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 n° 276 524 du 26 août 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. HASOYAN 

Luikersteenweg 289/gelijkvloers 

3500 HASSELT 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 août 2021, par X, qui se déclare de nationalité géorgienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision déclarant recevable mais non-fondée une demande 

d'autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prise le 31 mai 2021 et 

assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 24 juin 2022. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me F. HASOYAN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

La requérante présente les faits de la cause comme suit : 

« Omwille van problemen in haar land van herkomst was verzoekster gedwongen om naar België te 

vluchten.  

 

Zij stelde asiel in bij de Belgische autoriteiten, dat al reeds een einde kende waarover meer in het AD.  

 

Verzoekster stelde op 14/11/2014 een verzoek tot machtiging tot verblijf in overeenkomstig art. 9ter van 

de Vreemdelingenwet (voorts: vrw.), nadat zij eerder een beroep had gedaan op artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet.  

Op 12.12.2014 werd haar verzoek ontvankelijk doch ongegrond verklaard.  
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Verzoekster stelde op 11/08/2020 een verzoek tot machtiging tot verblijf in overeenkomstig art. 9ter van 

de Vreemdelingenwet (voorts: vrw.), op basis van nieuwe omstandigheden.  

 

Op 31.05.2021 werd haar verzoek ontvankelijk, doch ongegrond verklaard.  

 

Voor het overige verwijst verzoekster uitdrukkelijk naar de inhoud van de bestreden beslissing en het 

advies van de artsadviseur (Stukken 1).  

 

Dat verzoekers derhalve tegen die beslissing een annulatieberoep en een verzoek tot schorsing wensen 

in te stellen en instellen ». 

 

La décision qui constitue l’acte attaqué est motivée comme suit : 

 

« Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 Décembre 

(sic) 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Le Médecin de l’Office des Étrangers (OE), compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée 

et, si nécessaire, pour l'appréciation des possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de provenance, 

a ainsi été invitée (sic) à se prononcer quant à un possible retour vers la Géorgie, pays d’origine de la 

requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 28.05.2021 (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d’origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante, que son état 

de santé ne l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-indication d’un point de vue 

médical à un retour de la requérante à son pays d’origine. 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles au (sic) Géorgie. 

 

Les informations quant à la disponibilité et à l'accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Les certificats médicaux fournis ne permettent pas d’établir que l'intéressée présente une affection 

médicale dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que les 

soins médicaux requis existent au pays d’origine. 

 

Du point de vue médical, nous pouvons conclure que l’état médical de la requérante n’entraîne pas un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que sa prise en charge thérapeutique est disponible 

et accessible en Géorgie. 

 

Rappelons que le médecin de l'Office des Etrangers ne doit se prononcer que sur les aspects médicaux 

étayés par certificat médical (voir en ce sens Arrêt CE 246385 du 12.12.2019). Dès lors, dans son avis, 

le médecin de l’OE ne prendra pas en compte toute interprétation, extrapolation ou autre explication qui 

aurait été émise par le demandeur, son conseil ou tout autre intervenant étranger au corps médical 

concernant la situation médicale du malade (maladie, évolution, complications possibles...). 

[…] ». 

 

L’ordre de quitter le territoire est motivé comme suit : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants : 

[…] 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il (sic) demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

L’étrangère n’est pas en possession d’un visa valable 

[…] ». 
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique libellé comme suit : 

« Aangaande de gegrondheid van het beroep inzake de beslissing 9ter van de vreemdelingenwet:  

 

Verzoekers menen het volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing : 

Schending van art. 9ter van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; van artikel 10 en 11 Gecoördineerde 

Grondwet; Schending van artikel 2 en 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van 

de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome dd. 04.11.1950, goedgekeurd bij Wet van 

13.05.1955; van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (Wet 29 juli 

1991) en schending van de beginselen van behoorlijk bestuur : Zorgvuldigheidsplicht; Schending van art. 

25 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens » 

 

Après avoir reproduit le prescrit de l’article 9ter de la loi, elle poursuit comme suit : 

« Verzoekster kan zich niet akkoord verklaren met een dergelijke stereotype afwijzing van haar verzoek 

tot verblijf ex art. 9ter vw. wijl uit de naar voren gebrachte stukken vanwege de deskundige artsen expliciet 

blijkt dat zij alhier nog steeds wordt opgevolgd en behandeld.  

