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 nr. 198 983 van 31 januari 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. DE BACKER 

Gentstraat 152 

9700 OUDENAARDE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 14 december 2015 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 25 september 2015 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. VUYLSTEKE, die loco advocaat P. DE BACKER verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 20 augustus 2015 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 
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Op 25 september 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de 

aanvraag ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motivering luidt als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.08.2015 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

T., G. E. (R.R.:…) 

nationaliteit: Ghana 

geboren te Accra op (…)1988 

adres: (…) 

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

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

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

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

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

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

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

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

 

Er werden medische elementen aangehaald voor T., G. E. die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts-adviseur dd. 18/9/2015 in gesloten omslag) 

 

Derhalve 

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

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

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

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

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

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).” 

 

Op 25 september 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris eveneens de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Tegen voormelde beslissing dient 

verzoeker een annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), 

gekend onder het rolnummer 181 819. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van 8 

dagen, de griffie in kennis gesteld dat hij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing 

van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het 

eerste lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het inleidend verzoekschrift 

en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het enige middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van 

artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 

(hierna: het EVRM), van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel “alsook de motiveringsplicht zoals vastgelegd in de 

Wet van 29 juli 1991 inzake de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (B.S. 12 september 

1991)”.  

 

 Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen:  
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“Enige middel: Schending van art. 9ter Vreemdelingenwet en artikel 3EVRM, alsook een schending van 

de beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder van het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

motiveringsbeginsel alsook de motiveringsplicht zoals vastgelegd in de Wet van 29 juli 1991 inzake de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (B.S. 12 september 1991). 

 

1.1. 

Artikel 9ter §1 lid 1 Vreemdelingenwet stelt: 

 

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

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

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

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

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

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding.” (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411) 

 

Zonder een goede voorbereiding kan verwerende partij niet tot een zorgvuldige beslissing komen: 

 

“De zorgvuldigheidsplicht heeft twee componenten. Enerzijds dient een bestuur haar besluiten en 

beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en anderzijds dient ze zorgvuldig en voorzichtig te zijn bij het 

nemen van haar beslissing.” (C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid. 

Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 318.) 

 

Aldus dient zowel het voorbereiden van de beslissing als het nemen van de beslissing, steeds 

zorgvuldig te gebeuren. 

 

Het belang van het zorgvuldigheidsbeginsel bij aanvragen art. 9ter Vw. wordt nog eens extra in de verf 

gezet door het feit dat de beoordeling van de inhoud van het medisch getuigschrift door de geneesheer - 

adviseur, doorslaggevend is voor zowel de ontvankelijkheid alsook voor de gegrondheid van de 

aanvraag. 

 

In casu meent de aangestelde arts van DVZ en in navolging de verwerende partij, dat ‘uit het 

voorgelegd medisch dossier niet mag blijken dat verzoeker op zodanige wijze aan een aandoening lijdt 

dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of een reëel risico vormt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling, aangezien de noodzakelijke medische zorgen 

beschikbaar zijn en toegankelijk zijn in het herkomstland Ghana.’ Om die reden werd de aanvraag 

ongegrond verklaard. 

 

Verzoeker is van oordeel dat de arts adviseur hiertoe besloten heeft zonder haar beslissing op een 

zorgvuldige wijze te hebben voorbereid en zonder een afdoend en volledig onderzoek te hebben 

gevoerd. Dit druist in tegen het standpunt van Uw Raad dat het bestuur op basis van een volledig en 

afdoend onderzoek van het concrete geval tot een beslissing dient te komen. 

 

Verzoeker kan in dat opzicht verwijzen naar de recente rechtspraak van de Raad van State: 

 

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

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op een zorgvuldige feitenvinding en een 

nauwgezette belangenafweging zodat het bestuur op basis van een afdoend en volledig onderzoek van 

het concrete geval tot zijn besluit komt. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder meer om 

zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en 

juridische aspecten van het dossier deugdelijk geïnventariseerd en gecontroleerd worden, zodat de 

overheid met kennis van zaken kan beslissen.” 

(R.v.St. nr. 202.182, 22 maart 2010, CDPK 2011 (samenvatting), afl. 1, 108) 

 

Ook in de rechtsleer wordt gewezen op de onderzoeksplicht die bestaat in kader van het 

zorgvuldigheidsbeginsel: 

 

“De haar ter kennis gebrachte feiten dienen op hun overeenstemming met de werkelijkheid te worden 

onderzocht. (…) Op de overheid rust een actieve onderzoeksplicht. In principe moet zij uit eigen 
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beweging de nodige informatie vergaren, of er voor zorgen dat die haar wordt bezorgd, en deze op haar 

juistheid toetsen.” (C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid. Antwerpen, 

Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 320.) 

