanuit Armenië. De echtgenoot en de meerderjarige zoon kunnen ook hun steentje bijdragen 

om ervoor te zorgen dat zij over alle nodige zorgen kan beschikken. In hun asielaanvraag d.d. 

13/05/201497 vermelden ze ook dat ze ginds gewerkt hebben. Dus ze kunnen een inkomen uit arbeid 

verwerven. Niets wijst er dus op dat betrokkene niet zou kunnen rekenen op de financiële steun van 

haar zus, broer en schoonzus vanuit Armenië. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zouden 

kunnen instaan voor zichzelf en voor de nodige kosten die gepaard gaan met de behandeling van hun 

echtgenoot/moeder/zus/schoonzus. Tot slot verwijs ik er ook naar dat betrokkenen in diezelfde 

asielaanvraag aangeven dat ze 6500€ hebben betaald aan een smokkelaar (Viktor), dit wijst erop dat 

betrokkenen over de financiële middelen beschikken. 

Bovendien legt betrokkene geen enkel bewijs voor dat men niet in staat is te reizen, waardoor kan 

aangenomen worden dat een terugkeer naar Oekraïne mogelijk is.  Concluderend kan gesteld worden 

dat de nodige zorgen toegankelijk zijn in Oekraïne 

 

Conclusie: 

 

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

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

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

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

beschikbaar en toegankelijk zijn in Oekraïne. 

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

herkomstland, (Oekraïne).” 

  

2.8. De Raad ziet vooreerst de pertinentie niet in van de kritiek van verzoekende partijen op de 

opmerking van de arts-adviseur dat: “Er dient ook vermeld te worden dat betrokken arts zondigt tegen 

de algemene regels van de orde der artsen, medische informatie van een patiënt mag niet overgemaakt 

worden via mail, alleen via een geëncrypteerd kanaal of in gesloten omslag!” nu niet blijkt dat deze 
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opmerking de arts-adviseur ervan weerhouden heeft om alle overgemaakte dienstige medische 

gegevens in ogenschouw te nemen en zijn advies te formuleren op grond van deze medische 

gegevens. Lezing van de mail van 16 december 2020 leert dat de behandelend arts in essentie stelt dat 

nauwgezette opvolging en hormonale behandeling met Letrozole gedurende 10 jaar aangewezen is. 

Verder is de behandelende arts van oordeel dat rx mammografie en echografie wel nodig is. De 

behandelende arts verwijst dienaangaande naar internationale richtlijnen. De behandelende arts maakt 

ook melding van polyneuropathie en vermoeidheid wat volgens haar de integratie in de lokale 

arbeidsmarkt zal bemoeilijken. De arts-adviseur wijst aangaande de inhoud van deze mail op het 

volgende: “(..) in het kader van de opvolging (wordt) aandacht gegeven aan de beschikbaarheid van 

echografie zoals voorgesteld in de Europese richtlijnen specifiek voor het type tumor van betrokkene.” 

en: “Bijkomend in geen enkel rapport in het medische dossier wordt dergelijke informatie vermeld en 

wordt er een bewijs geleverd dat deze opvolging hier ook uitgevoerd wordt. Na de acute situatie is er 

geen enkel technisch onderzoek uitgevoerd, alleen een CA bepaling. Bijkomend zijn aan de huisarts de 

details van de opvolging niet meegedeeld anders zou deze het zeker in zijn SMG, bij de gevraagde 

actualisatie vermeld hebben. Wanneer we de richtlijnen nalezen is er geen duidelijke lijn die gevolgd 

dient te worden. Opvolging en bijkomende testen bij vermoeden van recidief zijn radiografie, CT-scan, 

Pet-scan, MRI, botscan, biopsie en CA opvolging. Een jaarlijkse mammografie wordt aangeraden maar 

kan vervangen worden bij jongere patiënte en bij dens weefsel door een MRI en bij een lobulair invasief 

carcinoom ( zoals betrokkene had) is echografie een volwaardig onderzoek.”  Verzoekende partijen 

kunnen bezwaarlijk voorhouden dat de arts-adviseur de mail van de behandelende arts zonder meer 

naast zich neer heeft gelegd, temeer de arts-adviseur ook vaststelt dat oncologische en 

gynaecologische opvolging, letrozole, mammografie, echografie, PET-scan, CT-scan, MRI, tumormarker 

in het bloed, biopsie, dexa-scan en zoledronine zuur beschikbaar zijn in Oekraïne.  