 

Verzoekster lijdt aan hemodialyse dewelke zij levenslang dient te ondergaan tenzij er een 

niertransplantatie kan worden uitgevoerd.  

 

Er werd tevens geattesteerd dat er een jaarlijkse controle cardiologie dient te gebeuren om reden dat 

verzoekster mogelijks kandidaat zal zijn voor een niertransplantatie.  

 

Dat een ernstig zieke vreemdeling enkel recht heeft op een medisch verblijf in het Rijk indien er in zijn 

herkomstland of het land waar hij wettig verbleef, geen of slechts een onzekere of zeer beperkte 

beschikbaarheid is van medische zorgen aangaande zijn ziekten, wat in casu het geval is in Georgië 

temeer daar verzoekster geen niertransplantatie kan ondergaan.  

 

Dat verwerende partij derhalve een onderzoek diende te voeren naar de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de behandelingen in hoofde van verzoekster in het land van herkomst en niet louter 

het volgen van het advies van de arts adviseur die geoordeeld heeft dat de aandoeningen van verzoekster 

geen reëel risico voor het leven en de fysieke integriteit impliceren om reden dat in Georgië de medische 

zorgen beschikbaar en toegankelijk zouden zijn na het voeren van een zeer summiere onderzoek.  

 

In de medische stukken toegevoegd aan de bestreden aanvraag werd meerdere keren door deskundige 

artsen gesteld, dat verzoekster absoluut verder moeten worden opgevolgd in België, gelet op het gegeven 

dat er een ernstig risico bestaat - dewelke zich tevens gemanifesteerd heeft - op diverse acute, dan wel 

chronische medische navolgende kwalen, waarvoor verzoeker naar de medische stukken in haar AD 

verwijst. Er werd tevens geattesteerd dat er een jaarlijkse controle cardiologie dient te gebeuren om reden 

dat verzoekster mogelijks kandidaat zal zijn voor een niertransplantatie.  

 

Tevens werd er aangetoond dat er een grote inhaalbeweging vereist blijft in de algehele gezondheidszorg, 

aangezien de algehele gezondheidszorg nog steeds ondermaats is en ernstige schendingen van het 

humanitair echt schering en inslag blijft, laat staan dat de concrete gespecialiseerde complexe medische 

behandeling en opvolging in Georgië beschikbaar zou zijn.  

 

Verwerende partij verwijst naar lijsten van aandoeningen die recht hebben op een gratis behandelingen 

en de lijst van patiënten die deel uitmaken van de groep sociaal zwakkeren die recht hebben op gratis 

behandeling (Georgië). De aandoeningen van de betrokkene en zijn behandeling, noch haar concrete 

profiel is terug te vinden in de deze lijsten (RvV 69.775, 9 november 2011).  

 

Wanneer de DVZ schrijft 'er zijn verschillende hulpverleningssystemen in Marokko zodat ook medicatie 

voor de aller armsten beschikbaar is', is dit te vaag (RvV57.077, 28februari 2011).  

 

Dat verwerende partij vervolgens m.a.w. in het kader van de gegrondheidsfase diende te onderzoeken of 

de behandelingen en opvolgingen van de aandoeningen in hoofde van verzoekster op een adequate wijze 

beschikbaar en toegankelijk zouden zijn in Georgië met het oog op een nakende niertransplantatie.  
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Dat de beschikbaarheid van deze medische behandelingen en opvolgingen tevens impliceert dat 

verwerende partij ook rekening diende te houden met de feitelijke, individuele toegankelijkheid van deze 

medische behandelingen en opvolgingen. Hierbij gelden o.a. financiële, etnische, politieke, geografische 

en veiligheidsfactoren edm.  

 

Bij de beoordeling van de financiële situatie moest verwerende partij tevens rekening houden met het al 

dan bestaan van een systeem van sociale zekerheid in het land van herkomst, de welk in Georgië niet 

beschikbaar is.  

 

Dat de ambtenaargeneesheer van verwerende partij aan de dossierbehandelaar bijgevolg een advies 

diende te verschaffen gebaseerd op de medische toestand van de betrokkene en de toegankelijkheid van 

de medische zorgen in ziin land van oorsprong (in casu Georgië), waarvoor zij tevens hiervoor de 

betrokkene kon onderzoeken en/of een advies inwinnen bij een deskundige, wat in casu uiteraard niet 

gebeurd is.  

