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 nr. 134 877 van 10 december 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

23 september 2014 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 30 juli 2014 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 ongegrond wordt verklaard, 

van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13) en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot het opleggen van 

een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 17 oktober 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 november 

2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. SIMONE, die loco advocaat A. BOURGEOIS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoekster dient op 10 juni 2014 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

1.2. Op 16 juli 2014 wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard.   

 

1.3. Op 30 juli 2014 wordt deze aanvraag door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) ongegrond 

verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan verzoekster in kennis wordt gesteld op 25 

augustus 2014.  

 

De motieven van deze beslissing luiden als volgt: 

 

“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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 16.07.2014, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en): 

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

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

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

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

Er worden medische elementen aangehaald voor L. L. C. (…). De arts-adviseur evalueerde deze 

gegevens op 24.07.2014 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat "uit het 

voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

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

noodzakelijke zorgen bestaan in het herkomstland." 

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). 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het Vreemdelingen-

register omwille van "verlies van recht op verblijf. 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan L. L. C. (…) te willen overhandigen” 

 

1.4. Op diezelfde dag neemt de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing. Deze beslissing wordt 

eveneens op 25 augustus 2014 aan verzoekster betekend en luidt als volgt: 

 

“Mevrouw: 

Naam + voornaam: L. L., C. (…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…)  

nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

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

die het Schengen acquis ten voile toepassen
1
, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

binnen 0 dagen (onmiddellijk) na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) 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: 
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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.” 

 

1.5. Op 30 juli 2014 neemt de gemachtigde eveneens een beslissing tot het opleggen van een inreis-

verbod (bijlage 13sexies). Deze beslissing, die de derde bestreden beslissing betreft, wordt tevens op 

25 augustus aan de verzoekster betekend.  

 

De volgende motieven worden in deze beslissing weergegeven: 

 

“Mevrouw: 

Naam + voornaam: L. L., C. (…) geboortedatum: (…) geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

voile toepassen
1
, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

De beslissing tot verwijdering van 30.07.2014 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grand van volgende feiten: 

o In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het  

inreisverbod 3 jaar: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: Betrokkene heeft nagelaten gevolg te geven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd op 23.04.2014 en betekend op 28.04.2014. Ook na 

het negatief afronden van de asielprocedure kreeg betrokkene het bevel om het grondgebied te 

verlaten, waaraan betrokkene geen gevolg heeft gegeven. De maximumtermijn van 3 jaar werd haar 

opgelegd gezien betrokkene op geen enkele wijze aantoont dat ze stappen heeft ondernomen om terug 

te keren naar haar land van herkomst.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoekster te 

leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel haalt de verzoekster de schending aan van artikel 9ter van de vreemdelingen-

wet, van artikel 75 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

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

besluit), van de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de “onvoldoende 

motivering en dus van de afwezigheid van wettelijke aannemelijke gronden zowel als op grond van de 

schending van het algemeen principe van een goed beleid en van het algemeen principe volgens 

hetwelke de administratieve overheid verplicht is te beslissing door kennis te nemen van alle elementen 

van de zaak”, en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 

en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM). Verzoekster voert eveneens aan dat er sprake is 

van een “klaarblijkelijke beoordelingsfout”.  

 

Het relevante onderdeel van het middel luidt als volgt: 

 

“1.Overwegende dat mijn verzoekster beweert dat de tegenpartij zodoende haar verplichting tot 

motivering verzuimde, die door elke administratieve overheid bij het nemen van een beslissing 

gerespecteerd dient te worden;  

Dat de genomen beslissing inderdaad op een helemaal stereotiepe manier gemotiveerd wordt en geen 

rekening houdt met de omstandigheden van deze zaak  

Dat eraan herinnerd dient te worden dat de verplichting tot motivering voor de tegenpartij die oplegt de 

situaties te individualiseren en de overwegingen in rechte en in feite uit te leggen, waarop de beslissing 

gegrond wordt;  
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Dat het zo duidelijk is dat de tegenpartij haar beslissing diende te motiveren, als men van alle elementen 

van de zaak rekening houdt;  

