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 nr. 177 238 van 31 oktober 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 10 november 2014 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van  de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 1 oktober 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 

verklaard wordt en van de beslissing van diezelfde gemachtigde van 1 oktober 2014 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 31 augustus 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 september 2016. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN WALLE, die loco advocaat C. GHYMERS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat Mr. C. DECORDIER, 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 27 december 2013 dient de verzoekster 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). 

 

De aanvraag wordt ontvankelijk verklaard bij beslissing van 27 mei 2014. 
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Op 2 juli 2014 neemt de gemachtigde van minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de aanvraag op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. De gemachtigde neemt op 

diezelfde datum een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

Naar aanleiding van een beroep dat de verzoekster tegen de voornoemde beslissingen instelde bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), beslist de gemachtigde om zowel de 

ongegrondheidsbeslissing van 2 juli 2014 als het bijbehorende bevel om het grondgebied te verlaten 

van 2 juli 2014, in te trekken. 

 

Op 1 oktober 2014 beslist de gemachtigde wederom dat de aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet ongegrond is. 

 

Het betreft de eerste bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekster ter kennis gebracht op 13 

oktober 2014 en is  als volgt gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 27.12.2013 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

K., B. (R.R.: 063080165218) 

nationaliteit: Guinee 

geboren te Conakry op 01.08.1963 

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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 27.05.2014, 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 werden medische elementen aangehaald door K. B. die echter niet weerhouden kunnen worden (zie 

medisch verslag arts-adviseur dd. 30.09.2014) 

 

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 

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf.” 

 

Op 1 oktober 2014 geeft de gemachtigde de verzoekster tevens het bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

 

Dit bevel is de tweede bestreden beslissing, die als volgt is gemotiveerd:  

 

 “Il est enjoint à Madame 
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mevrouw 

nom/naam : K. 

prénom /voornaam : B. 

date de naissance/geboortedatum : 01.08.1963 

lieu de naissance/geboorteplaats : Conakry 

nationalité/nationaliteit : Guinee 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement 

l'acquis de Schengen, sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre, 

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

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven, 

 

dans les 0 jours de la notification de décision 

binnen 0 dagen na de kennisgeving 

  

MOTIF DE LA DECISION : 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

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: 

 

o En vertu de l'article 7, alinea 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressée n'est pas en possession d'un VISA valable 

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 bezit van een geldig visum 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

 

4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : L'intéressé s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire en date du 13.11.2013. Cet 

ordre de quitter le territoire a été prolongé le 03.04.2014 et en date du 13.04.2014 devait y donner suite. 

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: Betrokkene maakt reeds het voorwerp uit van een bevel om het 

grondgebied te verlaten d.d. 13.11.2013. Dit bevel om het grondgebied te verlaten werd op 03.04.2014 

verlengd en betrokkene diende uiterlijk op 13.04.2014 hieraan gevolg te geven.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekster de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de motiveringsplicht en 

van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend te New York op 4 november 1950 en goedgekeurd bij  wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM). De verzoekster beroept zich tevens op een manifeste beoordelingsfout.  

 

Het enig middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“Aux termes de l'article 9ter introduit par la loi du 15 septembre 2006, modifiant la loi du 15 décembre 

1980 : 

§ 1
er

: «L'étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d'un document d'identité et souffre d'une 

maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son 

pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le 

Royaume au Ministre ou à son délégué [...] ». 
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Or, en l'espèce, la motivation de l'acte attaqué est manifestement erronée et incomplète pour les motifs 

développés ci-après : 

> Il ressort de la décision attaquée qu'il n'a pas été tenu compte de tous les éléments de la cause et 

notamment des éléments adressés par fax du conseil de la requérante à l'office des étrangers en date 

du 8 avril 2014. 

Il résulte du rapport du médecin conseil du 30 septembre 2014 qu'il a fondé son avis sur base des 

documents suivants : 

- Certificat médical circonstancié du 25 novembre 2013 du Docteur Meuris ; 

- Rapport médical du 25 novembre 2013 du Docteur Meuris ; 

- Rapport médical du 30 septembre 2013 ; 

- Attestation médicale du 7 avril 2014 du Docteur Meuris ; 

 

La précédente décision de refus ne mentionnait que les trois premiers documents. La requérante 

indiquait dès lors dans son précédent recours devant le Conseil de céans que la partie adverse n'avait 

pas tenu compte des nouveaux documents transmis par le conseil de la requérante par fax du 8 avril 

2014 (pièce n°6), à savoir : 

- Une attestation médicale du 7 avril 2014 (pièce n°7) qui confirme que la requérante est suivie 

trimestriellement en médecine interne générale pour son HIV ainsi qu'en endocrinologie pour son 

diabète difficilement équilibrable. Elle précise que ces deux pathologies précitées mettent la requérante 

dans une condition d'immunodéfîcience qui serait aggravée par une probable interruption de traitement 

si elle devait retourner au pays. 

- Un deuxième document (pièce n°8) concernant des informations relatives à l'épidémie d'Ebola 

régnant actuellement en Guinée. 

Ce document mentionne de nombreux cas déjà détectés de cette maladie très contagieuse et mortelle. 

Aucun vaccin ni médicament n'existe contre cette maladie qui est mortelle dans 90% des cas. 

La partie requérante constate à la lecture de l'acte attaqué que la partie adverse s'est simplement 

contentée d'ajouter la mention de l'attestation médicale du 7 avril 2014 par rapport à sa précédente 

décision (voir pièces n°3 et 9). Aucun développement supplémentaire n'a été fait au sujet de ce 

document médical, les deux décisions de refus étant totalement identiques ! La partie requérante peut 

donc penser de manière légitime qu'il n'a pas été réellement tenu compte de ce document et il en 

ressort un défaut de motivation de l'acte attaqué. 

En outre, si la nouvelle décision attaquée mentionne l'attestation médicale du 7 avril 2014, elle n'indique 

toujours rien en ce qui concerne la documentation sur la maladie d'Ebola (pièce n°8). 