 

Verzoekers menen dat bovenvermelde rechtsregels door de Dienst Vreemdelingenzaken in casu werden 

geschonden en dat alleszins de materiële motiveringsplicht werd geschonden, aangezien uit de bestreden 

beslissingen niet blijkt of verwerende partij onderzocht heeft of er in Georgië de medische behandelingen 

en opvolgingen op een adequate wijze beschikbaar en toegankelijk zouden zijn voor verzoeker temeer 

daar zij de toegevoegde medische stukken vanuit het land van herkomst niet eens heeft onderzocht en of 

verzoekster effectief een niertransplantatie kan ondergaan in Georgië.  

 

Dat verwerende partij derhalve een onderzoek diende te voeren naar de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de behandelingen in hoofde van verzoekster in het land van herkomst en niet louter 

het volgen van het advies van de artsadviseur die geoordeeld heeft dat de aandoeningen van verzoeker 

geen reëel risico voor zijn leven en zijn fysieke integriteit impliceren.  

 

Verzoekers vorderen dan ook op grond van een schending van materiële maar ook de formele 

motiveringsplicht de vernietiging van de bovengenoemde beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.  

 

De motivering van de dienst Vreemdelingenzaken is op geen enkele wijze afdoende, nauwkeurig en 

compleet.  

 

Verwerende partij beperkt zich ertoe in haar beslissing te verwijzen naar het advies van de arts-

geneesheer dd. 28/05/2021 die uiteenzet dat er geen sprake is van een direct levensbedreigende 

aandoening met vermelding dat de gezondheidstoestand niet kritiek is en er dus niet voldaan is aan de 

wettelijke voorwaarden ingevolge een onderzoek gevoerd te hebben naar de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de behandelingen in hoofde van verzoekster in Georgië, daar verzoekers in de 

bestreden aanvraag medische stukken aangaande haar concrete behandeling naar voren hebben 

gebracht.  

 

Verzoekers kunnen onder geen enkel beding akkoord gaan met een dergelijke stereotype afwijzing van 

hun verzoek tot regularisatie, terwijl duidelijk blijkt dat in deze fase verwerende partij resoluut diende te 

onderzoeken of er een adequate medische behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zou 

zijn in het land naar waar verzoekster rechtsgeldig naar kan terugkeren of eventueel zal worden 

teruggedreven.  

 

De loutere verwijzing naar art. 3 van het EVRM ontslaat de artsadviseur niet van zijn verplichting om 

specifiek de noodzaak van de in de medische attesten aangehaalde medicamenteuze behandelingen te 

weerleggen dan wel concreet te onderzoeken of de medische aandoeningen van verzoekers een risico 

op een onmenselijke of vernederende behandeling impliceert door een eventueel gebrek aan behandeling 

in het land van herkomst. Deze verplichting is immers expliciet opgenomen in artikel 9ter. §1, vijfde lid van 

de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 3 van het EVRM eist dat verzoekster doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden 

aanwezig zijn om aan te nemen dat in het land van herkomst waarnaar ze mag worden teruggeleid, zij 

een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Deze 

bescherming ex art. 3 EVRM zal in uitzonderlijke gevallen toepassing sorteren. Diegene die een 

schending van deze bepaling aanvoert zal zijn beweringen moeten staven middels met een begin van 

bewijs, zodat blote beweringen of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandelingen op zich niet 

volstaat om een inbreuk te impliceren op art. 3 van het EVRM.  
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Verzoekers hebben in hun inleidende verzoekschrift art. 9ter vw. aangehaald dat de medische zorg en 

bijstand in haar land van herkomst (in casu Georgië) niet op adequate wijze aanwezig en toegankelijk is 

en zulks werd niet onderzocht.  

 

De bestreden beslissing geeft derhalve geen blijk van een zorgvuldige en adequate motivering in het licht 

van de duidelijke bepalingen van art. 9ter van de vreemdelingenwet.  

Immers:  

"...The problem with the Georgian health care system is its relatively poor quality, not discrimination. 