 

Ook blijkt – in tegenstelling tot wat verzoekende partijen voorhouden – dat de arts-adviseur wel degelijk 

rekening heeft gehouden met de medische stukken overgemaakt bij zending van 4 februari 2021. Zo 

stelt hij uitdrukkelijk: “Op 04-02-2021 werden spontaan documenten overgemaakt: 

Mail van 16-12-2020 van HVdB, behandelend arts, dat betrokkene geen recidief vertoont of progressie 

van de aandoeningen. Een hormonale nabehandeling tot eventueel 10 jaar is aangewezen. Een 

opvolging met mammografie en vergelijking van de opnames blijft aangewezen. 

Betrokkene heeft ook nog last van neuropathie na de chemotherapie, zonder vermelding van nood aan 

specifieke therapie. 

In bijlage worden richtlijnen van de American Cancer society.NCBI, Europea, Society Medical Oncology 

bijgevoegd. Belangrijk om op te merken dat voor betrokkene een echografie = ultrasound een eerste 

keuze manier van opvolging is. Het betreft hier duidelijk een mail verstuurd om argumenten aan te 

leveren, maar niet over de feitelijke opvolging van de patiënt zoals die heden gebeurt. 

Niet medisch begeleidend schrijven van de advocaat 

Raadpleging hematologie/oncologie d.d. 19-06-2020/17-02-2020/26-09-2019: geen ziekterecidief 

Consultatie 27-12-2018: Doorverwijzing naar radiotherapie voor adjuvante behandeling 

- MOC 06-12-2018 

Opname 03-12-2018 

-Dagziekenhuis 30-10-2018/09-10-2018/25-09-2018/18-09-2018/006-8-2018/23-07-2018/20-07-

2018/17- 07-2018 

Echografie 22-06-2018 

- MOC 19-07-2018 

Opname 01-08-2018 

Plaatsen port-a-cath 20-07-2018 

Medische beeldvorming 17-07-2018 

- Raadpleging 10-07-2018/04-07-2018 

Medische beeldvorming 05-07-2018 

Deze zending omvat het volledig dossier vanaf begin diagnosestelling, de opvolging en de therapie van 

betrokkene.” Verzoekende partijen maken met hun betoog hoegenaamd niet aannemelijk dat de arts-

adviseur enig dienstig medisch gegeven niet in overweging heeft genomen.  

 

2.9. Verzoekende partijen verwijzen voorts naar de mail van de behandelende arts om te stellen dat de 

arts-adviseur op verkeerde gronden tot het besluit is gekomen dat de benodigde medische zorgen 

beschikbaar zijn in Oekraïne. Zoals evenwel duidelijk blijkt uit het medisch advies van de arts-adviseur 

erkent deze dat eerste verzoekende partij adjuvante hormoontherapie “onder vorm van een aromatase-

inhibitor Letrozole (femara) voor 5 jaar (heden 2 jaar zonder vermelding van enig probleem), mogelijks 

nood tot verlenging tot 10 jaar” nodig heeft alsook oncologische en gynaecologische opvolging. Hij 

merkt daarbij wel op dat er geen specifieke onderzoeken worden vermeld dienaangaande en dat tot op 
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heden geen enkel bijkomend technisch onderzoek blijkt uitgevoerd. De arts-adviseur houdt wel rekening 

met de Europese richtlijnen inzake de beschikbaarheid van echografie. Verder stelt de arts-adviseur 

vast: “Wanneer we de richtlijnen nalezen is er geen duidelijke lijn die gevolgd dient te worden. Opvolging 

en bijkomende testen bij vermoeden van recidief zijn radiografie, CT-scan, Pet-scan , MRI, botscan, 

biopsie en CA opvolging. Een jaarlijkse mammografie wordt aangeraden maar kan vervangen worden 