En communiquant cette documentation, la requérante a précisé que les personnes ayant un système 

immunitaire déficient (comme le cas de la requérante, ce qui est d'ailleurs confirmé par la pièce n°7) 

sont plus vulnérables et courent donc plus de risques d'être contaminées par la fièvre Ebola et que le 

risque de décès est fortement élevé pour ces personnes en cas de retour en Guinée. A l'heure actuelle, 

la situation s'est en outre fortement aggravée en Guinée et les services de santé sont totalement 

dépassés. 

La partie adverse n'a pas tenu compte de l'incidence de l'épidémie d'Ebola sur l'état de santé de la 

requérante en cas de retour en Guinée alors qu'elle avait pourtant attiré l'attention de la partie adverse à 

ce sujet. 

 

Il n'a pas non plus été tenu compte de l'incidence de l'épidémie actuelle au niveau de la disponibilité et 

de l'accessibilité des soins de santé en Guinée. Il résulte pourtant des images des médias que les 

centres médicaux sont totalement débordés par la situation, que de très nombreuses personnes doivent 

être soignées mais qu'il n'y a pas suffisamment de places pour elles et que les services de santé n'ont 

pas suffisamment de moyen pour faire face à la demande (pénurie de médicament, pas assez de 

moyen matériel et humain). Il est en conséquence indéniable que l'épidémie d'Ebola a une incidence 

importante sur l'accessibilité et la disponibilité des soins de santé. 

La partie adverse ne peut ignorer le chaos actuel en Guinée. En omettant d'examiner cette question qui 

a pourtant été soulevée par la requérante dans son fax du 8 avril dernier, la partie adverse a commis 

une erreur d'appréciation et il en ressort un défaut de motivation de la décision attaquée. 

> Au niveau de l’ accessibilité des soins en Guinée : la décision attaquée et le rapport du médecin sur 

lequel elle se fonde considèrent à tort que les traitements nécessaires à la requérante sont accessibles 

en Guinée (voir ci-dessous) 

> Au niveau de la disponibilité des soins en Guinée, la décision attaquée et le rapport du médecin sur 

lequel elle se fonde considèrent à tort que les traitements nécessaires à la requérante sont disponibles 

en Guinée (voir ci-dessous) 
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- Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l'article 9ter dans 

la loi du 15/12/1980, que le traitement adéquat mentionné dans cette disposition vise un traitement 

approprié et suffisamment accessible dans le pays d'origine ou de séjour et que l'examen de cette 

question doit se faire au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle du demandeur. 

Il résulte que pour être adéquats au sens de l'article 9 ter, les traitements existant dans le pays d'origine 

de la requérante doivent être non seulement appropriés à ses pathologies mais également 

suffisamment accessibles pour l'intéressée, dont la situation individuelle doit être prise en considération 

lors de l'examen de sa demande. 

- Contrairement à ce qu'avance la partie adverse, le système des soins de santé en Guinée est tel 

que la requérante ne pourrait bénéficier d'un traitement adéquat pour ses graves problèmes de santé 

dès lors que les traitements médicamenteux, les suivis médicaux et le matériel médical nécessaire à 

ces suivis ne sont pas disponibles et accessibles en Guinée. 

La requérante a déposé à l'appui de sa demande de séjour plusieurs documents confirmant 

l'inaccessibilité et/ou l'indisponibilité des traitements en Guinée pour le VIH/Sida ainsi que plusieurs 

documents attestant du déficit du système de santé guinéen, du manque d'infrastructure, de l'absence 

de couverture sociale etc. (voir pièces 5, 6 et 7A-E annexées à la demande de séjour). La partie 

adverse n'a pas correctement tenu compte de ces documents et il en ressort un défaut de motivation de 

la décision attaquée. 

 

- La partie adverse considère en effet à tort que les traitements nécessaires à la requérante sont 

accessibles en Guinée en raison de l'existence d'un régime d'assurance maladie pour les travailleurs 

salariés dont la requérante pourrait bénéficier dès lors qu'elle ne démontre pas la reconnaissance de 

son incapacité de travail au moyen d'une attestation officielle d'un médecin du travail compétent dans ce 

domaine. 

Comme expliqué dans la demande de séjour, il est pourtant certain que la requérante ne pourrait pas 

bénéficier de ce régime d'assurance dès lors qu'elle n'entre pas dans les conditions pour pouvoir en 

bénéficier. 

En effet, pour pouvoir bénéficier du régime de sécurité sociale guinéen, le travailleur salarié doit être 

immatriculé à la caisse nationale de sécurité sociale et justifier de trois mois d'activité au cours du 

trimestre qui précède la constatation médicale de la maladie (voir pièce annexée à la demande de 

séjour, pièce n°7B). La requérante ne peut justifier de ces 3 mois d'activité étant donné que la maladie a 

été constatée en Belgique. Il lui est donc impossible de travailler et de cotiser avant la constatation 

médicale de la maladie. Elle est de ce fait exclue du champ d'application du régime d'assurance maladie 

guinéen. Il est en effet logiquement impossible pour une personne de contracter une assurance afin de 

se prémunir des conséquences d'une maladie dont elle est déjà atteinte. 

Il est de plus totalement illusoire de penser que la requérante pourrait trouver un travail en cas de retour 

en Guinée étant donné la faiblesse induite par son état de santé, son obésité morbide, son absence de 

qualification et le fait qu'elle soit analphabète (outre le fait qu'il n'est pas évident de trouver un travail à 

51 ans...). 

La requérante rappelle enfin que moins de 3% de la population guinéenne bénéficie du régime de 

l'assurance maladie (cf. pièce 7B annexée à la demande de séjour), ce qui démontre que le système ne 

fonctionne pas ou est très peu accessible à la population. 