 

Echter heeft de aangestelde arts van DVZ niet al de feiten die haar ter kennis werden gebracht, 

onderworpen aan een afdoend en volledig onderzoek. 

 

Uit het standaard medisch attest van dr. V. D. B. dd. 05/06/2015, hetwelk werd gevoegd bij verzoeker 

zijn aanvraag om medische regularisatie, blijkt duidelijk dat de aandoening van verzoeker onder meer 

een chronische nierinsufficiëntie betreft waarvan het risico op een evolutie naar nierfalen reëel is. 

 

Het standaard medisch attest van dr. V.D.B. dd. 05/06/2015 luidt als volgt : 

 

« Gezien beperkte nierfunctie op zo jonge leeftijd is de kans reëel dat dit (deze nierinsufficiëntie) 

evolueert naar nierfalen, waarvoor dialyse nodig is. » 

 

Dat deze aandoening van verzoeker een reëel risico op nierfalen inhoudt, werd gelet op de persoonlijke 

en medisch gegevens van verzoeker vastgesteld door zijn behandelende geneesheer in het standaard 

medisch attest dd. 05/06/2015. 

 

Het staat onbetwistbaar vast dat dit reële risico op nierfalen in hoofde van verzoeker kenbaar werd 

gemaakt aan de arts-adviseur van DVZ middels voormeld standaard medisch attest dd. 05/06/2015 

hetwelk gevoegd werd bij verzoeker zijn aanvraag om medische regularisatie. Bovendien werd op het 

belang hiervan en het gebrek aan een adequate behandeling in land van herkomst uitdrukkelijk 

gewezen door verzoeker in zijn aanvraag om medische regularisatie. 

 

Evenwel achtte de arts-adviseur van DVZ het niet noodzakelijk te onderzoeken of er in het land van 

herkomst van verzoeker een adequate behandeling bestaat voor nierfalen waarop verzoeker reeds een 

reëel risico heeft zoals werd vastgesteld in het standaard medisch attest dd. 05/06/2015. 

 

De arts-adviseur van DVZ oordeelde volkomen ten onrechte als volgt : 

 

« De advocaat van betrokkene haalt aan dat nierdialyse onbetaalbaar is voor de gemiddelde Ghanees. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat betrokkene geen dialyse nodig heeft en enkel met medicatie dient 

verholpen, medicatie die in Ghana beschikbaar is en toegankelijk is voor betrokkene gezien hij kan 

werken. » 

 

Immers werd in het medisch standaard attest dd. 05/06/2015 bepaald dat verzoeker een actueel en 

reëel risico op nierfalen heeft, gelet op de ernst van zijn nierinsufficiëntie op dergelijk jonge leeftijd. 

 

Derhalve diende de arts-adviseur in toepassing van artikel 9ter Vw. eveneens een onderzoek te voeren 

naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijk medische zorgen (m.n. nierdialyse) 

voor de behandeling van nierfalen. 

 

In casu is dit echter niet gebeurd, zodat de arts-adviseur van DVZ kennelijk onredelijk tot de beslissing 

is gekomen dat de nodige zorgen in Ghana toegankelijk en beschikbaar zijn. Bovendien wordt ook 

gratuit aangenomen dat verzoeker kan werken en zo in zijn medicatie kan voorzien. Ook dit is niet 

onderzocht. 

 

De onzorgvuldigheid in hoofde van de art-adviseur blijkt duidelijk uit het feit dat de aangestelde arts 

enerzijds vaststelt ‘dat betrokkene best verdere behandeling en opvolging krijgt voor de hypertensie, 

chronische nierinsufficiëntie en linkerventrikelhypertrofie’, waarbij in het standaard medisch attest dd. 

05/06/2015 een reëel en actueel risico op nierfalen wordt weerhouden hetgeen uiteraard verdere 

opvolging impliceert. Doch anderzijds zijn onderzoek naar een adequate behandeling in het 

herkomstland uitsluitend beperkt tot de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de kwestieuze 

medicatie en dit onderzoek niet eens voert m.b.t. de nierdialyse. 

 

Aangezien de arts-adviseur van DVZ niet onderzocht heeft of er in Ghana een adequate behandeling 

bestaat voor nierfalen waarop verzoeker een actueel en reëel risico heeft conform het standaard 

medisch attest dd. 05/06/2015, heeft de arts-adviseur en de verwerende partij in strijd met artikel 9ter 

Vw. geoordeel dat verzoeker geen reëel risico loopt dat zijn leven of fysieke integriteit in gevaar is bij 
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een terugkeer, noch dat hij een reëel risico op onmenselijke of vernederende behandeling loopt bij een 

terugkeer. 

 

Het staat vast dat de ambtenaar-geneesheer de volledige controle voorzien in artikel 9ter Vw. niet heeft 

uitgevoerd. 