Dat men in casu beschouwen mag dat de tegenpartij artikelen 1 en 3 van de wet van 29 juli 1991 zowel 

als artikel 62 van de wet van 15 december 1980 geschonden heeft;  

Dat artikel 62 van de wet van 15 december 1980 inderdaad herhaalt dat de administratieve beslissingen 

op een voldoende manier gemotiveerd dienen te worden;  

 

Overwegende dat de bestreden beslissing absoluut geen rekening houdt met de correcte situatie van 

mijn verzoekster;  

2.Overwegende dat mijn verzoekster ook de toepassing van artikel 3 van Het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens, zowel als de schending van artikel 9ter van de wet van 15 

december 1980 meent op te roepen;  

Dat de tegenpartij haar beslissing baseert op een medisch advies van haar raadgevende arts, van wie 

de hoedanigheid van specialist niet vermeld wordt;  

Dat de tegenpartij in casu artikel 3 van Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens schendt, verdrag waarop elke aanvraag van machtiging tot verblijf op grond van artikel 9 ter van 

de wet van 15 december 1980 gebaseerd wordt;  

Dat de arts-attaché concludeert dat de toestand van de verzoekster kan niet beschouwd worden als een 

aandoening die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit ;  

Dat uit het medisch getuigschrift d.d. 22/05/2014 blijkt dat een terugkeer van de verzoekster naar haar 

land van herkomst zou ernstige gevolgen hebben ;  

Dat de tegenpartij heeft geen rekening gehouden met de verschillende korting brief van de aanvraag 

van machtiging tot verblijf van de verzoekster ;  

Dat de tegenpartij negeerde ook het oorzakelijk verband tussen de gezondheid van mijn verzoekers en 

haar land van herkomst;  

Dat op basis van dit verband, geen medische zorg in het land van herkomst van de verzoekster kan 

effectief zijn;  

Dat de verzoeksters zonder inkomen in haar land van herkomst is, zo kan ze niet toegang hebben tot 

noodzakelijke medische zorg als ze zouden worden beschouwd in haar land van herkomst;  

Dat de tegenpartij inderdaad in het kader van de bestreden beslissing geen stelling neemt betreffende 

de grond van de aanvraag van de verzoekster ;  

Dat er dus met de gezondheidstoestand van de verzoekster rekening gehouden dient te worden om de 

bestreden beslissing teniet te doen.” 

 

3.2. Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op  

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van  

het beroep worden ingeroepen.” Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de  

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel  

door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober  

2004, nr. 135.618; RvS 17 december 2004, nr. 138.590).  

 

De Raad merkt op dat verzoekster zich in haar verzoekschrift beperkt tot het louter aanvoeren van de 

schending van artikel 75 van het vreemdelingenbesluit, zonder evenwel aan te geven op welke manier 

dit artikel door de bestreden beslissingen wordt geschonden. Het middel is bijgevolg onontvankelijk in 

de mate dat de verzoeker een schending aanvoert van artikel 75 van het vreemdelingenbesluit. 

 

In de rechtspraak wordt doorgaans geen toepassing wordt gemaakt van “het algemeen principe van een 

goed beleid” als zelfstandige rechtsnorm. Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk. 

 

3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

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

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

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

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

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

beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde geldt voor de 

aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

ongegrondheid van de aanvraag wordt besloten 
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In de motivering van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met 

name artikel 9ter van de vreemdelingenwet en naar het feit dat de ambtenaar-geneesheer de 

aangehaalde medische elementen evalueerde en concludeerde: “uit het voorgelegd medisch dossier 

kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat deze een ernstig 

risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke zorgen bestaan in het 

herkomstland.” 

 

De bestreden beslissing verwijst uitdrukkelijk naar het  medisch advies van 24 juli 2014 dat in gesloten 

omslag werden gevoegd bij de bestreden beslissing en integraal deel uitmaakt van de bestreden 

beslissing. 