- La partie adverse indique dans la décision attaquée que les tarifs de consultations tournent autour 

de 5.000 GNF dans les hôpitaux publics, 2.500 GNF dans les hôpitaux préfectoraux et 1.000 à 1.500 

GNF dans les centres de santé. Ce-faisant la partie adverse semble faire une lecture très parcellaire 

des informations en sa possession. Le même document mentionné par la partie adverse (et déposé par 

la partie requérante à l'appui de sa demande de séjour : pièce n°7E) indique qu'en dehors de ces tarifs 

officiels pavés à l'entrée des structures sanitaires, le malade paie de façon générale un tarif spécial (qui 

n'est pas reversé à la structure) à son médecin qui varie entre 10.000 et 30.000 GNF suivant la 

qualification et le statut du médecin (tarif qui peut monter jusque 50.000 GNF dans une structure 

privée). 

A cela s'ajoutent bien évidemment le prix des bilans médicaux (dont la qualité et la fiabilité sont plus que 

sujettes à caution) et des médicaments. 

La décision précise que les traitements antirétro viraux sont gratuits en Guinée. Elle précise cependant 

qu'il existe un manque régulier d'antirétroviraux dans les hôpitaux et fait état de l'inaccessibilité des 

suivis biologiques pour les personnes concernées. 

Ce constat est d'ailleurs confirmé par la documentation déposée par la requérante à l'appui de sa 

demande de séjour (cf. pièces 5 et 6 annexées à la demande de séjour). Le rapport de MSF de juillet 

2012 confirme ainsi que le financement des soins VIH est largement insuffisant en Guinée, que les 

hôpitaux sont régulièrement confrontés à des ruptures de stock et que les centres de santé sont 
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contraints de refuser certains nouveaux patients. Un autre rapport de MSF du 1
er

 décembre 2012 

indique que l'organisation juge dramatique les conditions d'accès aux soins des personnes vivant avec 

le VIH en Guinée. Il est également fait état du manque d'antirétro viraux. Enfin il est mentionné que les 

patients n'ont pas accès aux analyses biologiques primordiales comme les CD4 ou la charge virale. Les 

matériels ne sont pas fonctionnels. 

Toute cette documentation confirme dès lors l'inaccessibilité et/ou l'indisponibilité des soins nécessaires 

à la requérante en Guinée et notamment des analyses biologiques et des antirétroviraux que requièrent 

son état. 

- Il résulte enfin de la documentation annexée à la demande de séjour que le système des soins de 

santé en général est défaillant, voir désastreux (cf. pièces n° 7A à E annexées à la demande de séjour). 

La requérante a en effet déposé 5 documentations complètes, détaillées, objectives et en français 

concernant précisément soit le système en question de sécurité sociale guinéen très défaillant (pièce 7B 

étude dépendant de la direction des établissements hospitaliers et des soins du Ministère Guinéen) soit 

l'accessibilité des soins de manière générale pour les guinéens (pièces n°7A, C, D et E) ; 

Il ressort de toutes ces documentations, à l'inverse de ce qu'expose la partie adverse, justement que le 

travailleur guinéen et les guinéens de manière générale n'ont en aucun cas accès à des soins de santé 

adéquats vu l'extrême état de pauvreté de la population rendant inaccessibles les soins, vu la mauvaise 

qualité des prestations dans les hôpitaux (document n° 7A), l'absence de système encore efficace de 

sécurité sociale en Guinée (document n° 7B), la corruption très présente dans le domaine de la santé 

(document n° 7C), le coût très élevé des soins de santé, l'absence de fiabilité du matériel médical et 

l'absence de système de surveillance des prix des médicaments (document n° 7D). 

Plus précisément, la demande de séjour précisait ce qui suit : 

« Il résulte en effet d'un document intitulé « Pauvreté et accessibilité aux services de santé : le cas de la 

Guinée » (pièce n°7A) que : 

- La Guinée dispose d'un des systèmes de santé les plus faibles en Afrique (page 139) ; Un guinéen 

sur deux vit avec moins de 1 USD par jour, ce qui fait de ce pays l'un des plus pauvres au monde (voir 

aussi pièce 8, salaire moyen en Guinée) ; 

Le taux d'équipement hospitalier reste très faible en Guinée (0,4 lit pour 1000 habitants ; page 140) ; 

- Les guinéens dénoncent un manque de qualité des prestations médicales, un coût trop élevé et un 

problème d'infrastructure / d'équipement (page 145-146) ; 

- Les mécanismes de protection sociale institutionnalisée restent très restrictifs en Guinée. En dehors 

de quelques fonctionnaires, agents du secteur privé et « grands » commerçants du secteur informel, 

très peu de ménages individuels bénéficient d'une couverture sociale (à peine 1,22% de la population). 

Seuls les petits risques sont principalement couverts, (page 147) 

 

La requérante dépose encore un autre document qui confirme l'absence de système de sécurité sociale 

en Guinée («De la nécessité de mise en place d'un système national d'assurance maladie en 

République de Guinée », pièce n°7B) : actuellement moins de 3% de la population bénéficie des 

prestations (page 6). 

En tout état de cause, la requérante ne pourrait pas avoir accès au système de sécurité sociale guinéen 

dès lors qu 'il lui faudrait travailler (impossible vu son état et son absence de diplôme), être immatriculée 

à la caisse nationale de la sécurité sociale et justifier de trois mois d'activité au cours du trimestre qui 

précède de la constatation médicale de la maladie (pièce n°7B ; page 3 ; La requérante étant déjà 

atteinte de la maladie, il lui est totalement impossible de bénéficier de la couverture de la sécurité 

sociale pour celle-ci). 

Le secteur de la santé en Guinée est de plus largement infecté par la corruption, ce qui engendre 

notamment une qualité médiocre des infrastructures (« Guinée : Dénonçons la corruption dans le 

secteur de la santé », pièce n°7C). 

Un document émanant de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (pièce n°7D) confirme le manque de 

ressources dans le secteur de la santé en Guinée (page 1), le mauvais état des infrastructures, les 

problèmes d'approvisionnement et manque de médicaments, coûts élevés des services, faible qualité 

des traitements, trop peu de personnel de la santé (page 2), etc. 