De controle conform artikel 9ter Vw is ten andere strenger te interpreteren dan de controle conform 

artikel 3 EVRM. De onzorgvuldigheid in hoofde van verwerende partij speelt dan ook des te meer. 

 

« De omstandigheid dat artikel 3 van het EVRM als hogere norm ten aanzien van de vreemdelingenwet 

geldt en mogelijkerwijze een lagere vorm van bescherming voorziet, vormt geen beletsel voor de 

toepassing van artikel 9ter, § 1, eerste lid, van die wet zoals hierboven beschreven. Het EVRM bevat 

immers minimumnormen en belet geenszins een ruimere bescherming in de interne wetgeving van de 

verdragspartijen. » (RvV 12 december 2014, nrs. 135 035, 135 037, 135 038, 135 039 en 135 041). 

 

De miskenning van art. 9ter Vw. en de onzorgvuldigheid in hoofde van de arts - adviseur zijn op dit 

moment reeds overduidelijk aangetoond waar het al dan niet bestaan van een reëel risico niet werd 

onderzocht hoewel het reëel evolutief karakter van de ziekte werd aangetoond. 

 

Het resultaat van deze onzorgvuldigheid werd vervolgens door verwerende partij blindelings gevolgd. 

Door zich te beperken tot een verwijzing naar het onzorgvuldige en onvolledige verslag van de arts - 

adviseur, heeft tevens verwerende partij op een onzorgvuldige wijze besloten om de aanvraag 

ongegrond te verklaren. De bestreden beslissing is dan ook in strijd met art. 9ter Vw. en met de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in casu de zorgvuldigheidsplicht. 

 

1.2. 

Uit bovenstaande komt eveneens vast te staan dat de bestreden beslissing genomen werd in strijd met 

artikel 3 EVRM. 

 

Artikel 3 EVRM bepaalt : 

«Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen.» 

 

Hoewel er in hoofde van verzoeker een actueel en reëel risico op nierfalen en dialyse bestaat, heeft de 

arts-adviseur niet onderzocht of hiervoor een adequate behandeling bestaat in het land van herkomst 

van verzoeker. 

 

De bestreden beslissing volgens dewelke verzoeker bij een terugkeer geen reëel risico op onmenselijke 

of vernederende behandelingen ondergaat, schendt aldus artikel 3 EVRM. 

 

Bij huidig verzoekschrift legt verzoeker een bijkomend standaard medisch attest van Dr. V.D.B. dd. 

03/12/2015 waarin de ernst van het risico op nierdialyse bevestigd wordt als volgt : 

 

« E/ Evolutie en prognose van de aandoening waarvan sprake is onder rubriek B : Verdere 

achteruitgang van de nierfunctie te verwachten met evolutie naar dialyse. » 

 

1.3. 

Bijgevolg is er ook een schending van de materiële motiveringsplicht voorhanden nu de motivering van 

de bestreden beslissing gestoeld is op foutieve elementen. 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt : 

« Bijgevolg is niet bewezen date en terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk maakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). » 

 

Gezien de ambtenaar-geneesheer de volledige controle voorzien in artikel 9ter Vw. niet heeft uitgevoerd 

door niet te onderzoeken of er een adequate behandeling in Ghana bestaat voor nierfalen waarop 

verzoeker een reëel risico heeft, kon de verwerende partij niet tot het besluit komen date en terugkeer 

naar het land van herkomst geen inbreuk uitmaakt op artikel 3 EVRM. 

 

Aldus zijn de motieven waarop verwerende partij zich baseert alles behalve deugdelijk en stroken zij niet 

met de waarheid. 
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“De relevante feiten waarop een overheid haar beslissing baseert, moeten immers vanzelfsprekend 

bestaan en juist zijn.” (A. VAN MENSEL, Het beginsel van behoorlijk bestuur, Gent, Mys & Breesch 

uitgevers, 1997, 40.) 

 

Een dergelijke motivering van een administratieve beslissing kan niet worden weerhouden indien deze 

is gestoeld op foutieve of niet deugdelijk gecontroleerde gegevens. 

 

Volgens verzoekster schendt het bestreden besluit hiermee ook de Wet van 29 juli 1991 inzake de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (B.S. 12 september 1991). 

 

Artikel 2 en 3 van deze wet bepalen: 

 

‘De bestuurshandelingen van de besturen vermeld in artikel 1, moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd.’ 

 

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

beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.’ (eigen onderlijning) 

 

Naast de schending van de motiveringsplicht als bijzondere toepassing van de Algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur, wordt dus ook de Motiveringswet geschonden. 

 

Het enige middel is gegrond.” 