 

In de bestreden beslissing wordt besloten dat de aangehaalde medische problemen niet kunnen worden 

weerhouden als een grond om een verblijfsvergunning te verkrijgen in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. De aanvraag van 16 juli 2014  wordt bijgevolg ongegrond verklaard. Derhalve kan uit 

het voorgelegd medisch dossier niet worden afgeleid dat verzoekster lijdt aan een ziekte die een reëel 

risico inhoudt voor haar leven of haar fysieke integriteit of zij lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in 

haar land van herkomst. Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar haar land van herkomst of het 

land waar zij gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op 

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

 

Bij lezing van de eerste bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoekster het 

genoemde inzicht verschaft en haar aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken van de 

formele motiveringsplicht. 

 

De Raad wijst er verder op dat de formele motiveringsplicht niet impliceert dat alle motieven uit de 

bestreden beslissing zelf moeten blijken. Er kan immers worden aangenomen dat aan de doelstelling 

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

beslissing dat hij met kennis van zaken kan uitmaken of het zinvol is de beslissing in rechte te 

bestrijden, is voldaan indien de betrokkene desgevallend langs een andere weg kennis heeft gekregen 

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

zelf veruitwendigd. Dit kan doordat de beslissing verwijst naar andere stukken, in casu het medisch 

advies van 24 juli 2014, dat integraal deel uitmaakt van de eerste bestreden beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat het argument van verzoekster dat de bestreden beslissing slechts op stereotiepe 

wijze werd gemotiveerd, zonder rekening te houden met haar concrete, individuele situatie, feitelijke 

grondslag mist. 

Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt niet.  

 

3.4. De Raad merkt op dat verzoekster de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert. Bijgevolg dient 

het middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 

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 gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

In zoverre verzoekster doelt op de schending van de zorgvuldigheidsplicht, merkt de Raad op dat het 

zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 

februari 2006, nr. 154.954).  

 

De aangevoerde schendingen van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel 

worden beoordeeld in het licht van de aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet  

daar de eerste bestreden beslissing steunt op de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

“zoals vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen 

zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012”. Deze bepaling 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 
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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 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 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.” 

 

3.5. In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemde-

lingenwet ongegrond verklaard. De bestreden beslissing steunt op het advies van de ambtenaar-

geneesheer van 24 juli 2014 dat zich in het administratief dossier bevindt. Daaruit blijkt dat de 

ambtenaar-geneesheer het ingediende standaard medisch getuigschrift en de overige medische 

documenten van verzoekster in overweging heeft genomen en derhalve rekening heeft gehouden met 

alle medische stukken die door verzoekster werden voorgelegd.   

 

Het medisch advies dat gericht is aan verzoekster luidt als volgt: 

 

“L. L., C. (…) (R.R.: (…)) 

Vrouwelijk 

nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) geboren te (…) op (…) 

 

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 10.06.2014. 

 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 22.05.2014 van de hand van dr. P. Mertens waaruit blijkt dat 

betrokkene lijdt aan ascites secundair aan endometriose. De behandeling bestaat uit Esmya. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 04.12.2013 van de hand van dr. I. Derdelinckx waaruit blijkt 

dat betrokkene lijdt aan ascites op basis van endometriose, hiervoor zouden tweemaandelijkse puncties 

nodig zijn en verder Orgametril. Betrokkene krijgt eveneens Losferron voor ferriprieve anemie. 

. Verwijzend naar de medische attesten d.d. 13.09.2013 en 13.05.2013 van de hand van dr J.L. 

Coengrachts waaruit blijkt dat betrokkene lijdt aan ascites op basis van endometriose, de behandeling 

bestaat uit Orgametril, De mogelijkheid van tuberculose werd later niet weerhouden. 

 

Ik weerhoud dat betrokkene lijdt aan ascites ten gevolge van endometriose en hiervoor best wordt 

opgevolgd door een geneesheer-internist en als medicatie kan beschikken over een progestageen 

(progesteron). 

 

Mogelijkheid tot reizen 

Betrokkene kan reizen en er is geen nood aan mantelzorg. 

 

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

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

administratief dossier van de betrokkene) : 

Informatie afkomstig uit de MedCOl-databank1 : 

o van International SOS van 11.09.2013 met uniek referentienummer 4PAR003921. 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de behandeling en opvolging door een geneesheer-

internist, 

zowel ambulant als in hospitaalverband, beschikbaar is in Congo. 