La requérante dépose un dernier document (« Fiche pays : République de Guinée : décembre 2008 », 

pièce n°7E) qui confirme ce qui précède : 

- Faible financement du secteur de la santé (point 3.4.3.1.) ; 

- Le taux d'accès de la population aux services de santé est relativement faible ; 

- En Guinée, les malades prennent tout en charge, de la consultation à l'achat des médicaments en 

passant par les bilans biologiques et/ou d'imageries (point 3.4.3.2.) ; Coût élevé des soins de santé 

(point 3.4.3.3.) 
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- Le coût des médicaments est élevé. Il n 'existe pas de système de surveillance des prix des 

médicaments ; » 

Ce qui précède renforce bien sûr le constat d'inaccessibilité et d'indisponibilité pour la requérante des 

soins qui lui sont nécessaires en Guinée. La partie adverse n'a pas tenu compte correctement de la 

documentation déposée par la requérante à l'appui de sa demande de séjour et sa décision est motivée 

de manière contradictoire avec les informations figurant dans cette documentation. Il en ressort dès lors 

un défaut de motivation de la décision attaquée. 

La situation décrite ci-dessus s'est de plus fortement aggravée récemment suite à l'épidémie d'Ebola, ce 

que la partie adverse ne peut raisonnablement ignorer. 

 

- Il résulte de tout ce qui précède que les soins nécessaires à la requérante sont non disponibles et de 

plus inaccessibles pour elle en Guinée. 

La décision querellée procède dès lors, compte tenu des arguments développés ci-dessus, d'un défaut 

manifeste de motivation. 

En cas de retour en Guinée, il est ainsi indéniable que la requérante n'aurait plus droit aux soins 

auxquels elle a nécessairement besoin, ceci impliquant d'office un traitement inhumain et dégradant 

pour elle et dès lors, entraînerait une violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de 

l'Homme. 

Les motifs invoqués par la partie adverse sont donc erronés et peu convaincants, leur motivation n'est 

en aucun cas pertinente et ils découlent d'une grave erreur d'appréciation dès lors qu'il apparaît très 

clairement au vu de l'origine guinéenne de la requérante, des documents médicaux qu'elle dépose 

démontrant les pathologies dont elle souffre, des suivis médicaux nécessaires, du matériel et des 

médicaments nécessaires à ces suivis médicaux, de son niveau économique, de ses difficultés pour 

travailler vu son âge, son état de santé et son absence de diplôme et de la documentation réunie par la 

requérante au sujet des soins en Guinée, qu'elle démontre entrer dans les conditions d'un séjour basé 

sur l'article 9 ter de la loi du 15.12.1980 tel que repris ci-avant.” 

 

2.2. De verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt :  

 

“In het enig middel voert verzoekster een schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 3 EVRM. 

Bovendien zou er sprake zijn van een manifeste beoordelingsfout. 

Verzoekster stelt dat er geen rekening zou zijn gehouden met de inhoud van het standaard medisch 

getuigschrift van 7 april 2014. Er zou evenmin melding worden gemaakt van het rapport betreffende de 

ebola-epidemie dat verzoekster zou hebben voorgelegd bij haar aanvraag. 

Zij stelt dat de medische behandeling niet beschikbaar en toegankelijk zou zijn in het land van herkomst. 

Zij verwijst hiervoor naar bronnen die zij zelf zou hebben toegevoegd aan haar aanvraag. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekster niet kan voorhouden als zou er geen 

rekening zijn gehouden met het attest van 7 april 2014, nu in het medisch advies van de arts-adviseur 

van 30 september 2014 melding wordt gemaakt van dat attest. 

Verzoekster beperkt zich tot een louter theoretisch betoog als zou er in werkelijkheid geen rekening zijn 

gehouden met de inhoud van dit attest, zonder dat zij aangeeft op grond van waarvan zij tot die 

conclusie komt. 

Uit nalezing van het attest, d.d. 7 april 2014, blijkt dat dokter C. Meuris stelt dat verzoekster opgevolgd 

wordt voor haar HIV en diabetes. 

In het medisch advies, d.d. 30 september 2014, stelde de arts- adviseur het volgende vast: 

"Uit een studie van deze documenten blijkt dat deze 52- jarige dame een hiv-infectie heeft en 

hypertensie. Ze is obees en heeft een niet-insuline dependente diabetes." 

De arts-adviseur heeft derhalve wel rekening gehouden met de inhoud van het attest van 7 april 2014. 

Verzoekster maakt met haar theoretisch betoog, het tegendeel niet aannemelijk. 

Bovendien gaat verzoekster er klaarblijkelijk aan voorbij dat er noch op de arts-adviseur, noch op 

verwerende partij een verplichting rust om in het advies of in de beslissing melding te maken van de 

rapporten die zij zou hebben voorgelegd. Verzoekster laat na enige bepaling of beginsel aan te duiden 

op grond waarvan die verplichting zou worden opgelegd. 

Aangaande verzoekster kritiek als zou verwerende partij niet zijn ingegaan op de situatie in het land van 

herkomst met betrekking tot de ebola-epidemie, dient te worden opgemerkt dat de arts-adviseur dit 

geenszins diende te doen, nu uit het medisch advies blijkt dat de noodzakelijke medische zorgen voor 

de aandoeningen waaraan zij lijdt, beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst. 

Daar waar verzoekster stelt dat de medische behandeling niet beschikbaar en toegankelijk zouden zijn 

in het land van herkomst, maakt zij geenszins aannemelijk dat de arts-adviseur verkeerdelijk tot de 

conclusie zou zijn gekomen dat dit wel het geval is. De arts-adviseur kwam tot de vaststelling dat 
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medische behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn in Guinee, na onderzoek van de bij het 

administratief dossier toegevoegde bronnen. 

In het advies wordt daarenboven aangegeven dat "de advocaat van betrokkene (...) in het verzoekschrift 

aan(haalt) dat een behandeling voor HIV in Guinee niet toegankelijk en beschikbaar is. Er worden 

echter geen bewijzen aangehaald dat deze algemene stelling op de individuele situatie van betrokkene 

van toepassing is." 

