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 nr. 175 227 van 22 september 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

9 september 2013 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, van 

31 juli 2013 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 verklaard wordt, en van de beslissing van diezelfde gemachtigde van 31 

juli 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

 Gelet op de beschikking van 27 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 juni 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DE SCHUTTER, die loco advocaat L. DENYS verschijnt voor 

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

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 23 maart 2010 dient de verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

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

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

 

1.2. Op 31 juli 2013 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris om deze aanvraag 

ongegrond te verklaren.  
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Dit is de eerste bestreden beslissing, die aan de verzoekster werd ter kennis gebracht op 9 augustus 

2013 en die als volgt is gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 23.03.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

(…) 

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 26 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 05.08.2010, 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 werden medische elementen aangehaald voor betrokkene die echter niet weerhouden konden 

worden (zie verslag arts-attaché d.d. 30.07.2013 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 medisch 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 2004/83EG, noch op 

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

 

 

1.3. Nog op 31 juli 2013 beslist de gemachtigde tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Het betreft de tweede bestreden beslissing, die eveneens aan de verzoekster werd ter kennis gebracht 

op 9 augustus 2013 en die als volgt is gemotiveerd:  

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

In uitvoering van de beslissingen van  

Attachée J. V. d. B., 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie wordt aan de genaamde: 

 

[…] 

 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 (dagen) dagen na de kennisgeving, het grondgebied van 

België te verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) van de volgende Staten: 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 

IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, 

Portugal, Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië, tenzij zij beschikt over de documenten 

die vereist zijn om er zich naar toe te begeven.  

 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

2° zij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: regelmatig verblijf verstreken sinds 

17.03.2010.” 
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2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De verzoekster heeft de griffie van de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de 

vreemdelingenwet, er tijdig van in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wenst in te dienen. 

Dienvolgens wordt de procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. 

 

2.2. Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

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

verzoekster te leggen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel betoogt de verzoekster als volgt:  

 

“Eerste middel, 

Afgeleid uit de schending van artikel 41, eerste lid van de bestuurstaalwet van 18 juli 1966 

 

Krachtens artikel 51/4, § 3 van de Vreemdelingenwet wordt door de overheid de taal gebruikt gekozen 

door de burger of door tegenpartij bepaald, voor een beslissing inzake een machtiging tot verblijf 

aangevraagd op grond van de artikelen 9bis of 9ter Vreemdelingenwet, indien deze aanvraag is 

ingediend tijdens de behandeling van een asielaanvraag of binnen een termijn van 6 maanden na afloop 

van de asielprocedure. Verzoekster heeft geen asielaanvraag ingediend zodat artikel 51/4, § 3 niet van 

toepassing is. 

Bijgevolg is het gemeen recht van toepassing, namelijk artikel 41, eerste lid van de bestuurstaalwet, op 

grond waarvan verwerende partij voor haar betrekkingen met de particulier gebruik maakt van die van 

de 3 talen waarvan de burger zich heeft bediend. 

In geval van een aanvraag ingediend op grond van artikel 9bis of artikel 9ter, indien artikel 51/4, § 3 niet 

van toepassing is, heeft de vreemdeling de keuzevrijheid om zijn aanvraag in te dienen in het 

Nederlands, het Frans of het Duits, ongeacht zijn woonplaats. De beslissing moet dan ook in die taal 

worden genomen (RvS 5 juni 1992, nr. 39.581; 4 februari 1999, nr. 78.543 en nr. 74.582; 31 augustus 

2000, nr. 89.455). Verzoekster heeft de aanvraag ingediend in het Frans terwijl de beslissing is 

genomen in het Nederlands. Aldus wordt artikel 41, eerste lid voornoemd geschonden. (…)” 

 

Ter terechtzitting wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van het eerste middel.  

 

De Raad stelt dan ook de afstand van het eerste middel vast.  

 

3.2. In een tweede middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 9ter, §1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet en van de formele motiveringsplicht.  

 

Het middel wordt als volgt onderbouwd:  

 

“De aanvraag ingediend op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wordt ongegrond verklaard 

omdat een terugkeer naar Congo van Verzoekster niet een inbreuk uitmaakt op richtlijn 2004/83/EG 

noch op artikel 3 EVRM. 

 

Evenwel hebben artikel 9ter en artikel 3 niet noodzakelijkerwijze dezelfde inhoud; het is mogelijk dat de 

bescherming van artikel 9ter ruimer is dan die van artikel 3 (RvS 19.6.2013, nr. 223.961). Bijgevolg moet 

tegenpartij niet nagaan of een weigering van verblijf, en een terugkeer naar Congo, in strijd zou zijn met 

artikel 3 EVRM, maar wel of dit in strijd zou zijn met artikel 9ter. Dit gebeurt niet, zodat dit geschonden 

wordt, alsmede de motiveringsplicht, vermits de beslissing geen motivering bevat inzake artikel 9ter. De 

verwijzing naar richtlijn 2004/83/EG is te vaag om te betantwoorden aan een concrete motivering, 

vermits niet eens een artikel aangeduid wordt.” 

 

De formele motiveringsplicht houdt in dat in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moeten 

worden opgenomen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze. Het 

afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze 

duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, met name dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen.  
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De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijke motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem of haar aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

binnen de perken van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis 

van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (cf. RvS 30 oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582).  