bij jongere patiënte en bij dens weefsel door een MRI en bij een lobulair invasief carcinoom ( zoals 

betrokkene had) is echografie een volwaardig onderzoek.” Uit zijn beschikbaarheidsonderzoek blijkt 

vervolgens dat de arts-adviseur de beschikbaarheid van al deze vormen van opvolging en testen is 

nagegaan en vastgesteld heeft dat alle vormen van opvolging en testen beschikbaar zijn in Oekraïne, zo 

ook mammografie. De discussie of een mammografie bij eerste verzoekende partij al dan niet als eerste 

onderzoek aangewezen is, is derhalve geenszins dienstig nu duidelijk blijkt dat eerste verzoekende 

partij ook in het herkomstland terecht kan voor mammografie. Daarbij heeft de arts-adviseur nog verder 

verduidelijkt: “Mammografie is beschikbaar in Ukraine. Het tekort aan toestellen kan niet in aanmerking 

genomen worden vermits 1 controle per jaar aangewezen is. Deze afspraak kan dus ruim op tijd 

gemaakt worden zodat betrokkene toegang heeft tot het onderzoek. Wachtlijsten voor onderzoeken en 

lang op voorhand plannen van controles is niet vreemd in geneeskunde, ook niet in België. De 

mogelijkheid tot vergelijking is steeds mogelijk vermits betrokkene volgens de wet op de 

patiëntenrechten (22- 08-2002) eigendom is van haar gegevens en dus haar volledig dossier inclusief 

RX kan opvragen bij terugkeer naar het thuisland.   

Op de BMA wordt verwezen naar twee centra, maar deze lijst is niet limitatief. Het is niet aan de 

adviserend geneesheer om een overzicht van de verschillende oncologische centra in Oekraïne op te 

zoeken, wel om aan te tonen dat het onderzoek kan uitgevoerd worden, dus beschikbaar is. 

Het argument dat opvolging niet beschikbaar is door het ontbreken van een voldoende aantal 

mammografie toestellen wordt dus weerlegt zo betrokkene een correcte planning maakt met haar 

behandelend arts. De opvolging van een borstcarcinoom na behandeling gebeurt niet alleen door een 

mammografie maar door verschillende onderzoeken: MRI, CT-scan, echografie, eventueel punctie, 

PET-scan en ook door specifieke monitoring van CA 15-3 in het bloed. Al deze onderzoeken zijn 

beschikbaar. Daarbij blijkt uit de mail van de behandeld geneesheer aan de advocaat dat echografie in 

het specifiek geval van betrokkene een zeer waardevol instrument is voor de opvolging en dit onderzoek 

is zoals aangetoond zeer breed beschikbaar.”  

 

Zoals blijkt uit de door de arts-adviseur gehanteerde informatie – BMA 13760 van 8 juli 2020 – kan een 

mammografie ondermeer in de clinic ‘Boris’ (private faciliteit) in Kiev als in het National Institute for 

Cancer (publieke faciliteit) in Kiev. Zoals de arts-adviseur aangeeft betreft dit geen limitatieve 

opsomming. Het loutere feit dat de Kvitna-foundation giften vraagt om onder andere de National Institute 

for Cancer te voorzien van apparatuur laat voorts hoegenaamd niet toe te besluiten dat in de instellingen 

die de arts-adviseur opsomt de noodzakelijke apparatuur voor mammografie niet voorhanden is, daarbij 

nogmaals benadrukkend dat de gegeven opsomming niet limitatief is.  

 

Zoals duidelijk blijkt heeft de arts-adviseur er voorts op gewezen dat voor eerste verzoekende partij er 

maar 1 controle per jaar aangewezen is en dat zij de afspraak daartoe ruimschoots op voorhand kan 

maken zodat zij zeker toegang zal hebben tot mammografie. De arts-adviseur is wel degelijk tegemoet 

gekomen aan de overwegingen van de Raad in vorige arresten, temeer de informatie waarop de arts-

adviseur zich baseert dateert van 2020 en het tekort aan mammografietoestellen vermeld werd in 

informatie van 2015. Verzoekende partijen weerleggen op geen enkele wijze dat – indien eerste 

verzoekende partij inderdaad haar jaarlijkse afspraak tijdig plant - zij wel degelijk een mammografie kan 

laten uitvoeren in Oekraïne.  