Verzoekster stelt dat zij niet zal kunnen genieten van het sociale zekerheidsregime, omdat zij niet aan 

de voorwaarden voldoet die vereist zijn om daarop beroep te kunnen doen. Daargelaten de vraag of 

verzoekster daadwerkelijk niet voldoet aan die voorwaarden, laat verwerende partij gelden dat in het 

advies eveneens wordt aangegeven wat de consulatietarieven zijn en dat er wordt aangegeven dat er 

geen elementen in het dossier aanwezig zijn die erop wijzen dat verzoekster geen toegang zou hebben 

tot de arbeidsmarkt en derhalve niet zelf zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de 

behandeling. 

Bovendien wordt er gewezen op het feit dat zij 48 jaar in het land van herkomst verbleef en dat het 

derhalve erg onwaarschijnlijk lijkt dat dat zij geen familie of vrienden zou hebben waar zij terecht kan 

voor opvang of tijdelijke financiële hulp. Uit haar verklaringen bij haar asielaanvraag blijkt bovendien dat 

zij nog half (broers) en zussen in het herkomstland heeft. 

In het advies wordt aangegeven dat Guinee zich inzet om de antiretrovirale behandeling en de 

biologische opvolging voor alle lagen van de Guineese bevolking, meer in het bijzonder de armste 

personen, gratis toegankelijk te maken. Dit geldt ook voor de behandeling van de opportunistische 

infecties. Sinds 2007 is de antiretrovirale behandeling gratis, evenals de behandeling van de 

opportunistische infecties. In Guinee is de opvolging van aidspatiënten gratis. 

Verzoekers die zich beperkt te stellen dat zij geen beroep zou kunnen doen op het sociaal 

zekerheidsregime doch niet ingaat op het motief dat uit het dossier niet blijkt dat zij zelf niet zal kunnen 

instaan voor de kosten die gepaard gaan met de medische behandeling, kan niet ernstig voorhouden als 

zouden de medische zorgen niet toegankelijk zijn voor haar. 

In de bestreden beslissing wordt tot slot aangegeven dat er een regelmatig gebrek aan antiretrovirale 

middelen in de ziekenhuizen en ontoereikendheid van het materiaal en de reagentia voor de biologische 

opvolging van betrokken personen is. Er werd in het advies evenwel gewezen op het feit dat een 

verblijfstitel niet kan worden afgegeven op grond van het feit dat de toegankelijkheid van de behandeling 

in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen lopen. 

"Het gaat dus om een systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het 

gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met 

het systeem dat in België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou 

worden toegekend aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder 

goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in België. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een 

verblijfsrecht zou worden toegekend aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening 

van minder goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met 

de belangrijkste doelstelling van de verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, 

namelijk zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft toegankelijk is voor de aanvrager." 

Het feit dat in het advies wordt aangegeven dat er een regelmatig gebrek is aan antiretrovirale middelen 

in de ziekenhuizen en ontoereikendheid van het materiaal en de reagentia voor de biologische 

opvolging van betrokken personen is, kan er niet toe leiden dat de medische zorgen niet toegankelijk 

zouden worden bevonden in het land van herkomst. In het medisch advies wordt dienaangaande 

bovendien het volgende gesteld: 

"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 betrokkene geen reden is om te 

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

Verzoekster maakt met haar betoog niet aannemelijk dat de arts-adviseur onterecht tot de conclusie zou 

zij gekomen de zorgen toegankelijk en beschikbaar zijn in het land van herkomst. 

Uit het bovenstaande volgt dat de geldende regelgeving werd geëerbiedigd, dat de motivering van de 

bestreden beslissing toelaat om kennis te nemen van de determinerende motieven van de bestreden 

beslissing in het licht van die regelgeving en dat niet wordt aangetoond als zou de bestreden beslissing 

zijn gebaseerd op een foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. 

Het betoog van verzoekster laat niet toe de door haar aangevoerde schendingen aan te tonen. 

Het enig middel is niet ernstig.” 

 

2.3. De verzoekster voert in haar enig middel onder meer de schending aan van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991.  
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De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 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 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. Tevens 

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

beslissing. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem 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). 

 

Het afdoend karakter van de uitdrukkelijke motivering moet voorts worden beoordeeld door de toetsing 

van de uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen.  

 

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

9ter van de vreemdelingenwet, en naar het advies van de ambtenaar-geneesheer die de medische 

elementen van de verzoekster op 30 september 2014 heeft geëvalueerd en waaruit blijkt dat deze 

medische elementen niet weerhouden kunnen worden. Op grond van dit advies besluit de gemachtigde 

dat uit het voorgelegde medische dossier niet kan worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte 

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

 

Uit de motieven van de eerste bestreden beslissing blijkt zodoende dat de gemachtigde zijn beslissing 

houdende de ongegrondheid van de medische verblijfsaanvraag volledig steunt op het advies van de 

ambtenaar-geneesheer, dat moet worden beschouwd als integraal deel uitmakend van de eerste 

bestreden beslissing. Wanneer  een motiveringsgebrek wordt vastgesteld in het advies van de 

ambtenaar-geneesheer, dan strekt deze onwettigheid zich derhalve tevens uit tot de eerste bestreden 

beslissing zelve.  

  

De Raad benadrukt voorts dat een verwijzing naar een advies, in het licht van de motiveringsvereiste 

van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, een afdoende motivering kan vormen doch dat hiertoe wel 

vereist is dat de inhoud van dit advies aan de betrokkene werd ter kennis gebracht en dat dit advies zelf 

ook afdoende is gemotiveerd (RvS 3 juni 2014, nr. 227.617; RvS 2 december 2013, nr. 225.659; RvS 18 

juni 2012, nr. 219.772; RvS 19 mei 2011, nr. 213.636).  