- Informatie afkomstig uit "Liste Nationale des Medicaments Essentiels" van het Ministerie van 
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Volksgezondheid van DR Congo. 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat progesteron beschikbaar is in Congo. 

 

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

"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 RVV nr. 81574 van 23 met 2012). 

 

Alle grote steden beschikken over een algemeen ziekenhuis, privéklinieken en gezondheidscentra die 

verzorging verstrekken aan de bevolking. Er zijn veel gezondheidscontactpunten (poliklinieken, 

gezondheidsbureaus) en gezondheidscentra te vinden in elke gemeente van Kinshasa en in elke 

administratieve sector van de regio's. De grote steden en de administratieve territoria van elke regio 

beschikken over een algemeen ziekenhuis en een gespecialiseerd centrum. Klinieken (openbare en 

particuliere) zijn ook in Kinshasa gevestigd. Naast de klassieke medische zorgverstrekking (dikwijls van 

de staat) zijn er confessionele medische privéopleidingen zonder winstgevend doel en privédiensten al 

of niet van sociale aard. De behandelingen zijn minder duur in openbare ziekenhuizen dan in 

particuliere. Elke zieke betaalt zijn raadpleging zodra hij zich bij de kliniek aanbiedt, behalve wie arm is 

of op voorspraak. De prijs van deze raadpleging varieert volgens de hoedanigheid van de geneesheer 

en de categorie van de ziekte 

 

Tegenover de zwakte van het staatsapparaat is het maatschappelijk middenveld in actie gekomen en dit 

investeert in de bescherming en tenlasteneming van kwetsbare personen7. De welgestelde klassen in 

de steden nemen een particuliere verzekering; de armen geven pas geld uit als de medische behoefte 

echt dringend wordt en doen dan een beroep op de traditionele solidariteit (of gemeenschaps-

verzekering): sparen, inzamelacties, giften, onderlinge familiale hulp, enz. 

 

Als ziekenfonds kan worden genoemd: de ziekenfondskliniek ISIS; MUSAKI (ziekenfonds van Kisenso); 

MAM (ziekteverzekeringsfonds); FNPC (ziekenfonds van de nationale federatie van beroepsjournalisten 

van Congo) ; SONAS (nationale verzekeringsmaatschappij die een inschrijving « ziekteverzekering » 

aanbiedt). Er zijn ook particuliere verzekeringen: in Congo zijn er heel wat van dergelijke groeperingen 

(ongeveer 200). 

 

Er is geen strikte noodzaak tot mantelzorg. Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in 

Congo, het land waar zij ruim 25 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. 

 

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor: We kunnen er dus vanuit 

gaan dat betrokkene zelf zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke 

hulp. 

 

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

aangenomen worden dat een terugkeer naar Congo mogelijk is. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat de nodige zorgen toegankelijk zijn in Congo." 

 

Conclusie: 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

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

noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland.” 

 

3.6. Verzoekster merkt op dat de gemachtigde zijn beslissing heeft gebaseerd op een medisch advies 

van zijn “raadgevende arts”, van wie de hoedanigheid van specialist niet wordt vermeld. De Raad 

benadrukt in dit kader dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat de medische 

appreciatie van een aanvraag tot verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

enkel gebeurt door een ambtenaar-geneesheer (zie in die zin ook memorie van toelichting bij de wet van 

15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen waarbij artikel 9ter in de 

Vreemdelingenwet werd ingevoerd, Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2478/001, 35: “De appreciatie van 

de bovenvermelde elementen wordt overgelaten aan een ambtenaar-geneesheer die een advies 
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verschaft aan de ambtenaar die de beslissingsbevoegdheid heeft over de verblijfsaanvraag. Deze 

ambtenaar-geneesheer behoort administratief wel tot de Dienst Vreemdelingenzaken, maar wordt 

volledig vrijgelaten in zijn appreciatie van medische elementen, waarbij de eed van Hippocrates geldt.”).  