 

De Raad benadrukt voorts dat uit de bewoordingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet volgt dat 

in beginsel slechts dient vast te staan dat er een adequate behandeling mogelijk is in “het land van 

herkomst” en niet in de regio van herkomst in het betreffende land. De arts-adviseur dient niet te 

onderzoeken of eerste verzoekende partij in de onmiddellijke omgeving van haar vroegere woonplaats 

een adequate behandeling voor haar aandoening kan krijgen, doch slechts of deze behandeling 

beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst of het land waar zij gewoonlijk verblijft, 

waaronder inbegrepen dat van eerste verzoekende partij redelijkerwijze moet kunnen worden verwacht 

dat zij zich naar die welbepaalde plaats in het land van herkomst begeeft waar zij een behandeling kan 

verkrijgen. Dat dit in casu niet het geval zou zijn, wordt niet aangetoond. 

 

Eveneens vereist artikel 9ter van de vreemdelingenwet slechts dat wordt nagegaan of een vreemdeling 

kan terugreizen naar zijn land van herkomst zonder dat zijn leven of fysieke integriteit hierdoor in het 

gedrang komt en of deze vreemdeling in dat land niet dreigt in een onmenselijke of vernederende 
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situatie terecht te komen ingevolge het ontbreken van een adequate behandeling. De door verwerende 

partij aangestelde arts-adviseur dient bijgevolg niet na te gaan of een vreemdeling die verzoekt om, op 

medische gronden, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd, kan genieten van een medische 

zorgverstrekking of opvolging die van een zelfde kwalitatief niveau is als dat in België of even snel en 

eenvoudig als dat het geval is in België kan opgestart worden, doch slechts of een adequate 

behandeling beschikbaar en toegankelijk is. De Raad merkt op dat de arts-adviseur vaststelde dat dit in 

voorliggende zaak het geval is. De arts-adviseur heeft, met verwijzing naar bronnenmateriaal, duidelijk 

uiteengezet dat eerste verzoekende partij kan reizen en in Oekraïne kan beschikken over de nodige 

medicatie en opvolging. Hij heeft dan ook de in artikel 9ter van de vreemdelingenwet bepaalde criteria in 

acht genomen. 

 

2.10. Wat het toegankelijkheidsonderzoek betreft uiten de verzoekende partijen kritiek op de algemene 

overwegingen van de arts-adviseur dienaangaande maar zij gaan eraan voorbij dat de arts-adviseur ook 

specifiek verwezen heeft naar de informatiebron BDA-20190517-UA-7010 van 6 juni 2019 waaruit meer 

specifiek blijkt dat ambulante behandeling en opvolging zoals de eerste verzoekende partij die behoeft 

in een publieke faciliteit zoals het National Cancer Institute in Kiev officieel gratis zijn. In realiteit evenwel 

moeten patiënten betalen voor alle medicatie en medische testen (p.7). Verzoekende partijen lijken er 

met hun betoog van uit te gaan dat toegang tot medische zorg inhoudt dat deze zorg gratis moet zijn, 

maar dergelijke verwachting is op niks gegrond. Zoals de arts-adviseur terecht opmerkt heeft eerste 

verzoekende partij geen zware oncologische behandeling meer nodig maar gaat het nog slechts om een 

jaarlijkse oncologische opvolging en voorts medicatie in de vorm van letrozole. Uit hoger vermelde 

informatiebron blijkt dat de kostprijs voor letrozole (30 tabletten) 540,50 UAH is, hetgeen neerkomt op 

16,57 euro. Verder blijkt uit voormelde bron zoals de arts-adviseur stelt dat de Kvitna-foundation 

financiële steun geeft aan mensen die lijden aan kanker. Deze specifieke informatie is afkomstig van 

een medisch expert in Oekraïne. Zoals duidelijk blijkt uit de “Disclaimer” van de BDA-informatie blijkt dat 

de aangeleverde informatie onderzocht, geëvalueerd en verwerkt werd met de grootste omzichtigheid. 