 

De verzoekster betoogt onder meer dat geen rekening werd gehouden met alle relevante elementen, 

meer bepaald met de elementen die per fax werden overgemaakt door de advocaat van de verzoekster 

op 8 april 2014. Het betreft de fax zelve, een artikel uit Le Figaro van 27 maart 2014 aangaande de 

ebola-epidemie die in Guinee heerst en een medisch attest van de hand van dokter Meuris van 7 april 

2014 dat bevestigt dat de verzoekster trimestrieel opgevolgd wordt voor HIV en diabetes en dat stelt dat 

deze twee pathologieën haar in een situatie van immunodeficiëntie brengen die zou verergeren door 

een onderbreking van de behandeling indien ze zou moeten terugkeren naar haar land van herkomst. 

De verzoekster merkt op dat de eerdere weigeringsbeslissing, die werd ingetrokken, slechts drie 

documenten vermeldde waarmee rekening werd gehouden, maar niet het rapport van dokter Meuris 

waarvan sprake. De verzoekster voert aan dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies louter melding 

maakt van het medisch attest van 7 april 2014, en dat dit het enige verschil is met de vorige beslissing 

die werd ingetrokken. Buiten de loutere vermelding van het voornoemde attest zijn de twee beslissingen 

(de eerste die werd ingetrokken en de in casu bestreden beslissing) volgens de verzoekster identiek. De 

verzoekster meent dat geenszins in concreto rekening werd gehouden met dit document, hetgeen een 

schending uitmaakt van de motiveringsplicht.  Daarnaast, en zelfs indien wordt aangenomen dat de 

bestreden beslissing het medisch attest van 7 april 2014 in rekening heeft genomen, betoogt de 

verzoekster dat helemaal geen rekening werd gehouden met de informatie die werd overgemaakt 

betreffende de ebola-epidemie. De verzoekster stelt tevens te hebben aangegeven dat personen met 

immunodeficiëntie, waaraan zij zelf lijdt blijkens het medisch attest van 7 april 2014, kwetsbaarder zijn 
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en daarom ook meer risico lopen op een besmetting met ebola zodat het risico op overlijden veel groter 

voor deze personen in het geval van een terugkeer naar Guinée. De verzoekster argumenteert dat de 

verweerder geen rekening heeft gehouden met de invloed van de ebola-epidemie op de 

gezondheidstoestand van de verzoekster in het geval van een terugkeer naar Guinée hoewel zij 

duidelijk de aandacht van de verweerder op dit onderwerp heeft gevestigd.  

 

De verweerder repliceert dienaangaande in de nota met opmerkingen dat de verzoekster zich beperkt 

tot een louter theoretisch betoog als zou er in werkelijkheid geen rekening zijn gehouden met de inhoud 

van dit attest, zonder dat zij aangeeft op grond van waarvan zij tot die conclusie komt. Uit nalezing van 

het attest, d.d. 7 april 2014, blijkt volgens de verweerder dat dokter Meuris stelt dat de verzoekster 

opgevolgd wordt voor haar HIV en diabetes. In het medisch advies, d.d. 30 september 2014, stelde de 

arts-adviseur vast dat blijkt dat de verzoekster een hiv-infectie heeft en hypertensie. Ze is obees en 

heeft een niet-insuline dependente diabetes. De ambtenaar-geneesheer zou derhalve wel rekening 

hebben gehouden met de inhoud van het attest van 7 april 2014. Aangaande de kritiek als zou de 

verweerder niet zijn ingegaan op de situatie in het land van herkomst met betrekking tot de ebola-

epidemie, merkt de verweerder op dat de ambtenaar-geneesheer dit geenszins diende te doen nu uit 

het medisch advies blijkt dat de noodzakelijke medische zorgen voor de aandoeningen waaraan zij lijdt, 

beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst. 

 

De Raad stelt vast dat zich in het administratief dossier een medisch advies van de ambtenaar-

geneesheer van 24 juni 2014 bevindt waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf van 27 december 

2013 wordt beoordeeld. In het administratief dossier bevinden zich eveneens 2 stukken van 25 

september 2014 waaruit blijkt dat de weigeringsbeslissing van 2 juli 2014 met betrekking tot 

voornoemde aanvraag wordt ingetrokken en de verzoekster terug onder een attest van immatriculatie 

geplaatst wordt. Er bevindt zich in het administratief dossier nog een stuk van 25 september 2014 dat 

betrekking heeft op voornoemde aanvraag. Dit stuk gaat uit van de verweerder en is gericht aan de 

ambtenaar-geneesheer. Het volgende wordt erin gesteld: “U gaf ons advies in deze zaak. Ik verzoek u 

evenwel ons bijkomend te willen informeren, gezien: In het medisch advies van 24.06.2014 werd het 

attest van 07.04.2014 van dr. Meuris niet besproken.”.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de ambtenaar-geneesheer, na de intrekking van 

de eerste ongegrondheidsbeslissing van 24 juni 2014, op 30 september 2014 een nieuw advies 

opstelde ten behoeve van de bemachtigde en ter beoordeling van het door de verzoekster ingediende 

medisch dossier en van de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de door haar benodigde 

behandeling in het land van herkomst.  Het advies van 30 september 2014 luidt als volgt:  

 

“Graag kom ik terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde 

persoon in het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 

27/12/2013. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

- Standaard medisch getuigschrlft (d.d. 25/11/2013) ingevuld door dr. Meuris waaruit blijkt dat 

betrokkene een hiv-infectie heeft. 

- Verslag (d.d, 25/11/2013) van dr. Meuris; 

- Verslag (d.d. 30/09/2013) van dr. Scheen; 

- Attest (d.d. 7/4/2014) van dr. Meuris. 

-  

Uit een studie van deze documenten blijkt dat deze 52-jarige dame een hiv-infectie heeft en hypertensie. 

Ze is obees en heeft niet-insuline dependente diabetes. 

 

Ze wordt bebandeld met rilpivirine, emtricitabine en tenofovir (Eviplera®), metformine (Metformax®, 

gliclazide (Unidlamicron®), amlodipine en sitagliptine (Januvla®). 

 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen en 

geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen. 