 

3.2 Verzoeker meent dat de ambtenaar-geneesheer zijn beslissing niet op een zorgvuldige wijze heeft 

voorbereid en dat hij geen afdoend en volledig onderzoek heeft gevoerd. Verzoeker is van oordeel dat 

niet alle feiten die ter kennis werden gebracht, onderworpen werden aan een afdoend en volledig 

onderzoek en hij verwijst naar het standaard medisch getuigschrift van 5 juni 2015 waarin wordt gesteld 

dat de kans reëel is dat de nierinsufficiëntie evolueert naar nierfalen waarvoor dialyse nodig is. 

Verzoeker hekelt het motief van de ambtenaar-geneesheer waarin wordt gesteld dat verzoeker geen 

dialyse nodig heeft, terwijl verzoeker van mening is dat in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet eveneens een onderzoek diende te worden gevoerd naar de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen voor de behandeling van nierfalen, met name 

nierdialyse, hetgeen niet is gebeurd.  

 

De Raad merkt in de eerste plaats op dat waar verzoeker de schending aanvoert van de beginselen van 

behoorlijk bestuur, dit middelonderdeel slechts ontvankelijk is in de mate dat hij de schending van 

concrete beginselen aanvoert. In dezelfde zin is het middelonderdeel slechts ontvankelijk in de mate dat 

verzoeker de artikelen uit de wet van 29 juli 1991 in concreto aanduidt die hij geschonden acht, zijnde in 

casu de artikelen 2 en 3 van voormelde wet. 

 

De Raad benadrukt verder dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 tot doel hebben de 

bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid deze beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.  

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief wordt aangegeven 

op grond waarvan deze beslissing is genomen. Er wordt, met verwijzing naar artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en een advies van een ambtenaar-geneesheer, immers geduid dat uit het door 

verzoeker voorgelegde medisch dossier niet kan worden afgeleid dat hij lijdt aan een ziekte die een 

reëel risico inhoudt voor zijn leven of zijn fysieke integriteit of aan een ziekte die 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 gewoonlijk verblijft. Het advies van de ambtenaar-geneesheer 

waarnaar in deze beslissing expliciet wordt verwezen, werd samen met deze beslissing aan verzoeker 

ter kennis gebracht en de inhoud ervan dient derhalve te worden geacht deel uit te maken van de 

motivering van de bestreden beslissing. De ambtenaar-geneesheer licht in zijn verslag de behandelings- 

en opvolgingsmogelijkheden in Ghana toe, evenals de toegankelijkheid ervan. Hij geeft tevens aan dat 

reizen met de pathologie van verzoeker tot de mogelijkheden behoort en dat geen medische noodzaak 

tot mantelzorg blijkt. De ambtenaar-geneesheer oordeelt dat uit het voorgelegd medisch dossier niet 

mag blijken dat verzoeker op zodanige wijze lijdt aan een aandoening dat deze een ernstig risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of een reëel risico vormt op een onmenselijke of 
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vernederende behandeling, aangezien de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk 

zijn in zijn herkomstland Ghana. Hij besluit dat er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar is 

tegen een terugkeer naar het herkomstland. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig. Ze laat 

verzoeker toe zijn rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. Daarmee is aan de 

voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; 

RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). Het summiere betoog van verzoeker dat volgens hem de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 worden geschonden, kan dan ook niet worden gevolgd. Een schending 

van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

In de mate dat verzoeker tevens de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht, moet 

voormelde schending in casu worden onderzocht in het raam van de toepassing van de bepalingen van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, waarvan verzoeker eveneens de schending aanvoert. In dit kader 

dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot de 

bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

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

overheid bij de beoordeling van deze aanvraag 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. 

 

Artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1  

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

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

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

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.  

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België.  

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft.  

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling.  

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet voorziet derhalve in twee situaties waarbij een vreemdeling om 

medische redenen tot een verblijf in het Rijk kan worden gemachtigd. In eerste instantie kan een 

verblijfsmachtiging worden toegestaan indien de aanvrager aantoont dat een terugkeer op zich naar zijn 

land van herkomst niet kan zonder zijn leven of fysieke integriteit in het gedrang te brengen (Parl.St. 

Kamer, 2005-06, nr. 2478/001, 34) en er dus “een onmogelijkheid om te reizen” bestaat (Parl.St. Kamer 