 

De Raad stelt vast dat de eerste bestreden beslissing in de eerste plaats expliciet het volgende 

vermeldt: “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.”. Op grond van en met uitdrukkelijke verwijzing naar het advies van de ambtenaar-

geneesheer van 30 juli 2013 wordt vervolgens geconcludeerd: “Derhalve 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 kan uit het voorgelegd medisch 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.” 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekster voorhoudt werd de aanvraag dus niet enkel beoordeeld in het 

licht van richtlijn 2004/83/EG en artikel 3 van het EVRM, maar eveneens en in de eerste plaats in het 

licht van de toepassingsgevallen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

In casu verwijst de verzoekster naar het bepaalde in artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet 

dat 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.”  

 

Deze bepaling houdt duidelijk twee onderscheiden mogelijkheden in wat betreft de ziekte voorgelegd 

door betrokkene, met name:  

- de ziekte houdt een reëel risico in voor het leven of voor de fysieke integriteit, of  

- de ziekte houdt een reëel risico in op onmenselijke of vernederende behandeling doordat er geen 

adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf.  

 

Deze twee verschillende mogelijkheden moeten onafhankelijk van elkaar worden getoetst (cfr. RvS 19 

juni 2013, nr. 223 961, RvS 28 november 2013, nrs. 225 632, 225 633 en RvS 16 oktober 2014, nr. 

228.778). Voor wat betreft de ziekte die een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit van de 

betrokkene vormt, stemt artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet overeen met artikel 3 van 

het EVRM en in die mate heeft de Belgische wetgever artikel 9ter aan de interpretatie van artikel 3 van 

het EVRM door het EHRM willen verbinden (RvS 29 januari 2014, nr. 226 251). De tweede mogelijkheid 

gaat echter verder en vereist dat onafhankelijk van het reële risico voor het leven of de fysieke 

integriteit, tevens wordt onderzocht of de ziekte aanleiding kan geven tot een reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer hiervoor geen adequate behandeling is in het land 

van herkomst of het land van verblijf.  

 

Overeenkomstig artikel 9ter, §1, vijfde lid van de vreemdelingenwet, dienen de hierboven besproken 

risico’s te worden beoordeeld door de ambtenaar-geneesheer, die hieromtrent advies verschaft ten 

behoeve van de bevoegde staatssecretaris of zijn gemachtigde.  

 

In casu blijkt uit de eerste bestreden beslissing uitdrukkelijk verwijst naar het advies van de ambtenaar-

geneesheer van 30 juli 2013. Dit advies werd samen met de eerste bestreden beslissing aan de 

verzoekster ter kennis gebracht. Zodoende maken de motieven van het advies van 30 juli 2013 integraal 

deel uit van de eerste bestreden beslissing, die er haar noodzakelijke grondslag in vindt.  
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Het advies van 30 juli 2013 luidt als volgt: 

 

“(…) Ik kom terug op uw vraag voor medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van haar vraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend 

op 23.03.2010. 

 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

 

Voorgelegde medische attesten: 

 

• Medisch certificaat de dato 01/02/2010 van dr. N. B. Cardiovasculaire pathologie. 

• Medisch attest de dato 02/02/2010 van Prof. Ch. M. Chronische hepatitis C met hepatische cytolyse. 

• Omstandig medisch verslag de dato 26/02/2010 van dr. N. B. Hypertensieve cardiopathie en AHT. 

• Omstandig medisch verslag de dato 01/03/2010 van dr. Ch. M. Chronische hepatitis C. 

• Consultatieverslag de dato 21/09/2010 van dr. A. L. Chronische hepatitis C, genotype 4. 

• Consultatieverslag de dato 07/12/2011 van dr. D. N. Arthrose en neiging tot spierstijfheid. 

• Protocol botscintigrafie de dato 14/12/2011 van dr. G. L. Tekenen van metabole pathologie en 

laesies ter hoogte van de wervelzuil en sacro-iliacale gewrichten. 

• Aanvraagformulier scanner en aanvraagformulier RX, niet gedateerd, aangevraagd door dr. 

Demeulenaere Nathalie. 

• Medisch certificaat de dato 19/03/2012 van dr. N. B. Hypertrofische cardiopathie met apicale 

subobstructie. Chronische hepatitis C en AHT. 

• Protocol echocardiografie de dato 06/09/2012 van dr. B. N. Hypertrofische cardiopathie met apicale 

subobstructie. 

• Medisch certificaat de dato 19/11/2012 van dr. N. B. Hypertrofische cardiopathie met apicale 

subobstructie. Chronische hepatitis C en AHT. 

• Consultatieverslag de dato 19/11/2012 van dr. N. B. Hypertrofische cardiopathie. 

 

Bespreking van het medisch dossier: 

 

Uit dit medisch dossier bestaande uit de hoger vermelde attesten blijkt dat deze 54-jarige vrouw van 

Congolese origine chronisch drager is van het hepatitis C virus en behandeld wordt voor hypertrofische 

cardiopathie secundair aan AHT. 

De behandeling (Pegintron ®en Rebetol®) voor chronische hepatitis C werd opgestart op 17/05/2010 en 

gezien het een genotype 4 betreft diende de therapie 12 maanden verder gezet te worden. Ook indien 

na 12 maanden geen remissie bereikt is wordt de behandeling na één jaar stopgezet omdat er geen 

verbetering meer te verwachten is en er toch belangrijke bijwerkingen zijn. De behandelingstermijn van 

12 maanden is inmiddels ruimschoots verstreken. 