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Guinee: 

 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank
1
 : 
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(1) van lokale artsen die in het land van herkomst werken en contractueel aangenomen werden door de 

Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

van 17/07/2012 met het uniek kenmerknummer GN-2542-2012. 

(2) van lokale artsen die in het land van herkomst werken en contractueel aangenomen werden door de  

Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

van 3/3/2014 met het uniek kenmerknummer GN-3212-2014, 

(3) van Iokale artsen die in het land van herkomst werken en contractue aangenomen werden door de 

Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties 

van 9/5/2014 met het uniek kenmerknummer GN-3336-2014, 

 (4) Informatie uit de nationale guidelines 

http://www.who.int/selection_medicines/country_lists/GuineeConakry_STG_2013.pdf?ua=1 

Betreffende de medische opvolging en behandeling van betrokkene, uit (1) blijkt dat de opvolging voor 

hiv mogelijk is in Guinee: er zijn internisten en de CD4-bepaling is mogelijk. Verder blijkt uit dezelfde 

informatie dat emtricitabine en tenofovir beschikbaar zijn, Rilpivirine kan worden vervangen door nevi 

rapine, 

Uit (3) blijkt dat er amlodipine is en dat betrokkene kan worden opgevolgd door een cardioloog. 

Uit (4) blijkt dat behandeling van diabetes mogelijk is in Guinee. Uit (2) blijkt dat metformine beschikbaar 

is. Uit (4) blijkt dat er ook andere medicijnen zijn die sitagliptine en gliclazide kunnen vervangen. 

 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in Guinee (nota d.d. 18/06/2014): 

 

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

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

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

aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie ook plaats 

op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. Rekening houdend 

met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale gezondheidssystemen zeer 

uiteenlopend. Het kan om een privésysteem of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, 

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds.... Het gaat dus om een 

systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. 

Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is 

met het systeem dat in België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht 

zou worden toegekend aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder 

goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de 

belangrijkste doelstelling van de verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk 

zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft 

toegankelijk is voor de aanvrager. 

 

De officiële consultatietarieven lopen uiteen van 5000 GNF in de nationale ziekenhuizen tot 2500 GNF 

in de prefectorale ziekenhuizen en 1000 à 1500 GNF in de gezondheidscentra. De tarieven van de 

confessionele gezondheidsstructuren voor consultaties en behandelingen zijn lager.
5
 In Guinee bestaat 

er geen openbaar ziektekostenverzekeringssysteem. Er zijn echter projecten, zoals het project van het 

CIDR, dat erop gericht is om in de steden en op het platteland mutualiteitsorganisaties te creëren en te 

consolideren om de bestaande gezondheidsdiensten financieel gezien toegankelijker te maken voor de 

bevolkingen, of het programma « Santé pour tous », dat in 2002 gelanceerd werd door de Association 

Nantes-Guinée, om de oprichting en de ontwikkeling van gezondheidsmutualiteïten te steunen. Het doel 

is om bij te dragen tot de verbetering van de gezondheid van de bevolking, via een betere toegang tot 

kwalitatief goede gezondheidszorgen.
7
 

 

Naar het voorbeeld van de andere Afrikaanse landen zet Guinee zich ervoor in om de antiretrovirale 

behandeling en de biologische opvolging voor alle lagen van de Guinese bevolking, meer in het 

bijzonder de armste personen, gratis toegankelijk te maken. Dit geldt ook voor de behandeling van de 

opportunistische infecties. Sinds 2007 is de antiretrovirale behandeling gratis, evenals de behandeling 

van de opportunistische infecties. In Guinee is de opvolging van AIDS-patiënten gratis. Er moet echter 

gewezen worden op het regelmatig gebrek aan antiretrovirale middelen in de ziekenhuizen en de 

ontoereikendheid van het materiaal en de reagentia voor de biologische opvolging van de betrokken 

personen.
8
 

 

Het algemeen regime van de sociale bescherming van de caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 

dekt enkel de werknemers van de formele sector. De andere lagen van de actieve bevolking van de 

informele sector beschikken over geen enkele vorm van sociale bescherming en worden door geen 

http://www.who.int/selection_medicines/country_lists/GuineeConakry_STG_2013.pdf?ua=1
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regime gedekt.
9
 De ziektekostenverzekering van de CNSS dekt de werknemers in loondienst, de 

echtgenoten en de kinderen die gedurende op zijn minst drie maanden een bijdrage hebben betaald. 

Het ouderdomspensioen is op 55-60-65 jaar vastgelegd, in functie van de socio-professionele categorie 

(hiervoor moet men 15 jaar lang hebben bijgedragen).
10 

 

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 het land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor de 

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat zij in het land van 

herkomst - het land waar zij ongeveer 48 jaar verbleef - geen familie of vrienden zou hebben wij zij 

terecht kan voor (tijdelijke) opvang en/of (tijdelijke) financiële hulp. Bovendien blijkt uit de asielaanvraag 

van betrokkene dat er zich nog (half)broers en zussen in het herkomstland bevinden. 

 

De advocaat van betrokkene haalt in het verzoekschrift aan dat een behandeling voor HIV in Guinee 

niet toegankelijk en beschikbaar is. Er worden echter gen bewijzen aangehaald dat deze algemene 

stelling op de individuele situatie van betrokkene van toepassing is. 

 

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 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 Iand 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. 

 

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 beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. 

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

herkomstland.” 

 

De Raad stelt met de verzoekster vast dat dit advies, op de loutere vermelding van het attest van 7 april 

2014 van dokter Meuris na, identiek hetzelfde is als het advies van 24 juni 2014, dat zich eveneens in 

het administratief dossier bevindt.  