2005-06, nr. 2478/008, 137-138). Het betreft hier dus vreemdelingen “die omwille van een ziekte of 

wegens hun fysieke toestand niet meer kunnen terugkeren naar hun land van herkomst” en die zich 

voorheen verplicht zagen om een verblijfsaanvraag in te dienen via het toenmalige artikel 9, derde lid 

van de vreemdelingenwet (Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/008, 9). Daarnaast voorziet de wetgever 

ook dat een vreemdeling voor wie de terugreis op zich geen reëel risico voor zijn leven of fysieke 

integriteit met zich meebrengt tot een verblijf om medische redenen kan worden gemachtigd indien er 

geen adequate behandeling voor zijn medisch probleem bestaat in zijn land van herkomst en hij 

hierdoor in een situatie dreigt terecht te komen die als onmenselijk en vernederend dient te worden 

beschouwd. Het spreekt voor zich dat hierbij in regel zal dienen te worden onderzocht of het mogelijk is 

om een ziekte te laten behandelen in het land van herkomst en of de effectieve toegang tot een 

behandeling van deze ziekte in het land van herkomst van een vreemdeling voldoende is gegarandeerd 
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(Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/001, 35 en Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/008, 137-138). Een 

dergelijk onderzoek is evenwel niet vereist indien uit de aard van de aandoening zelf – een aandoening 

die niet ernstig is of die geen behandeling vereist – kan worden afgeleid dat er geen reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling bestaat. 

 

Zoals hoger gesteld, verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris in casu de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging van verzoeker ontvankelijk doch ongegrond met toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet op grond dat niet blijkt dat verzoeker lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt 

voor het leven of de fysieke integriteit en evenmin blijkt dat hij lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling omdat er een adequate behandeling is in het 

herkomstland of het land waar hij gewoonlijk verblijft. Er wordt hierbij verwezen naar een medisch 

advies opgesteld door de ambtenaar-geneesheer op 18 september 2015, hetgeen luidt als volgt: 

 

“T., G. E. (R.R.: …) 

Mannelijk 

nationaliteit: Ghana 

geboren te Accra op (…)1988 

 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij ónze diensten Ingediend op 20.08.2015. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies heb ik gebruik gemaakt van de volgende door u meegezonden 

medische stukken: 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 05/06/2015 van dr. V. D. B. blijkt dat betrokkene lijdt aan 

maligne hypertensie, chronische nierinsufficiëntie en linkerventrikelhypërtrofie. 

Ambulante opvolging. Medicatie: Aldactazine, Allopurinol, Coverarri en D-cure. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 21/01/2015 van dr. G. blijkt dat betrokkene op de dienst 

cardiologie voor arteriële hypertensie en linkerventrikelhypertrofie wordt gevolgd. . 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 27/01/2015 van dr. G. blijkt dat betrokkene op de dienst 

nefrologie gevolgd wordt.. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 12/02/2015 van dr. B. blijkt dat betrokkene werd gezien op 

de polikliniek nefrologie wegens chronische nierinsufficiëntie en arteriële hypertensie. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 03/04/2015 van dr. B. blijkt dat betrokkene verder gevolgd 

wordt op de polikliniek nefrologie. 

Analyse van dit dossier leert dat betrokkene, een 27-jarige map van Ghana, lijdt aan hypertensie, 

chronische nierinsufficiëntie en linkerventrikelhypertrofie. Hij krijgt als medicatie Aldactazine, Allopurinol, 

Coveram en D-cure. 

 

Wat betreft deze aandoeningen is het aangewezen dat zowel de chronische nierinsufficiëntie verder 

wordt behandeld als de hypertensie. De linkerventrikelhypertrofie wordt best cardiologisch opgevolgd. 

Samenvattend blijkt dus dat betrokkene best verdere behandeling en opvolging krijgt voor de 

hypertensie, chronische nierinsufficiëntie en linkerventrikelhypertrofie. 

De vraag stelt zich in hoeverre dit mogelijk is in Ghana, het land van herkomst. 

 

Wat betreft de behandelings- en opvolgingsmogelijkheden in Ghana: 

• Verwijzend naar de informatie afkomstig uit MedCOI-databank1 met uniek referentienummer BMA 

6449 blijkt dat de behandeling en opvolging van hypertensie en nierinsufficiëntie beschikbaar is. 

 

Tevens kan de cardiale problematiek opgevolgd worden door een internist. De nodige medicatie, 

antihypertensiva, diuretica en vitamine D, is beschikbaar 

 

Hieruit blijkt dat verdere opvolging en behandeling beschikbaar is in Ghana. 

Reizen met deze pathologie behoort tot de mogelijkheden. 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen medische noodzaak tot mantelzorg. 

Bijgevolg is er geen medisch bezwaar in verband met een terugkeer naar het land van herkomst. 

 

Uit het toegankelijkheidsonderzoek op 17/09/2015 blijkt het volgende: 

De drie belangrijkste ziektekostenverzekeringsstelsels in Ghana zijn de onderlinge 

districtsziektekostenverzekering (DMHIS), de privé-ziektekostenverzekering en de privé- 

gezondheidsmutualiteiten. De twee laatstgenoemde stelsels zijn privé-verzekeringen en worden niet 

gefinancierd door de regering. De DMHIS is het publiek ziektekostenverzekeringsstelsel en wordt 

financieel gesteund door de Nationale Kas van de Sociale Verzekeringen (NHIA). Dit stelsel komt het 
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meest voor en is aanwezig in de 145 districten van het land. Elke DMHIS is in haar bestuursdistrict 

verantwoordelijk voor de inschrijving van de leden, het bijhouden van de aansluitingen, het verzamelen 

van de bijdragen, het toepassen van de inkomenscriteria, om te bepalen wie behoeftig is, en het beheer 

van de subsidies voor behoeftige personen die men van de NHIA ontvangt. 