 

Wat betreft de hypertrofische cardiopathie secundair aan langdurige AHT is het inderdaad aangewezen 

dat de behandeling gecontinueerd wordt en is periodieke opvolging bij een cardioloog wenselijk. 

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Congo (D.R.): 

 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

Informatie afkomstig van International SOS
1
 van 27/01/2012 met uniek referentienummer BMA-3847. 

Informatie afkomstig van International SOS
1
 van 05/10/2012 met uniek referentienummer BMA 4386. 

 

http://ibznet/workspaces/Avamed/Shared%20Documents/Conao%20DR%20-

Autorisations%20de%20mise%20sur%20le%20marche%20DPM%202012final.pdf 

 

De nodige faciliteiten voor gespecialiseerde medische opvolging zijn voorhanden. Follow-up bij een 

cardioloog is mogelijk, zowel op ambulante basis als in een hospitaalsetting. 

Ook de nodige medicatie is beschikbaar: Amlodipine (Amlor®) is beschikbaar, Atenolol (Tenormin®) is 

beschikbaar, Acetylsalicylzuur (Asaflow®) is beschikbaar. Co-lisinopril® (lisinopril en 

hydrochloorthiazine) is niet beschikbaar als combinatiepreparaat, maar kan perfect gesubstitueerd 

worden door lisinopril en hydrochloorthiazine in afzonderlijke preparaten. 

 

Toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in Congo (D.R.) : 

 

http://ibznet/workspaces/Avamed/Shared%20Documents/Conao%20DR%20-
http://ibznet/workspaces/Avamed/Shared%20Documents/Conao%20DR%20-
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"Alle grote steden beschikken over een algemeen ziekenhuis, privéklinieken en gezondheidscentra die 

verzorging verstrekken aan de bevolking. Geneesmiddelen voor de behandeling van bepaalde ziekten 

(waaronder o.a. hepatitis) zijn beschikbaar in de gezondheidspunten (eerstehulpposten, medische 

hulpposten), de gezondheidscentra, algemene ziekenhuizen, gespecialiseerde centra en klinieken
2
. Er 

zijn veel gezondheidscontactpunten (eerstehulpposten, medische hulpposten) en gezondheidscentra te 

vinden in elke wijk in Kinshasa en in elke administratieve sector van de regio's. 

In openbare ziekenhuizen is de behandeling goedkoper dan in privéziekenhuizen. Een 

consultatiedossier en een consultatie bij een arts kosten gemiddeld tussen USD 5 (EUR 3,80) en USD 

20 (EUR15,21)
3
. 

Er is geen ziekteverzekeringssysteem in de DRK. Er zijn wel privé-verzékeringen. Momenteel zijn er 

verschillende verzekeringsgroeperingen in Congo (ongeveer 200). De Société nationale d'assurance 

(SONAS) biedt een «gezondheidsverzekering» aan: Deze verzekering dekt, voor de personen die erbij 

aangesloten zijn, de kosten van medische consultaties, de farmaceutische producten, de 

laboratoriumonderzoeken, het radiologisch onderzoek en de scanner, etc. Deze 

gezondheidsverzekering biedt aan de verzekerde de mogelijkheid om zich te laten verzorgen in een 

bepaald centrum, zelfs indien zij niet over geld beschikt, en zelf een gezondheidscentrum uit te kiezen, 

op voorwaarde dat het deel uitmaakt van het SONAS-netwerk. De personen die tot de leeftijdsgroep van 

6 tot 65 jaar behoren, kunnen er zich voor inschhjven
4
. 

De gezondheidsmutualiteit MUSU wordt voorgesteld als een mutualiteit die vooriedereen open staat, 

zonder enige vorm van uitsluiting
5
. Het toetredingsgeld bedraagt USD 1 (EUR 0,76) en de maandelijkse 

bijdrage USD 2,3 (EUR 1,75) per persoon. 

Verder kunnen ook de volgende mutualiteiten genoemd worden: de ISIS-mutualiteitskliniek; de MUSAKI 

(gezondheidsmutualiteit van Kisenso); de MAM (mutuelle d'assurance maladies); de FNPC 

(gezondheidsmutualiteit van de fédération nationale des professionnels de la presse du Congo). 

Betrokkene legt ook 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. 

Overigens lijkt het ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in haar land van herkomst — waar zij 

tenslotte 50 jaar verbleef- geen enkel familielid, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij 

terecht zou kunnen voor opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar of voor financiële 

hulp. 

Ten slotte staat het betrokkene vrij 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". 

 

Conclusies: 

 

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. 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden 

worden. 

Verder is er geen mantelzorg nodig omwille van de vermelde aandoeningen.” 

 

Uit het advies van 30 juli 2013 blijkt dat de ambtenaar-geneesheer niet betwist dat de verzoekster lijdt 

aan een ernstige aandoening die verdere behandeling behoeft. De ambtenaar-geneesheer heeft de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de volgens hem noodzakelijke zorgen in het land van herkomst 

onderzocht. Uit het boven vermelde advies van 30 juli 2013 blijkt afdoende dat de ambtenaar-

geneesheer de beide hierboven vernoemde wettelijke mogelijkheden voorzien door artikel 9ter, §1, 

eerste lid van de vreemdelingenwet is nagegaan, en dat hij dus wel degelijk is nagegaan of een 

weigering van verblijf, en een terugkeer naar Congo, in strijd zou zijn met artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet.  