Under "poor quality" it is not meant the training of doctors, who are duly educated and trained, but 

facilities that are poor with outmoded technology, especially in regions. Sine the same service is 

available for everyone applying for help, there are no reported cases of discrimination in the health 

care system. Psychiatrical care assistance implies that the statefinances fully all the expenses 

related to in- hospital care, but non-psychiatric diseases (for example, neurosis, alcoholism, drug 

addiction, psychopathies) are not financed within this component. The state covers expenses related 

to medical examination, consultation, psychoactive drugs, and nutrition. Psychiatrical care takes 

place in specialized psychiatrical hospitals and in case of involuntary patients, in psychiatrical 

hospitals with strict rules. There are ten state-owned psychiatrical hospitals in Georgiq. State 

provides compensation according to different disease categories: acute condition - 32 GEL (Lari) 

per day, halfacute condition -15 GEL (Lari) per day, chronically -8,6 GEL (Lari) per day." 

"According to the survey "Public Security in Georgia, doctors and nurses are considered the most 

corrupted profession in Georgia."  

 

Er blijkt bovendien dat men enerzijds in Georgië niet kan beschikken over een aanvaardbaar kwalitatief 

niveau van medische verzorging (RvS 7 mei 2001, nr. 95.175), anderzijds bestaat er geen systeem van 

sociale zekerheid waarop verzoekers op kunnen terugvallen (RvS 18.03.1998, nr. 72.594), en dient men 

deze medische kosten volledig zelf te betalen, als er een behandeling voorhanden zou zijn tenminste, 

quod certa non.  

 

De medische zorgen in het land van herkomst hebben immer geen aanvaardbare kwaliteit en verzoekers 

slagen erin om aan te tonen, minstens maakt zij waarschijnlijk aan de hand van het hier boven gestelde 

en de in bijlagen vervatte stukken, dat in het land van herkomst de medische zorgen niet van een 

aanvaardbaar kwalitatief peil zijn (RvS 7 mei 2001, nr. 95.175, RDE 2002 N° 119; RvS 30 november 1999, 

nr. 83.760, RDE 2002 N° 119; Kort Ged. Leuven 6 december 1996, T. Vreemd. 1997, 299-300).  

 

Aangezien het afwijzen van verzoekers hun aanvraag ex art. 9ter vw. - zonder een onderzoek te voeren 

naar een mogelijke bestaande medische behandeling en opvolging in Georgië voor de medische 

aandoeningen van verzoekster en het totaal niet in aanmerking nemen van de medische stukken vanuit 

het land van herkomst - strijdig is met artikel 3 van het EVRM en artikel 9ter, §1, vijfde lid van de 

vreemdelingenwet.  

 

Verzoekers beroepen zich derhalve op art. 3 van het EVRM, dat een absolute bescherming biedt, zodat 

schendingen ervan steeds verboden zijn wegens hun gezondheid, aangezien niet blijkt uit de motivering 

van de bestreden beslissing dat verwerende partij onderzocht heeft of de ingeroepen ziekten door 

verzoekster, een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling in hoofde van 

verzoekers bij gebreke aan een adequate medische behandeling in Georgië.  

 

Dat verzoekster haar medische toestand kritisch zal worden indien zij niet alhier wordt opgevolgd en 

behandeld. Er werd tevens geattesteerd dat er een jaarlijkse controle cardiologie dient te gebeuren om 

reden dat verzoekster mogelijks kandidaat zal zijn voor een niertransplantatie.  

 

Dat de bestreden beslissing derhalve niet afdoende gemotiveerd werd en de zorgvuldigheidsplicht 

schendt.  

 

Dat er door verwerende partij een manifeste beoordelingsfout werd gemaakt en de bestreden motivatie 

gestoeld is op onjuiste feitenvinding en derhalve niet als afdoende kan worden gecatalogiseerd.  

 

Wanneer verwerende partij tot een weigering van verblijf en verwijdering van het grondgebied constateert 

zonder te onderzoeken of de medische opvolging- en behandelingsmethoden en de daarmede gepaard 

gaande benutte medicatie aanwezig en toegankelijk zou zijn in het land van afkomst, kan er tevens een 
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sprake zijn van een schending van artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

waarin expliciet gesteld wordt dat:  

"Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van 

zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging 

en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, 

invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom ofeen ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan 

ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil."  

 

Dat ook in casu de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is en de zorgvuldigheidsbeginsel 

schendt.  

 

Dat verwerende partij in casu een manifeste beoordelingsfout heeft gemaakt om reden dat zij geen 

rekening hield met het geheel van de door naar verzoekers aangehaalde elementen ter ondersteuning 

van hun medisch dossier ex art. 9ter vw., waaruit duidelijk kan worden afgeleid dat het voor verzoekers 

bijzonder moeilijk is om terug te keren naar haar land van afkomst om reden dat aldaar haar medische 

problematiek niet voor behandeling vatbaar is (in casu Georgië).  