De aansluiting bij het Nationaal Gezondheidsverzekeringsschema (NHIS) wordt verondersteld verplicht 

te zijn voor alle Ghanezen en zou de rechtstreekse kosten van de gezondheidszorgdiensten en de 

geneesmiddelen voor de meest voorkomende ziekten moeten dekken. 

 

1 In het MedCOI-project wordt er informatie verzameld over de beschikbaarheid van medische 

behandelingen in de landen van herkomst en deze informatie wordt in een niet-publieke databank 

geplaatst die enkel toegankelijk is voor de partners van dit project. Het MedCOl-project is gebaseerd op 

een initiatief van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst, Bureau Medische Advisering 

(BMA), telt heden 12 partners (11 Europese landen en het international Centre for Migration Policy 

Development) en wordt gefinancierd door het European Refugee. Fund/ 

Disclaimer: De geleverde informatie is beperkt tot de beschikbaarheid van de medische behandeling, 

gewoonlijk in een welbepaalde kliniek of gezondheidsinstelling, in het land van herkomst. Er wordt geen 

informatie óver de toegankelijkheid van de behandeling verschaft. De informatie wordt met grote zorg 

verzameld. De BMA doet zijn uiterste best om accurate, transparante en actuele informatie te leveren 

binnen een beperkt tijdsbestek. Echter, dit document heeft niet de pretentie exhaustief te zijn. Geen 

rechten, zoals medische aansprakelijkheid kunnen uit de inhoud gepuurd worden. 

BMA krijgt informatie van de volgende 3 bronnen: 

International SOS is een leidinggevende internationale onderneming die medische bijstand en 

veiligheidsdiensten verleent. Zij heeft kantoren in meer dan 70 landen en beschikt over een wereldwijd 

netwerk van 27 bijstandscentra, 31 klinieken, 700 externe sites. International SOS heeft zich 

contractueel verbonden tot het leveren van informatie over de beschikbaarheid van medische 

behandelingen in landen over de hele wereld. Meer inlichtingen over deze organisatie is te vinden op de 

International SOS website: http://www.internationalsos.com/en/index.htm 

Allianz Global Assistance is een wereldwijde reisbijstandsverzekering onderneming. Met hun eigen 

operationele centra in 34 landen, meer dan 100 correspondenten en 400.000 kwalitatieve 

dienstverleners, weet de onderneming waar ook ter wereld voor welke specifieke medische aandoening 

dan ook de juiste medische behandeling te. vinden. Allianz Global Assistance heeft zich contractueel 

verbonden om informatie over de beschikbaarheid van medische behandelingen in landen over de hele 

wereld te verstrekken. Meer informatie over de organisatie kan gevonden worden op de website van 

Allianz Global Assistance: www.allianz-alobal-assistance.com 

Lokale artsen die in het land van herkomst werken, waarvan de identiteit beschermd wordt, werden 

uitgekozen door ambtenaren van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken via haar 

ambassades in het buitenland op basis van vooraf vastgelegde selectiecriteria: betrouwbaarheid, over 

een medisch professioneel netwerk in het land van herkomst beschikken, in het land van herkomst 

wonen en werken, over talenkennis beschikken en meer praktische criteria, zoals 

communicatiemogelijkheden en over voldoende tijd beschikken om de aanvragen te verwerken. Deze 

artsen werden gecontracteerd door het BMA in Nederland om informatie te verstrekken over de 

beschikbaarheid van medische behandelingen in de landen waar zij verbleven. De identiteit van de 

lokale artsen wórdt om veiligheidsredenen beschermd. De persoonlijke gegevens en CV's van de lokale 

artsen zijn gekend door het BMA en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. De exacte 

specialisatie van de lokale arts is irrelevant omdat één van de selectiecriteria hun medisch professioneel 

netwerk in het land van herkomst is. Op deze manier kunnen zijn vragen over eender welke medische 

specialisatie beantwoorden. 

De medische informatie die door International SOS, Allianz Global Assistance en de lokaal 

gecontracteerde artsen wordt verstrekt, wordt beoordeeld door de artsen van het BMA. 

2 Gajate-Garrido, G., Owusua, R., International Food Policy Research Institute (IFPRI), The National 

Health Insurance Scheme in Ghana, Implementation Challenges and Proposed Solutions, p.4, 

december 2013, http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp01309.pdf, geraadpleegd op 

16.12.2015. 