Het komt dan ook de ambtenaar-geneesheer toe om zo nodig een bijkomend medisch onderzoek te 

verrichten, bijkomende inlichtingen te vragen of deskundigen te raadplegen. De ambtenaar-geneesheer 

is evenwel niet verplicht om de betrokken vreemdeling, die op basis van gezondheidsredenen een 

machtiging tot verblijf vraagt, steeds aan een medisch onderzoek te onderwerpen noch om bijkomende 

inlichtingen te vragen (zie ook RvS 6 november 2013, nr. 225.353).  

Uit de memorie van toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 

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

van vreemdelingen waarbij artikel 9ter in de vreemdelingenwet werd ingevoerd wordt trouwens 

uitdrukkelijk aangegeven dat geen bijkomend onderzoek vereist is “indien de medische toestand van 

betrokkene op een duidelijke wijze vastgesteld kan worden op basis van het dossier van betrokkene” 

(Parl.St. Kamer, nr. 2478/001, 35).  

 

3.7. De Raad stelt vast dat de ambtenaar-geneesheer in casu niet betwist dat verzoekster lijdt aan 

“ascites op basis van endometriose”, zoals duidelijk wordt vermeld in het voorgelegde standaard 

medisch getuigschrift en de daarbij gevoegde medische verslagen/documenten. De ambtenaar-

geneesheer betwist ook niet dat deze aandoening een reëel risico kan inhouden voor het leven of de 

fysieke integriteit van verzoekster indien deze niet adequaat opgevolgd en behandeld wordt, doch hij 

concludeert dat deze aandoening geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer verzoekster terugkeert naar haar land van herkomst omdat de opvolging en 

behandeling er beschikbaar en toegankelijk zijn. Uit het medisch advies van 24 juli 2014 blijkt dat de 

ambtenaar-geneesheer, voor wat betreft de behandelings- en opvolgingsmogelijkheden, na onderzoek 

van internationale bronnen heeft vastgesteld dat de benodigde medicamenteuze behandeling en 

gespecialiseerde opvolging van de in het standaard medisch getuigschrift beschreven aandoening 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Congo.  

 

De Raad merkt op dat verzoekster zich in haar verzoekschrift beperkt tot de loutere stelling dat een 

terugkeer naar haar land van herkomst ernstige gevolgen met zich mee zou brengen en dat uit het 

“oorzakelijk verband” tussen haar “gezondheid” en haar “land van herkomst” blijkt dat geen medische 

zorg voor haar “effectief” kan zijn. Dit is een louter theoretisch betoog waarmee de concrete vast-

stellingen en beoordelingen van de ambtenaar-geneesheer met betrekking tot de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de nodige behandeling echter niet op precieze en ernstige wijze worden weerlegd.  

Verzoekster geeft hiermee louter aan het oneens zijn met de appreciatie van de ambtenaar-geneesheer. 

Met een dergelijke summiere en algemene bewering, toont verzoekster niet aan dat de ambtenaar-

geneesheer ten onrechte heeft geoordeeld dat de medische zorgen en medicatie noodzakelijk voor de 

specifieke aandoening waar zij aan lijdt, beschikbaar en toegankelijk zijn in Congo.  

 

Waar verzoekster meent dat de financiële toegankelijkheid van een behandeling niet is gegarandeerd, 

aangezien zij geen inkomen heeft in haar land van herkomst, stipt de Raad in de eerste plaats aan dat 

uit het advies blijkt dat verzoekster geen enkel bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voorlegt, 

waardoor ervan uit kan worden gegaan dat verzoekster zelf zou kunnen instaan voor de kosten die 

gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Voorts wordt erop gewezen dat er geen strikte noodzaak is tot 

mantelzorg en dat het erg onwaarschijnlijk lijkt dat verzoekster, die ruim 25 jaar in Congo verbleef, er 

geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht zou kunnen voor tijdelijke 

opvang, hulp bij het doen verstrekken van de nodige zorgen aldaar en tijdelijke financiële hulp. Tenslotte 

wordt in het advies ook onder meer melding gemaakt van het “Nationaal Programma voor Onder-

steuning van de Sociale Bescherming”, waarbij wordt ingezet op de bescherming en tenlasteneming van 

kwetsbare personen en van de verschillende instanties in Congo die een ziekteverzekering aanbieden. 