 

Derhalve is de vermelding in de eerste bestreden beslissing dat “Bijgevolg niet bewezen (is) dat een 

terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk 

uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83EG, noch op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (EVRM)”, een overtollig motief dat geen afbreuk doet aan de overige 

determinerende motieven van de bestreden beslissing, dit is met inbegrip van het advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 30 juli 2013. De kritiek op deze overtollige vermelding in de eerste 
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bestreden beslissing kan dan ook niet tot de vernietiging van deze beslissing leiden. De kritiek op 

voormeld overtollig motief is zodoende onontvankelijk (RvS 30 oktober 2014, nr. 228.963; RvS 19 

februari 2009, nr. 190.636).  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht of artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet, 

blijkt niet. 

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

3.3. In een derde middel voert de verzoekster nogmaals de schending aan van artikel 9ter, §1, eerste lid 

van de vreemdelingenwet en van de formele motiveringsplicht. 

 

Zij betoogt als volgt:  

 

“Dit middel wordt in ondergeschikte orde ingeroepen. 

 

Er wordt niet betwist dat verzoekster aan een aandoening lijdt nl. hypertrofysche cardiopathie secundair 

aan langdurige AHT, waarvoor het aangewezen is dat de behandeling voortduurt onbeperkt in de tijd en 

een periodieke opvolging bij een cardioloog wenselijk is. 

 

De aanvraag wordt ongegrond verklaard om de enkele reden dat de nodige behandeling door een 

cardioloog in een ziekenhuis, en de nodige medicatie, in Kinshasa beschikbaar én betaalbaar zou zijn. 

Daarvoor verwijst de arts naar een dubbele informatie van 27.1.2012 en van 5.10.2012 van "SOS 

International", die zich in het dossier zou bevinden. 

 

Er wordt verwezen naar een bron op het internet, maar die niet voor het publiek toegankelijk is 

(http//ibznet...). Het is dus niet mogelijk de citaten te lezen laat staan de inhoud ervan te controleren. 

Voor zover wat geschreven staat inderdaad afkomstig is van de voornoemde bron, kan het volgende 

gesteld worden. 

 

"SOS International" is een schimmige onbekende onderneming, waarvan de betrouwbaarheid niet 

vaststaat. Volgens een persbericht van 15.3.2013 is ze "gespecialiseerd in medische hulp en veiligheid 

voor zakenreizigers". Op haar website belooft de organisatie om "zowat alles te regelen voor hun leden", 

hetzij begoede reizigers en expats, waarvoor de werkgever betaalt. De organisatie heeft er dus belang 

bij een rooskleurig beeld op te hangen. 

 

Volgens deze onderneming zijn de nodige zorgen en opvolging en medicatie beschikbaar in Kinshasa. 

De noodzakelijke medische zorgen zijn ook toegankelijk. 

 

Het is wel vreemd dat alle andere bronnen hierover het tegendeel zeggen. 

 

Om te beginnen wordt geen rekening gehouden met diverse medische verslagen en attesten die 

verzoekster heeft meegedeeld, en waarvan een aantal vaststellen dat ze niet in Congo adequaat kan 

behandeld worden. Ook indien de arts van de Dienst Vreemdelingenzaken niet verplicht is de stelling 

van de arts van verzoekster te volgen, toch is hij verplicht, indien hij daarvan afwijkt, dit te motiveren, 

quod non vermits zelfs niet uit de verslagen en attesten geciteerd wordt. In het verslag van 26.2.2010 

wordt ook gesteld dat verzoekster niet kan reizen. 

 

In een rapport van de Zwitserse vluchtelingenorganisatie OSAR van 16.5.2013 i.v.m. de psychiatrische 

zorgen in Congo wordt, bij de inleiding op blz. 1, gesteld dat de medische verzorging in Congo slechts in 

zeer beperkte mate wordt gewaarborgd. Er zijn o.m. grote tekorten inzake de financiering van de 

gezondheidszorg, de infrastructuur en de kwaliteit van het medisch personeel. 

 

In een rapport van OSAR van 22.12.2010 over de raadplegingen inzake cardiologie wordt gesteld dat 

het systeem van de gezondheidszorg in een zeer slechte toestand verkeert. Talrijke structuren hebben 

belangrijke problemen inzake werking, vooral inzake de financiering, gebrek aan personeel en 

geneesmiddelen, materieel en medische uitrusting. In Kinshasa zijn er verschillende structuren die 

raadplegingen inzake cardiologie verzekeren, maar ze kosten tussen 20 en 50 dollar per raadpleging, 

terwijl het gemiddeld maandinkomen van een Congolees 13 dollar bedraagt. Deze kosten zijn bijgevolg 

onbetaalbaar voor de meeste Congolezen. Bovendien, indien een operatief ingrijpen vereist is, kan dit 

niet gebeuren omwille van een gebrek aan aangepaste uitrusting. De cardiopathie bevindt zich op de 
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lijst van ziekten die niet efficiënt kunnen worden behandeld en die een transfert naar het buitenland 

noodzakelijk maken. 