Uit niets blijkt dat deze informatie niet waarheidsgetrouw is. Het loutere feit dat op de website van Kvitna 

zelf niet expliciet verwezen wordt naar mogelijke financiële hulpverlening maakt niet dat deze 

organisatie dergelijke hulpverlening niet verschaft. Zelfs indien daarenboven aangenomen moet worden 

dat eerste verzoekende partij en/of haar gezin niet in aanmerking kom(t)(en) voor één of andere vorm 

van uitkering in Oekraïne of financiële hulpverlening, dan nog blijkt niet dat zijzelf – eventueel met hulp 

van familie of vrienden – niet in staat zouden zijn de kost die gepaard gaat met de noodzakelijke 

opvolging en medicatie te dragen, waarbij nogmaals benadrukt moet worden dat het in casu niet meer 

gaat om een zware oncologische behandeling die eerste verzoekende partij nog zou moeten ondergaan 

maar slechts om een jaarlijkse oncologische opvolging en letrozole. Zoals duidelijk blijkt heeft eerste 

verzoekende partij ook een echtgenoot en een volwassen zoon die kunnen werken en langs die weg 

financieel mee kunnen instaan voor de kosten van opvolging en medicatie. Dit alles temeer in het licht 

van de vaststellingen dat de meerderjarige zoon via Polen blijkt of wenst gedetacheerd te zijn/worden 

als werknemer in België. Er kan dus vanuit gegaan worden dat de meerderjarige zoon een inkomen 

heeft of kan hebben waardoor hij zeker zijn familie in afdoende mate in Oekraïne financieel kan 

ondersteunen. Verzoekende partijen betwisten verder ook niet dat zij nog een netwerk hebben. Het is 

geenszins kennelijk onredelijk van de arts-adviseur – in tegenstelling tot wat verzoekende partijen 

voorhouden – dat de arts-adviseur bijkomend ook verwijst naar dit netwerk met betrekking tot de 

financiële toegankelijkheid. Verzoekende partijen maken ook hoegenaamd niet aannemelijk dat dit 

netwerk onwillig zou zijn om hun – indien nodig – hulp te verschaffen. Het loutere feit dat eerste 

verzoekende partij bij haar verzoek tot internationale bescherming had aangegeven dat zij geen 

bestaansmiddelen heeft doet aan voorgaande vaststellingen geen afbreuk. Zij maken derhalve niet 

aannemelijk dat de kostprijs van de medische zorgen die eerste verzoekende partij thans nog behoeft, 

dermate hoog is dat zij dit zelf niet kunnen betalen via arbeid/hulp van hun netwerk.  

 

Waar verzoekende partijen tenslotte nog aanvoeren dat de echtgenoot niet de Oekraïense nationaliteit 

heeft en het niet zeker is of hij mee kan reizen naar Oekraïne wijst de Raad erop dat de echtgenoot – 

voor de komst naar België – steeds verblijfsgerechtigd is geweest in Oekraïne en niet blijkt dat de 

Oekraïense autoriteiten hem thans de toegang en het verblijf zouden weigeren.   

 

2.11. Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.   

 

2.12. In een tweede middel betogen de verzoekende partijen als volgt: 
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“Tweede middel: schending van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet en van art. 3 EVRM 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 

(hierna: EVRM) 

 

Gezien de verknochtheid van de twee beslissingen nl. de weigering om de aanvraag ex art. 9ter van de 

vreemdelingenwet ontvankelijk en gegrond te verklaren en de koppeling daaraan van een bevel om het 

grondgebied te verlaten is er ook grond om het bevel om het grondgebied te verlaten aan te vechten 

vermits dit samenhangend is met de aanvraag tot machtiging van verblijf ex art. 9ter vreemdelingenwet. 

Artikel 3 EVRM - Verbod van foltering 

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen. 