 

Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen.  

 

Deze motivering moet niet enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit 

wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk.  

 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft tevens de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden 

en te stoelen op correcte feitenvinding.  

 

Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden van de zaak.  

 

Dat verwerende partij in de bestreden beslissingen niet onderzocht heeft alle medicaties en noodzakelijk 

behandeling- en opvolgingsmethoden aanwezig zijn in Rusland.  

 

Dat de bestreden beslissing nu wel gemotiveerd wordt doch deze motivering zeker niet afdoende is na 

voldoende onderzoek van de concrete omstandigheden van de zaak.  

 

Schending van art. 3 Wet betreffende uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, meerbepaald 

de materiële motiveringsplicht en eveneens de zorgvuldigheidsplicht.  

 

Dat verwerende partij in haar weigering tevens een gemotiveerd antwoord moet formuleren op de 

onmogelijkheid om een behandeling in het thuisland te verkrijgen, rekeninghoudend met het inkomen van 

verzoekers (RvS 78.764,17februari 1999).  

 

De beschikbaarheid van de medische zorgen in het land van herkomst is - in tegendeel wat door 

verwerende partij wordt voorgehouden - dus niet reëel, onzeker en zeer beperkt (RvS, 29 november 2000, 

nr. 91.152, RDE 2002 N° 119).  

 

Verwerende partij heeft niet eens actief onderzoek gevoerd naar de mogelijkheid van financiering in het 

thuisland van een medische behandeling en de prijzen van dergelijke behandeling en opvolging (RvS 

72.594, 18 maart 1998).  

 

Er weze hieraan toegevoegd dat zelfs indien deze medicatie in theorie zouden voorkomen op voornoemde 

lijsten, er in de praktijk deze medicaties onbeschikbaar zijn, of dat de patiënt deze zelfs met eigen 

middelen moet financieren, wat in casu financieel onmogelijk is voor verzoekster zoals vermeld.  

 

Gelet op het voorgaande zal, een terugkeer naar het thuisland (en tevens een terugreis naar Georgië) 

leiden tot een verergering van de medische toestand waarin verzoekers zich op dit moment bevinden en 

verergering van hun aandoeningen met een reëel risico op verergering, zoals hoger geschetst, met een 

onomkeerbare schending van artikel 3 EVRM.  

 

Er werd door verwerende partij tevens nagelaten om onderzoek te voeren naar de kwaliteit van de zorgen 

in Georgië.  
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Dat de motivering in dat opzicht niet correct is en niet de juiste motieven weergeeft waaraan de beslissing 

ten grondslag ligt.  

 

Bovendien moet volgens de jurisprudentie van de Raad van State, de administratie wanneer er medische 

elementen worden ingeroepen in het kader van een aanvraag tot machtiging tot verblijf een grondig 

onderzoek van de medische situatie van de vreemdeling door "de noodzakelijke onderzoeken" te 

verrichten, ten einde volledig op de hoogte te zijn van de situatie van de persoon, waarvan de 

gezondheidsstaat voorgesteld wordt als zijnde deficiënt en om in staat te zijn om zich uit te spreken “in 

perfecte kennis van zaken" (Raad van State, arrest n° 91.709 van 19 december 2000, vrije vertaling).  

Aangezien het advies van 28/05/2021 bindend is voor de gemachtigde, met een motiveringsgebrek is 

behept, moet er worden vastgesteld dat de bestreden beslissing die steunt op een deductie van het advies 

van de arts adviseur eveneens met een motiveringsgebrek is behept.  

 

De bestreden beslissing bevat aldus geen voldoende motivering en komt tekort aan de 

zorgvuldigheidplicht die men mag verwachten in elk concreet geval.  

 

De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met machtsoverschrijding 

genomen' (R.v.St. 04 maart I960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september I960, Janssens, nr. 8094; 

R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519)  

 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is het 

een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij steunt 

op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk naar recht 

gemotiveerd is.  

 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 21.037, 

17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt met 

inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht.  

 

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 de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de feiten 

of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651,18 september 1984, R.W., 1984-85, 

946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43).  