 

Het is opvallend dat inzake de (financiële) beschikbaarheid/toegankelijkheid de conclusie van de arts 

van de Dienst Vreemdelingenzaken erg verschillend is van die in het rapport van OSAR, terwijl ze 

verwijzen naar dezelfde bronnen, ni. CRI en IOM (voetnoten 2 en 3 arts DVZ; voetnoten 8, 12 en 13 

OSAR). Men kan dus besluiten dat de arts van de Dienst Vreemdelingenzaken een verkeerde conclusie 

trekt uit de geraadpleegde bronnen. 

 

In een rapport van het Brits Ministerie van Binnenlandse zaken Home Office UK Border Agency over 

Congo van 9 maart 2012, wordt op blz. 163 (26.01) gesteld dat de gezondheidsindicatoren bij de 

slechtste van de hele wereld zijn; 70 % van de bevolking heeft nauwelijks of geen toegang tot de 

gezondheidszorg. De kostprijs van een raadpleging bij een specialist bedraagt 9.5 dollar (blz. 165), wat 

nog altijd 2/3 van een gemiddeld maandloon bedraagt. Een hartprobleem dat een chirurgische ingreep 

noodzaakt kan niet behandeld worden in Congo (blz. 166). In een rapport van 10 mei 2012 van dezelfde 

instelling wordt gezegd dat medische verzorging bijzonder beperkt is (4.4.2). Toegang tot 

gezondheidsinstellingen is mogelijk indien de patient de financiële mogelijkheid heeft om zich te laten 

behandelen, terwijl gezondheidszorg duur is (4.4.3). 

 

De informatie over de financiële toegankelijkheid gegeven in het advies van de arts van de Dienst 

Vreemdelingenzaken is bijzonder karig. In openbare ziekenhuizen is de behandeling goedkoper dan in 

privé-ziekenhuizen; de consultatie bij een arts kost tussen 5 en 20 dollar. Er wordt evenwel door de arts 

van de Dienst Vreemdelingenzaken gesteld dat de behandeling door een cardioloog wenselijk is, en niet 

door "een arts", zodat de kostprijs van een raadpleging bij een cardioloog eerder 20 dan 5 € zal kosten, 

wat gelet op een gemiddeld maandloon van een Congolees onbetaalbaar is. Er wordt ook gesteld dat er 

geen ziekteverzekering is in Congo, maar wel zijn er privé-verzekeringen; of die betaalbaar zijn voor 

verzoekster wordt niet onderzocht. In het algemeen dient overigens gesteld te worden dat het advies 

zeer algemeen is en niet ingaat op de persoonlijke situatie van verzoekster, wat wijst op een gebrek aan 

motivering. 

 

Tenslotte, maar last but not least, kan verwezen worden naar het reisadvies van de FOD Buitenlandse 

zaken, waar gesteld wordt dat "openbare ziekenhuizen zijn zelden in staat om hoogwaardige zorg te 

bieden". Bijgevolg moet verzoekster dan een beroep doen op privé- ziekenhuizen, maar -zoals hoger 

gesteld- die zijn duur. In ieder geval toont de arts van de Dienst Vreemdelingenzaken niet aan dat 

verzoekster een privé-ziekenhuis financieel aankan. 

 

Op het einde van het advies wordt gesteld dat verzoekster kan terugkeren met de hulp van IOM. Dat is 

niet pertinent, vermits de arts niet nagaat of verzoekster kan reizen, terwijl zoals hoger wordt gesteld in 

een attest wordt gezegd dat verzoekster niet kan reizen. Bovendien, zelfs in bevestigend geval moet ze 

nog toegang hebben tot de adequate medische zorg. 

 

Kortom, het advies is van een beschamend niveau.” 

 

Wat de theoretische uiteenzetting omtrent de formele motiveringsplicht en artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet betreft verwijst de Raad naar de bespreking van het tweede middel.  

 

De verzoekster betoogt in haar derde middel dat “Er wordt verwezen naar een bron op het internet, 

maar die niet voor het publiek toegankelijk is (http//ibznet...). Het is dus niet mogelijk de citaten te lezen 

laat staan de inhoud ervan te controleren.”. De Raad stelt vast dat het inderdaad een webstek betreft die 

enkel intern kan worden geconsulteerd bij binnenlandse zaken en die dus niet publiekelijk toegankelijk 

is. Evenwel dient er op te worden gewezen dat de ambtenaar-geneesheer in zijn onder punt 3.2. 

geciteerde advies uitdrukkelijk aangeeft dat de informatie met betrekking tot de beschikbaarheid van de 

zorgen en opvolging in de D.R. Congo “werd toegevoegd aan het administratief dossier van de 

betrokkene”. Een raadpleging van het administratief dossier leert dat dit ook effectief het geval is.  Op 

zicht van de stukken van het administratief dossier en uit de desbetreffende verwijzing in het advies van 

de ambtenaar-geneesheer, kan op eenvoudige wijze worden vastgesteld dat het gaat om het document 

‘Répertoire des Produits Pharmaceutiques enregistrés et autorisés par la DPM en RDC, 1ere Edition 

Aout 2012’, dat onder meer een tabel omvat van de in Congo geregistreerde medicijnen. Er dient aldus 

te worden aangenomen dat de verzoekster wel degelijk in de mogelijkheid was om kennis te nemen van 

dit stuk, met name door inzage te nemen in het administratief dossier. Bovendien dient opgemerkt te 

worden dat wanneer de informatie waarnaar wordt verwezen is opgenomen in het administratief dossier, 
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het volstaat in het kort het voorwerp en de bevindingen van dit stuk te vermelden, zonder dat het nodig 

is dit in extenso over te nemen of in bijlage te voegen (RvS 25 juni 2015, nr. 11.364 (c)). De ambtenaar-

geneesheer vermocht dan ook te verwijzen naar de relevante inhoud van het hiervoor vermelde stuk. 