  

Het stelsel wordt met name met behulp van de volgende middelen gefinancierd : BTW-opbrengsten, de 

bijdragen van de werknemers van de formele sector en de bijdragen van de werknemers van de 

informele sector.3 Behoeftige personen, personen die ouder zijn dan 70 jaar, kinderen die jonger zijn 

dan 18 jaar, gepensioneerden, werknemers die aangesloten zijn bij de sociale zekerheid en zwangere 

vrouwen moeten de verzekeringspremie niet betalen. Voor de werknemers van de informele sector 

wordt de premie in functie van het inkomen en het vermogen van de verzekerde om een bijdrage te 

leveren berekend. De premie kan per persoon en per jaar 7,2 a 48.0GH bedragen. 
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Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

elementen in het dossier die erop wijzen dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt 

in zijn land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor. 

de kosten die.gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat 

betrokkene in Ghana - het land waar hij tenslotte ongeveer 27 jaar verbleef - geen familie, vrienden of 

kennissen meer zou hebben bij wie hij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het 

bekomen van de nodige zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële hulp. 

 

De advocaat van betrokkene haalt aan dat nierdialyse onbetaalbaar is voor de gemiddelde Ghanees. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat betrokkene geen dialyse nodig heeft en enkel met medicatie dient 

verholpen, medicatie die in Ghana beschikbaar is en toegankelijk voor betrokkene gezien hij kan 

werken. 

 

Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 van het E.V.R.M. (Arrest RW nr. 81574 van 23 mei 2012) 

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. Dit fonds is ontworpen om 

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

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

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

van tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. 

Er kan dus gesteld worden dat de nodige zorgen toegankelijk zijn in Ghana. 

Conclusie: 

Uit het voorgelegd medisch dossier mag niet blijken dat betrokkene op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of een reëel 

risico vormt op een onmenselijke of vernederende behandeling, aangezien de noodzakelijke medische 

zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland Ghana. 

Vanuit medisch standpunt is er dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland. 

In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

Hoogachtend,  

Dr. B. 

Arts-Adviseur” 

 

Zoals verzoeker aanhaalt, stelt de ambtenaar-geneesheer in zijn advies dat verzoeker geen dialyse 

nodig heeft en “enkel met medicatie dient verholpen”. In de eerste plaats dient dan ook te worden 

vastgesteld dat de ambtenaar-geneesheer wel degelijk rekening heeft gehouden met het door verzoeker 

opgeworpen element dat dialyse nodig zou kunnen zijn. De Raad benadrukt verder dat het gegeven dat 

de behandelende arts melding maakt van een reële kans dat de nierinsufficiëntie evolueert naar 

nierfalen waarvoor dialyse nodig is, nog niet betekent dat hetgeen door de ambtenaar-geneesheer wordt 

aangegeven niet correct zou zijn of in tegenstrijd met het gestelde door de behandelende arts. Dat het 

feit dat de ambtenaar-geneesheer tot een andere beoordeling komt dan de behandelend geneesheer, 

leidt overigens op zich niet tot het besluit dat zijn oordeel niet rechtsgeldig zou zijn (RvS 26 augustus 

2010, nr. 206.947).  

 

De vraagstelling in dit verband in het standaard medisch getuigschrift polst naar de “evolutie en 

prognose” van de aandoeningen en handelt aldus zowel over de zekere als over de mogelijke gevolgen 

in de toekomst. Het antwoord van de behandelende arts wordt op hypothetische wijze geformuleerd en 

is speculatief. Hij meent dat de kans reëel is dat de nierinsufficiëntie evolueert naar nierfalen en stelt 

derhalve niet dat dit heden ten dage een zekerheid betreft. Met andere woorden kan niet met zekerheid 

worden gesteld dat dialyse nodig zal zijn. Het komt de ambtenaar-geneesheer toe te oordelen of is 

voldaan aan de in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet gestelde vereisten. Er blijkt niet 

dat een verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet dient te worden 

toegekend indien een aandoening voorligt die in haar huidige toestand geen risico stelt in de zin van 

deze bepaling maar louter omdat deze mogelijk op termijn wel een dergelijk risico kan stellen en waarbij 

dit laatste een hypothetisch gegeven betreft. Verzoeker maakt, door te wijzen naar de dialyse die nodig 

zou zijn indien de nierinsufficiëntie evolueert naar nierfalen, niet aannemelijk dat de ambtenaar-
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geneesheer ten onrechte of met miskenning van de voorliggende medische gegevens heeft vastgesteld 

dat een actuele noodzaak tot behandeling door middel van dialyse niet blijkt, derwijze dat evenmin blijkt 

dat er sprake is van een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer een 

adequate behandeling ontbreekt in het land van herkomst of verblijf. De ambtenaar-geneesheer oordeelt 

dat de aandoening met medicatie kan worden verholpen en verricht een onderzoek naar de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid ervan in het land van herkomst. Verzoeker voert geen concrete 

elementen aan waaruit kan worden afgeleid dat deze motivering niet afdoende is. Gelet op de 

hypothetische formulering van de behandelende arts en het motief van de ambtenaar-geneesheer, komt 

het, in tegenstelling tot hetgeen verzoeker voorhoudt, dan ook niet kennelijk onredelijk voor dat geen 

onderzoek werd verricht naar de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van nierdialyse in Ghana. 