 

Dat verzoekers aantonen dat de medische behandelingen opzichtens verzoekers noodzakelijk zijn en in 

Rusland onmogelijk kunnen worden bekomen (RvS 89.067, 20juli 2000).  

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.  

 

Aangaande de gegrondheid van het beroep inzake de bevelen om het grondgebied te verlaten:  

 

Wat betreft de tweede beslissing en derde beslissing, de bevelen om het grondgebied te verlaten geldt 

dat niettegenstaande het feit dat art. 7 van de vreemdelingenwet, eerste lid vrw. een gebonden 

bevoegdheid betreft, verwerende partij het zelf nuttig en nodig heeft geacht om deze bevoegdheid slechts 

uit te putten nadat werd beschikt over de door verzoekers ingestelde aanvraag tot verblijf ex art. 9bis vrw..  

 

Door een dergelijke handelswijze erkent zij dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend kan zijn voor het 

al dan niet afleveren van de bevelen om het grondgebied te verlaten.  

Bijgevolg dienen deze bevelen om het grondgebied te verlaten tevens mede uit het rechtsverkeer 

genomen wegens afdoende samenhang gelet op de hier voren geschetste elementen.  

 

Verzoekers zullen bij de opvolging van de bestreden beslissingen geraakt worden in hun opgebouwde 

ontplooiing; sociale verankering in België; medische opvolgingen en behandelingen en zullen onstuitbaar 

geconfronteerd worden met de nadelige consequenties van de bestreden beslissingen en vorderen 

derhalve tevens de nietigverklaring van de bevelen om het grondgebied te verlaten op basis van de hier 

voren uiteengezette redenen.  
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Het nadeel is derhalve ernstig en moeilijk te herstellen ». 

 

3. Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner 

la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte 

attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

En l’espèce, le Conseil constate que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 

2 de la CEDH, des articles 10 et 11 de la Constitution et de la violation de l’article 25 de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, à défaut pour la requérante d’expliquer en quoi la partie défenderesse 

aurait méconnu ces dispositions. 

 

3.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9ter, §1er, de la loi, précise que 

«L’étranger qui séjourne en Belgique […] et qui souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il 

n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander 

l’autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du Ministre ou son délégué […] ». 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, les 

troisième et cinquième alinéas de cet article indiquent que « l’étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et l’accessibilité de traitement 

adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. (…) L’appréciation du risque visé à l’alinéa 

1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne 

et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat 

médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué 

qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s’il l’estime nécessaire, examiner l’étranger et demander 

l’avis complémentaire d’experts ». 

A cet égard, l’exposé des motifs de l’article 9ter de la loi prévoit que cette disposition concerne « les 

étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié fait défaut dans le pays 

d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel pour leur vie ou leur intégrité 

physique, ou qui implique un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans le pays d’origine ou 

de séjour […] » (Doc. Parl., Ch., 51, n° 2478/001, p. 34). 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue la partie 

défenderesse doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde 

celle-ci, sans que l’autorité administrative ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs (voir 

en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 2008). Il suffit par conséquent que la décision 

fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours, et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet. Sur 

ce dernier point, le Conseil rappelle encore qu’il est tenu à un contrôle de légalité en vertu duquel il n’est 

pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits une interprétation qui procède 

d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la décision entreprise est fondée sur un rapport, établi le 28 mai 

2021, par le médecin conseil de la partie défenderesse sur la base, entre autres, des certificats médicaux 

produits par la requérante à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, dont il ressort, en substance, 

que cette dernière souffre d’une « Insuffisance rénale terminale.  Lombo-ischialgie sur conflit disco-

radicalaire lombaire. Notons que cette pathologie a bénéficié de soins pendant plusieurs mois (juin 

2019>mars 2020). Un traitement antidouleur apparaît encore utile ». Le médecin conseil relève 

également, sur la base de sources documentaires énumérées dans son rapport, et produites en annexe 

au dossier administratif, que les médicaments et traitements requis par l’état de santé de la requérante 

sont disponibles et accessibles en Géorgie tout comme les médecins spécialisés qu’il lui importe de 

consulter. Il signale en outre que la requérante travaillait au pays d’origine, que « rien ne démontre qu’elle 

ne pourrait obtenir une aide financière en lien avec son activité professionnelle antérieure, ou autre, 

auprès de sa famille (frères et/ou mère) en cas de nécessité », et qu’« elle a vécu une grande partie de 

sa vie en Géorgie, dès lors, il est raisonnable de penser [qu’elle] y a manifestement tissé des liens sociaux. 