Een schending van de motiveringsplicht kan op dit punt dan ook niet worden vastgesteld. 

 

Voorts stelt de Raad vast dat de informatie afkomstig van International SOS waarnaar verwezen wordt 

in het advies van de ambtenaar-geneesheer van 30 juli 2013 zich eveneens in het administratief dossier 

bevindt. Waar de verzoekster stelt dat International SOS “een schimmige onbekende onderneming (is), 

waarvan de betrouwbaarheid niet vaststaat” stelt de Raad vast dat de verzoekster zich in deze beperkt 

tot een loutere bewering waarvan zij zelfs geen begin van bewijs bijbrengt. Deze kritiek kan dan ook niet 

worden aangenomen. De Raad stelt bovendien vast dat de desbetreffende antwoordformulieren met 

unieke referentienummers BMA-3847 en BMA-4386, waarvan de afschriften zich in het administratief 

dossier bevinden, afkomstig zijn van de Nederlandse immigratie- en naturalisatiedienst. De 

vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer vinden ook steun in deze stukken.  

 

De verzoekster brengt bij haar verzoekschrift tevens een stuk ‘République démocratique du Congo: 

soins psychiatriques’ van 16 mei 2013 bij en zij betoogt dat hierin “bij de inleiding op blz. 1, gesteld dat 

de medische verzorging in Congo slechts in zeer beperkte mate wordt gewaarborgd”. De Raad stelt 

dienaangaande vooreerst vast dat het rapport handelt over psychiatrische zorgen, wat in casu niet aan 

de orde is. Verder stelt de Raad vast dat de verzoekster erkent dat medische verzorging in de D.R. 

Congo wordt gewaarborgd, zij het in volgens haar zeer beperkte mate. Artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet vereist slechts dat wordt nagegaan of een vreemdeling kan terugreizen naar zijn land 

van herkomst zonder dat zijn leven of fysieke integriteit hierdoor in het gedrang komt en of deze 

vreemdeling in dat land niet dreigt in een onmenselijke of vernederende situatie terecht te komen 

ingevolge het ontbreken van een adequate behandeling. De door de verweerder aangestelde 

ambtenaar-geneesheer dient bijgevolg niet na te gaan of een vreemdeling die verzoekt om, op 

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

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

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

behandeling beschikbaar en toegankelijk is. De Raad merkt op dat de ambtenaar-geneesheer 

vaststelde dat dit in voorliggende zaak, met name gelet op de thans voorliggende aandoening en de 

daaraan corresponderende behandeling en opvolging, het geval is. De ambtenaar-geneesheer heeft, 

met verwijzing naar bronnenmateriaal dat aan het administratief dossier is toegevoegd, duidelijk 

uiteengezet dat de verzoekster kan reizen en in Congo kan beschikken over en toegang heeft tot de 

specifieke benodige medicatie en opvolging door artsen met de vereiste specialisaties. Hij heeft dan ook 

de in artikel 9ter van de vreemdelingenwet bepaalde criteria in acht genomen.  

 

In dit kader wijst de Raad er nog op dat de verwijzing van de verzoekster naar het reisadvies van de 

FOD Buitenlandse Zaken niet dienstig is. De informatie die uit dit advies blijkt, is dermate vaag en 

algemeen dat hiermee in generlei wijze de specifieke bevindingen omtrent de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de door de verzoekster benodigde medische zorgen wordt weerlegd. De 

verzoekster toont met de loutere verwijzing naar het desbetreffende reisadvies dan ook niet aan dat de 

ambtenaar-geneesheer bij de beoordeling ter zake niet zou zijn uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of dat hij deze incorrect heeft beoordeeld of op grond daarvan niet in redelijkheid tot zijn 

besluit is gekomen. 

 

Waar de verzoekster verder verwijst naar een rapport van OSAR van 22 december 2010 omtrent de 

raadplegingen inzake cardiologie, dat zij eveneens bij haar verzoekschrift voegt, en waarin onder meer 

zou gesteld worden dat de cardiopathie op de lijst staat van ziekten die niet efficiënt kunnen worden 

behandeld en die een transfert naar het buitenland noodzakelijk maken, stelt de Raad vast dat de 

informatie van International SOS waarop de ambtenaar-geneesheer zich in zijn advies van 30 juli 2013 

baseert om het tegendeel te beweren, dateert van 5 oktober 2012. Het is dan ook duidelijk dat de 

ambtenaar-geneesheer zich in deze op veel recentere informatie baseerde dan het door de verzoekster 

aangehaalde rapport van 22 december 2010. Met het voormelde rapport weerlegt de verzoekster de 

vaststelling van de ambtenaar-geneesheer dat de benodigde behandelingen beschikbaar zijn in haar 

land van herkomst dan ook niet. Daarom is het ook niet kennelijk onredelijk van de ambtenaar-

geneesheer naar een aantal van dezelfde rapporten te verwijzen in voetnoot als in het OSAR rapport 

waarvan sprake, en toch tot een andere conclusie te komen.  
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Wat de financiële en geografische toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen betreft, merkt de 

Raad op dat het advies van de ambtenaar-geneesheer van 30 juli 2013 daaromtrent verschillende 

motieven bevat:  

 

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

verzorging verstrekken aan de bevolking. Geneesmiddelen voor de behandeling van bepaalde ziekten 

(waaronder o.a. hepatitis) zijn beschikbaar in de gezondheidspunten (eerstehulpposten, medische 

hulpposten), de gezondheidscentra, algemene ziekenhuizen, gespecialiseerde centra en klinieken
2
. Er 

zijn veel gezondheidscontactpunten (eerstehulpposten, medische hulpposten) en gezondheidscentra te 

vinden in elke wijk in Kinshasa en in elke administratieve sector van de regio's. 