De schending van art. 3 EVRM dient niet alleen vastgesteld te worden ten aanzien van de gebrekkige 

motivering van verweerder voor wat betreft het terugsturen van verzoekster naar haar land van 

herkomst waar de beschikbaarheid van en toegang tot gezondheidszorg niet kan gegarandeerd worden 

en dit een risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling van verzoekster maar 

eveneens wegens het gebrek aan motivering van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Hoewel de Raad van State heeft gesteld dat art. 3 EVRM geen uitdrukkelijke motivering vereist (RvS 

238.570 van 20 juni 2017) moet er bij het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten wel 

degelijk een toetsing aan art. 3 EVRM gebeuren en moet dus uit de beslissing minstens duidelijk zijn dat 

een toetsing aan art. 3 EVRM ook effectief is gebeurd. Dat blijkt niet uit het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten dat zich beperkt tot het verwijzen naar art. 7, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet als reden van de beslissing. 

Bijgevolg maakt verwerende partij zich in de bestreden beslissing schuldig aan een schending van 

artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet en van art. 3 EVRM. 

Bijgevolg is dit middel ernstig. 

Besluit 

De verwerende partij maakt zich in de bestreden beslissingen tot ontvankelijk doch ongegrondverklaring 

van de aanvraag machtiging verblijf ex. artikel 9ter van de vreemdelingenwet d.d. 22 maart 2021, 

inclusief het advies van de arts-adviseur d.d. 19 maart 2021 en het bevel om het grondgebied te 

verlaten van 22 maart 2021, beslissingen allen ter kennis gebracht aan verzoekster op 14 april 2021, 

schuldig aan een schending van artikel 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, schending van artikel 3 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

art. 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, het motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en 

het redelijkheidsbeginsel en van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen Bijgevolg zijn deze middelen ernstig.” 

 

2.13. Zoals duidelijk blijkt uit het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten bevat deze een 

motivering in rechte, met name artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet als een motivering in 

feite, met name dat eerste verzoekende partij niet in bezit is van een geldig visum en derhalve in het 

Rijk verblijft zonder in bezit te zijn van de daartoe vereiste documenten. Eerste verzoekende partij 

betwist deze vaststelling niet.  

 

2.14. De Raad wijst er voorts op dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde 

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

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

26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk). Het begrip “uitzonderlijke gevallen” werd nader omschreven in de 

zaak Paposhvili / België (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10) waarbij het Hof stelde: “183. The 

Court considers that the “other very exceptional cases” within the meaning of the judgment in N. v. the 

United Kingdom (§ 43) which may raise an issue under Article 3 should be understood to refer to 

situations involving the removal of a seriously ill person in which substantial grounds have been shown 

for believing that he or she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on account of 

the absence of appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such treatment, of 

being exposed to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health resulting in intense 

suffering or to a significant reduction in life expectancy. The Court points out that these situations 

correspond to a high threshold for the application of Article 3 of the Convention in cases concerning the 

removal of aliens suffering from serious illness.” (Het Hof oordeelt dat onder “andere zeer uitzonderlijke 

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

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

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

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

van of het gebrek aan toegang tot adequate behandeling in de ontvangende staat, te worden 
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blootgesteld aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand 

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

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

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

 

In casu tonen de verzoekende partijen dergelijke uitzonderlijke situatie evenwel niet aan, dit temeer in 

het licht van de vaststellingen van de arts-adviseur die oordeelde dat eerste verzoekende partij in 

Oekraïne over de nodige medische zorgen kan beschikken en er toegang toe heeft. Een schending van 

artikel 3 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

Nu de verwerende partij voorafgaand aan het treffen van het bestreden bevel de medische toestand van 

eerste verzoekende partij onderzocht heeft en via de arts-adviseur gebleken is dat de medische zorgen 

die de eerste verzoekende partij behoeft beschikbaar en toegankelijk zijn in Oekraïne ziet de Raad ook 

niet in waarom de verwerende partij nog een extra motivering zou hebben moeten voorzien in het 

bestreden bevel aangaande de medische toestand van eerste verzoekende partij.  

 

2.15. Het tweede middel is ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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 twee september tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS S. DE MUYLDER 

 

 