 

Verzoeker stelt verder dat bovendien gratuit wordt aangenomen dat hij kan werken en zo in zijn 

medicatie kan voorzien. In tegenstelling tot hetgeen verzoeker aangeeft, werd wel degelijk een 

onderzoek gevoerd en motiveert de ambtenaar-geneesheer om welke redenen hij van mening is dat 

niets toelaat te concluderen dat verzoeker niet zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan 

met de noodzakelijke hulp. Zo stelt hij dat geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voorligt, 

dat er geen elementen in het dossier aanwezig zijn die erop wijzen dat verzoeker geen toegang zou 

hebben tot de arbeidsmarkt in het land van oorsprong en dat het onwaarschijnlijk lijkt dat verzoeker in 

Ghana geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie hij terecht zou kunnen voor 

(tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële 

hulp. Door louter aan te geven het niet eens te zijn, weerlegt verzoeker de motieven niet en wordt er 

geen afbreuk aan gedaan.  

 

De ambtenaar-geneesheer is in casu alle pertinente gegevens nagegaan die hij noodzakelijk acht om 

zijn beslissing te kunnen nemen. De door verzoeker aangehaalde elementen met betrekking tot zijn 

medische toestand werden onderzocht, doch niet weerhouden. Verzoekers aangevoerde grieven maken 

geenszins aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de 

bestreden beslissing is gekomen, noch wordt aangetoond dat niet het volledige onderzoek voorzien in 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd gevoerd, zoals verzoeker voorhoudt. De bestreden beslissing 

steunt op dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven, die steun vinden in het administratief 

dossier. Een schending van de motiveringsplicht en van artikel 9ter van de vreemdelingenwet kan niet 

worden aangenomen.  

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Uit de bespreking hierboven blijkt dat de administratie zich bij het nemen van de bestreden beslissing 

gebaseerd heeft op alle aangehaalde medische argumenten in de aanvraag, alsook op de adviezen 

gegeven door de artsen van verzoeker en de ambtenaar-geneesheer, en derhalve de beslissing werd 

voorbereid, een volledig onderzoek werd gevoerd en zorgvuldig te werk is gegaan. Aldus werd het 

zorgvuldigheidsbeginsel evenmin geschonden. Waar verzoeker verwijst naar rechtspraak van de Raad 

van State, citeert hij slechts algemene beschouwingen zonder in concreto aan te tonen dat hij zich in 

dezelfde omstandigheden bevindt als die uit het geciteerde arrest. 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM moet worden gesteld dat het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde dat deze verdragsbepaling voor een 

vreemdeling niet het recht waarborgt om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden 

dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en dat zelfs de 

omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een vreemdeling 

beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer 

uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, 

hetgeen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan 

de orde zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk).  

 

Verzoeker verwijst in dit kader opnieuw naar het risico op nierfalen en de behoefte aan dialyse. Zoals 

hoger reeds uiteengezet, werden de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van een adequate 

behandeling in het land van herkomst onderzocht en kan het standpunt van verzoeker de beoordeling 

van de ambtenaar-geneesheer niet aan het wankelen brengen. In tegenstelling tot wat verzoeker lijkt te 

beweren, is het niet aan de ambtenaar-geneesheer om een standpunt in te nemen over de mate waarin 

de pathologie zal evolueren na een terugkeer, doch is het aan verzoeker om aan te tonen dat hij een 

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

terugkeer naar zijn herkomstland. Verzoeker toont niet aan dat een behandeling door middel van dialyse 
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niet mogelijk zou zijn in het land van herkomst. Dit blijkt evenmin uit het medisch attest van 3 december 

2015 waarnaar verzoeker verwijst. Daarenboven dateert voormeld stuk, net zoals de documenten die 

verzoeker voegt onder het stuk 5 bij zijn verzoekschrift, van na het nemen van de bestreden beslissing 

zodat de ambtenaar-geneesheer en de gemachtigde van de staatssecretaris niet kunnen worden 

verweten ermee geen rekening te hebben gehouden. Een schending van artikel 3 van het EVRM blijkt 

niet. 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig januari tweeduizend achttien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