In openbare ziekenhuizen is de behandeling goedkoper dan in privéziekenhuizen. Een 

consultatiedossier en een consultatie bij een arts kosten gemiddeld tussen USD 5 (EUR 3,80) en USD 

20 (EUR15,21)
3
. 

Er is geen ziekteverzekeringssysteem in de DRK. Er zijn wel privé-verzékeringen. Momenteel zijn er 

verschillende verzekeringsgroeperingen in Congo (ongeveer 200). De Société nationale d'assurance 

(SONAS) biedt een «gezondheidsverzekering» aan: Deze verzekering dekt, voor de personen die erbij 

aangesloten zijn, de kosten van medische consultaties, de farmaceutische producten, de 

laboratoriumonderzoeken, het radiologisch onderzoek en de scanner, etc. Deze 

gezondheidsverzekering biedt aan de verzekerde de mogelijkheid om zich te laten verzorgen in een 

bepaald centrum, zelfs indien zij niet over geld beschikt, en zelf een gezondheidscentrum uit te kiezen, 

op voorwaarde dat het deel uitmaakt van het SONAS-netwerk. De personen die tot de leeftijdsgroep van 

6 tot 65 jaar behoren, kunnen er zich voor inschhjven
4
. 

De gezondheidsmutualiteit MUSU wordt voorgesteld als een mutualiteit die vooriedereen open staat, 

zonder enige vorm van uitsluiting
5
. Het toetredingsgeld bedraagt USD 1 (EUR 0,76) en de maandelijkse 

bijdrage USD 2,3 (EUR 1,75) per persoon. 

Verder kunnen ook de volgende mutualiteiten genoemd worden: de ISIS-mutualiteitskliniek; de MUSAKI 

(gezondheidsmutualiteit van Kisenso); de MAM (mutuelle d'assurance maladies); de FNPC 

(gezondheidsmutualiteit van de fédération nationale des professionnels de la presse du Congo). 

Betrokkene legt ook 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. 

Overigens lijkt het ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in haar land van herkomst — waar zij 

tenslotte 50 jaar verbleef- geen enkel familielid, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij 

terecht zou kunnen voor opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar of voor financiële 

hulp. 

Ten slotte staat het betrokkene vrij 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". 

 

Dienaangaande mag niet uit het oog worden verloren dat deze vaststellingen in hun geheel moeten 

worden gelezen. Zo brengt de verzoekster tegen de vaststelling dat zij geen bewijs van 

arbeidsongeschiktheid heeft bijgebracht en dat het onwaarschijnlijk is dat zij in haar land waar zij 50 jaar 

verbleef op niemand zou kunnen terugvallen voor financiële hulp of opvang, geen enkel concreet 

element in. Minstens maakt zij niet aannemelijk dat deze argumentatie kennelijk onredelijk zou of foutief 

zijn. Waar de verzoekster ingaat op het gemiddelde maandloon van een Congolees, verzuimt zij dan 

ook om concreet toe te lichten waarom zij in haar land van herkomst dan wel louter op een gemiddeld 

maandloon zou terugvallen, zonder enige hulp van familie, vrienden of kennissen of zonder de in het 

voormelde advies gesuggereerde hulp van het IOM Reïntegratiefonds. Tevens dient te worden 

benadrukt dat de ambtenaar-geneesheer verwijst naar een specifieke mutualiteit ‘MUSU’ die in de D. R. 

Congo actief is en die voor iedereen openstaat zonder enige vorm van uitsluiting. Het toetredingsgeld 

voor deze mutualiteit bedraagt 1 dollar en de maandelijkse bijdrage bedraagt 2,3 dollar. De verzoekster 

maakt op geen enkele wijze concreet aannemelijk dat zij de kosten voor deze mutualiteit niet zou 

kunnen dragen noch toont zij aan dat haar medische zorgen er niet of onvoldoende door zouden worden 

gedekt. Waar de verzoekster, in verwijzing naar het OSAR rapport van 22 december 2010 stelt dat de 

raadplegingen cardiologie tussen 20 en 50 dollar kosten, hetgeen onbetaalbaar is voor de meeste 