Rien ne démontre que son entourage social ne pourrait l’aider financièrement en cas d’absolue nécessité 

». 
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Dès lors, à la lumière de ces éléments, le Conseil constate que la partie défenderesse a dûment examiné 

la disponibilité et l’accessibilité des soins requis par l’état de santé de la requérante dans son pays 

d’origine et les possibilités pour cette dernière d’y avoir accès. Partant, les affirmations de la requérante, 

selon lesquelles « la motivation de l’acte entrepris est insuffisante, incomplète et stéréotypée » et la partie 

défenderesse n’a pas examiné concrètement la question de la disponibilité et de l’accessibilité des soins 

nécessités dans son pays d’origine et la possibilité dans son chef de pouvoir les financer, ne sont 

nullement avérées.   

 

En termes de requête, le Conseil observe que la requérante ne critique pas les motifs de l’acte querellé 

mais se contente de réitérer longuement en substance et de manière péremptoire qu’elle n’aura accès ni 

aux soins, de médiocre qualité de surcroît, que sa pathologie requiert, ni au système de sécurité sociale, 

lequel serait inexistant en Géorgie et que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de toutes les 

circonstances de la cause de sorte que, ce faisant, la requérante invite en réalité le Conseil à substituer 

son appréciation à celle de la partie défenderesse, démarche qui excède le contrôle de légalité auquel il 

est astreint au contentieux de l’annulation.  

En tout état de cause, le Conseil relève que la requérante reste en défaut d’indiquer quelles seraient les 

circonstances précises qui l’empêcheraient d’avoir accès au système de soins de santé ainsi qu’aux 

médicaments dans son pays d’origine. 

 

La requérante semble également reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération 

son contrôle annuel auprès d’un cardiologue et que la disponibilité et l’accessibilité aux soins devaient 

être examinées au regard du fait qu’elle pourrait faire l’objet d’une transplantation rénale. 

Quant à ce, le Conseil ne peut que constater que la requérante n’a aucun intérêt à son grief dès lors que 

l’avis du médecin conseil révèle que des cardiologues sont présents et accessibles en Géorgie et qu’elle 

« n’est pas inscrite sur la liste d’attente de transplantation rénale en relation avec son statut de séjour ». 

Qui plus est, il ressort de la lecture des certificats médicaux déposés à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour que ladite transplantation est envisagée de manière purement hypothétique et 

que la requérante n’a nullement sollicité un examen particulier au regard de cette opération. 

 

S’agissant des reproches faits à la partie défenderesse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un expert et/ou de 

ne pas l’avoir examinée, le Conseil tient à rappeler qu’il résulte clairement de l’article 9ter, §1er, de la loi, 

partiellement reproduit supra, que c’est au demandeur de l’autorisation de séjour qu’il incombe d’appuyer 

sa demande, outre par la production d’un certificat médical, de tout autre élément utile concernant sa 

maladie, c’est-à-dire, conformément à l’alinéa 1er de l’article 9ter de la loi, de tout renseignement de nature 

à établir qu’il « souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n'existe aucun 

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne » et que c’est sur cette base 

que le fonctionnaire médecin « rend un avis à ce sujet », sous réserve, s’il l’estime nécessaire, « 

d’examiner l’étranger et [de] demander l’avis complémentaire d’experts » (CE, n°208.585, 29 octobre 

2010). Contrairement à ce que tend à faire accroire la requérante en termes de requête, il n’existe, par 

conséquent, aucune obligation spécifique dans le chef de ce médecin-fonctionnaire d’examiner 

systématiquement le demandeur ou de requérir plus d’informations sur son état de santé.  Imposer une 

telle obligation serait conférer à la loi une portée que le législateur n’a pas entendu lui donner. 

 

Par ailleurs, la partie défenderesse ayant conclu à la disponibilité et l’accessibilité des soins requis par 

l’état de santé de la requérante dans son pays d’origine et à défaut de contestation utile sur ce point, la 

violation de l’article 3 de la CEDH ne peut être retenue. 

 

 

 

In fine, le Conseil observe que la requérante ne conteste pas le motif de l’ordre de quitter le territoire selon 

lequel elle n’est pas en possession d’un visa valable de sorte qu’il doi être considéré comme établi. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 
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4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille vingt-deux par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