Al deze concrete motieven hebben betrekking op de financiële toegankelijkheid van de benodigde 

medische zorgen.  Deze concrete motieven worden door de loutere stelling in het verzoekschrift dat 

verzoekster “zonder inkomen in haar van land van herkomst is” niet weerlegd. 

 

3.8. Uit wat voorafgaat besluit de Raad dat verzoekster met haar betoog op generlei wijze aannemelijk 

maakt dat de ambtenaar-geneesheer zijn appreciatie van de voorgelegde aandoening alsook van de 

beschikbaarheid en toegankelijk van de medische zorgen in het land van herkomst op kennelijk 

onredelijke wijze of steunend op een foutieve feitenvinding heeft gemaakt, noch dat de gemachtigde op 

kennelijk onredelijke wijze of met miskenning van artikel 9ter van de vreemdelingenwet tot de bestreden 

beslissing is gekomen. Een manifeste beoordelingsfout wordt niet aannemelijk gemaakt. 
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De schending van de materiële motiveringsplicht, van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen 

 

3.9. Verzoekster voert tevens aan dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden.  

 

De Raad wijst erop dat met betrekking tot vreemdelingen die zich beroepen op hun medische toestand 

en het gebrek aan medische en sociale zorg in het land van terugkeer om hun verwijdering tegen te 

houden, het  Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat enkel “in zeer uitzonderlijke 

gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn”, een schending 

van artikel 3 EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42). 

 

Het Hof heeft tot nu toe nog maar in één enkele zaak, meer bepaald in D. v. Verenigd Koninkrijk 

(EHRM, 2 mei 1997, nr. 30240/96) geoordeeld dat deze ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ aanwezig 

waren. In deze zaak oordeelde het Hof dat wegens de combinatie van een aantal factoren, zowel 

persoonlijke factoren als factoren m.b.t. de medische en sociale omstandigheden in het land van 

terugkeer, er in dit geval sprake was van “zeer uitzonderlijke omstandigheden”. Concreet betrof het (1) 

het terminale en kritieke stadium van een ongeneeslijke ziekte, (2) het gebrek aan en de ontoereikend-

heid van medische en verzorgende voorzieningen voor de behandeling van de ziekte in het land van 

terugkeer en (3) het gebrek aan sociale opvang, m.n. de afwezigheid van familieleden of vrienden die 

een minimum aan voedsel, huisvesting en sociale ondersteuning kunnen verstrekken. 

Het criterium dat het EHRM hanteert is of er sprake is van “zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de 

humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn”.  

 

De Raad wijst er op dat een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op 

zich niet volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Het is aan verzoekster om 

een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij terugkeer 

naar het land van herkomst zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling. 

(zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 

144.754), quod non in casu aangezien verzoekster de vaststelling van de ambtenaar-geneesheer dat 

een medische behandeling in het land van herkomst beschikbaar en toegankelijk is, niet op ernstige en 

concrete wijze betwist noch weerlegt. Waar verzoekster betoogt dat een terugkeer naar haar land van 

herkomst, gelet op haar gezondheidstoestand, ernstige gevolgen zou hebben en zij aanvoert dat de 

medische zorg in haar land van herkomst niet effectief kan zijn, dient de Raad immers vast te stellen dat 

verzoekster zich beperkt tot een loutere, summiere, bewering, zonder dienaangaande concrete 

elementen aan te dragen.  

Nu zij dit niet doet, maakt zij een schending van artikel 3 van het EVRM in deze stand van zaken niet 

aannemelijk. 

 

Wat betreft het bestreden bevel en het bestreden inreisverbod, stelt de Raad vast dat verzoekster 

hiertegen geen middelen ontplooit, zodat de tweede en derde bestreden beslissingen dienen te worden 

gehandhaafd. 

  

Het enige middel, in zoverre ontvankelijk, is ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring en de vordering tot schorsing worden verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien december tweeduizend veertien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