Congolezen, merkt de Raad nogmaals op dat de verzoekster geenszins concreet aannemelijk maakt dat 

zij in haar land van herkomst slechts over een modaal inkomen van 13 dollar zou beschikken en dat zij 

verstoken zou zijn van enige andere financiële hulp of tegemoetkoming van één van de mutualiteiten of 

private ziekteverzekeringen die de ambtenaar-geneesheer weergeeft.  
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Waar de verzoekster aangeeft dat de ambtenaar-geneesheer haar persoonlijke financiële situatie niet 

heeft onderzocht, merkt de Raad op dat de verzoekster nagelaten heeft om haar persoonlijke financiële 

situatie in haar land van herkomst in haar aanvraag concreet toe te lichten, dit terwijl artikel 9ter, §1, 

derde lid van de vreemdelingenwet voorschrijft dat de aanvrager   “samen met de aanvraag alle nuttige 

en recente inlichtingen over[maakt] 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”. De verzoekster, 

op wie als aanvrager in principe de bewijslast rust, kan dan ook van de ambtenaar-geneesheer niet 

verwachten dat hij een zeer individueel onderzoek voert naar alle financiële middelen waarover de 

verzoekster in haar land van herkomst werkelijk beschikt (of niet beschikt). Bij gebrek aan concrete 

informatie ter zake vanwege de verzoekster zelve, volstaan de vaststellingen van de ambtenaar-

geneesheer – in hun geheel gelezen en zoals hierboven besproken - dan ook ruimschoots om de 

financiële toegankelijkheid tot de benodigde medische zorgen in het land van herkomst aan te nemen. 

 

Het vage betoog dat het opvallend is “dat inzake de (financiële) beschikbaarheid/toegankelijkheid de 

conclusie van de arts van de Dienst Vreemdelingenzaken erg verschillend is van die in het rapport van 

OSAR, terwijl ze verwijzen naar dezelfde bronnen, nl. CRI en IOM (voetnoten 2 en 3 arts DVZ; 

voetnoten 8, 12 en 13 OSAR)”, wordt voorts op geen enkele wijze concreet toegelicht. De verzoekster 

duidt geenszins aan wat dan wel precies de verschillende conclusies zouden zijn die enerzijds door de 

ambtenaar-geneesheer en anderzijds door OSAR zouden zijn getrokken uit de rapporten van CRI en 

IOM. Het betoog van de verzoekster volstaat dan ook niet om een foutieve of kennelijk onredelijke 

beoordeling aan te tonen.   

 

Waar de verzoekster verwijst naar de rapporten van het Brits Ministerie van Binnenlandse zaken Home 

Office UK Border Agency over Congo van 9 maart 2012 en 10 mei 2012, stelt de Raad vast dat de 

verzoekster nalaat om deze rapporten toe te voegen aan het verzoekschrift en dat zij evenmin een 

vrijelijk toegankelijke vindplaats ervan op het internet vermeldt. De loutere verwijzing naar rapporten, 

zonder ze op enige wijze bij te brengen, is niet dienstig. Ook indien de vermeldingen van de verzoekster 

accuraat zouden zijn, dan nog dient te worden opgemerkt dat de verzoekster hiermee de vaststellingen 

van de ambtenaar-geneesheer, in hun geheel gelezen, en meer bepaald deze omtrent de financieel 

zeer toegankelijke mutualiteit ‘MUSU’ en de mogelijkheid dat de verzoekster - via een arbeidsinkomen 

of door financiële hulp van familie of derden dan wel door het IOM, de benodigde medische zorgen - zelf 

kan bekostigen, niet weerlegt. De verzoekster maakt geheel niet aannemelijk dat zij in haar land van 

herkomst daadwerkelijk zal terugvallen op een gemiddeld maandinkomen. 

 

Waar de verzoekster betoogt dat “de arts niet nagaat of verzoekster kan reizen, terwijl zoals hoger wordt 

gesteld in een attest wordt gezegd dat verzoekster niet kan reizen”, stelt de Raad vast dat het advies 

van de ambtenaar-geneesheer van 30 juli 2013 het volgende vermeldt: “Op basis van de vermelde 

medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden worden. Verder is er geen 

mantelzorg nodig omwille van de vermelde aandoeningen”. Hieruit blijkt dat de ambtenaar-geneesheer 

wel degelijk is nagegaan of de verzoekster kan reizen. Het medisch attest van 26 februari 2010, 

waarnaar de verzoekster verwijst, vermeldt het volgende: “Le patient peut-il voyager vers son pays 

d’origine? Pourquoi pas? Pas pour l’instant, nécessite stabilisation de Q (traitement)”. Dit attest dateert 

evenwel van 26 februari 2010. Uit de stukken van het administratief dossier en uit de vermeldingen in 

het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat deze laatste zijn besluit mede heeft gebaseerd op 

niet minder dan 9 meer recente medische stukken waarin niet langer een onmogelijkheid tot reizen 

wordt geattesteerd. Bovendien vermeldt het medisch specialistisch verslag van 19 november 2012 

uitdrukkelijk het volgende: “Cardiopathie hypertrophique, actuellement stable sous ce traitement que je 

propose de ne pas modifier. L’HTA est également bien contrôlée.” Het is dan ook niet kennelijk 

onredelijk noch onjuist dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies van 30 juli 2013 “op basis van de 

vermelde medische gegevens”, dit is dus op grond van het geheel van de bijgebrachte medische 

stukken, geen contra-indicatie om te reizen weerhoudt. De motiveringsplicht reikt overigens niet zo ver 

dat de ambtenaar-geneesheer de motieven zou moeten weergeven die de grondslag voor zijn motieven 

vormen (RvS 14 juli 2016, nr. 12.064 (c)).   

 

De verzoekster toont dan ook geen motiveringsgebrek, noch een schending van artikel 9ter, §1, eerste 

lid van de vreemdelingenwet, aan. 

 

Het derde middel is ongegrond.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig september tweeduizend 

zestien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