 

In het administratief dossier bevinden zich tevens twee stukken die door de verzoekster op 8 april 2014 

per fax aan de verweerder werden overgemaakt. Het betreft een schrijven van de advocaat van de 

verzoekster vergezeld van een artikel over de ebola-epidemie en het medisch attest van dokter Meuris 

van 7 april 2014. Het begeleidend schrijven van de advocaat van de verzoekster vermeldt dat voor het 

ogenblik elke onderdaan van Guinée gevaar loopt besmet te worden met het ebola-virus, dat al vele 

slachtoffers heeft gemaakt, maar dat vooral mensen die lijden aan immunodeficiëntie, zoals de 

verzoekster, nog kwetsbaarder zijn en nog meer in gevaar zijn omdat zij een groter risico hebben op 

besmetting en overlijden bij een eventuele terugkeer naar Guinée. De advocaat van de verzoekster stelt 

dat het absoluut noodzakelijk is dit objectief element in overweging te nemen in de beoordeling van het 

dossier van haar cliënte. Het attest van 7 april 2014 van dokter Meuris vermeldt dat de twee 

pathologieën van de verzoekster ervoor zorgen dat zij zich in een situatie van immunodeficiëntie bevindt 

die zou verergerd worden bij een onderbreking van de behandeling indien ze zou moeten terugkeren 

naar het land van herkomst.  

 

De Raad stelt vast dat in het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer van 30 september 2014, 

waarop de bestreden beslissing  integraal gegrond is, met geen woord rept over de ebola-epidemie die 

in Guinée heerst, en dit ondanks het feit dat de verzoekster zelf de verweerder op de hoogte stelde van 

het feit dat zij bij een eventuele terugkeer naar Guinée door haar Hiv-besmetting, nog meer dan andere 
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mensen in Guinée, het risico zou lopen op besmetting met ebola en overlijden dientengevolge. De 

repliek van de verweerder dat de ambtenaar-geneesheer niet diende in te gaan op de argumenten en 

het document betreffende de ebola-epidemie in Guinée omdat uit het medisch advies blijkt dat de 

noodzakelijke medische zorgen voor de aandoeningen waaraan de verzoekster lijdt beschikbaar en 

toegankelijk zijn in het land van herkomst, kan niet gevolgd worden. De verweerder gaat er immers aan 

voorbij dat in de fax van 8 april 2014 wordt gemeld dat het loutere feit dat de verzoeksters 

immuunsysteem gelet op haar Hiv-besmetting deficiënt is, hetgeen steun vindt in het bijgevoegde 

medisch attest van 7 april 2014, haar meer vatbaar maakt voor een ebolabesmetting zodat het risico op 

overlijden ten zeerste is toegenomen in geval van terugkeer naar Guinee. Uit niets blijkt dat de 

voorgelegde documenten per fax van 8 april 2014 enkel zouden slaan op een verhoogde kans op een 

(vaak letale) ebolabesmetting bij een gebrek aan een adequate behandeling (m.b.t. Hiv en diabetes) in 

het land van herkomst. De Raad wijst er bovendien op dat de medische beoordeling van de bij de 

aanvraag voorgelegde elementen krachtens artikel 9ter, §1, vijfde lid van de vreemdelingenwet, 

exclusief toekomt aan de ambtenaar-geneesheer.  De beoordeling van gevolgen van de ebola-epidemie 

in Guinee op verzoeksters risico’s in de zin van artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet, 

komt dan ook niet aan de gemachtigde toe en a fortiori komt het niet toe aan de verweerder om a 

posteriori, wanneer de ambtenaar-geneesheer heeft nagelaten om de hiervoor besproken problematiek 

op enige wijze in zijn beoordeling te betrekken, in het kader van het onderhavige annulatieberoep te 

oordelen dat het risico op besmetting met ebola niet relevant is omdat een behandeling voor Hiv en 

diabetes beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst.  

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt derhalve dat het advies van de ambtenaar-geneesheer van 30 september 

2014 niet afdoende is gemotiveerd. Het vastgestelde motiveringsgebrek in het advies van de 

ambtenaar-geneesheer, vitiëert meteen ook de eerste bestreden beslissing.  

 

Een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, is aangetoond. Deze vaststelling volstaat op 

zich reeds om de eerste bestreden beslissing te vernietigen.   

 

In het licht van een efficiënte rechtsbedeling, dient er echter bijkomend op te worden gewezen dat het 

advies van de ambtenaar-geneesheer tevens niet afdoende is gemotiveerd inzake de toegankelijkheid 

van de door de verzoekster benodigde behandeling en opvolging voor Hiv. Samen met de verzoekster 

dient immers te worden opgemerkt dat in de medische verblijfsaanvraag van 27 februari 2013 tal van 

informatie werd meegedeeld in verband met een ontoereikende toegang tot de benodigde medische 

zorgen in het land van herkomst.  

 

De Raad benadrukt het bepaalde in artikel 9ter, §1, van de vreemdelingenwet: 

 

“§ 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.”  

 

Uit artikel 9ter, §1, derde lid van de vreemdelingenwet blijkt dat de aanvrager bij de aanvraag alle 

nuttige en recente inlichtingen overmaakt, niet enkel aangaande de ziekte, maar ook aangaande de 

mogelijkheden van en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in het land van herkomst. Uit 
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artikel 9ter, §1, vijfde lid van de vreemdelingenwet volgt dat de ambtenaar-geneesheer de 

mogelijkheden van en de toegankelijkheid tot de behandeling in het land van herkomst beoordeelt.  

Hoewel de uitdrukkelijke motiveringsplicht niet zover reikt dat de ambtenaar-geneesheer zou moeten 

motiveren over elk document of argument afzonderlijk dat wordt bijgebracht omtrent de toegankelijkheid 

tot de benodigde behandeling in het land van herkomst, moet uit de motieven van het advies van de 

ambtenaar-geneesheer wel blijken dat de relevante elementen in rekening werden genomen.  

 

In casu heeft de verzoekster in haar aanvraag onder meer de volgende elementen opgeworpen 

aangaande de toegankelijkheid van behandeling en opvolging voor Hiv in Guinee: 

 

- Rapport van Artsen Zonder Grenzen van juli 2012 getiteld: “VIH/sida: des avancées en péril. » Zij wees 

hieromtrent onder meer op het volgende: “L’actuelle subvention du Fonds mondiale est insuffisante pour 

répondre aux besoins existants. Les taux de mises sous traitement ont chuté. (…) Ce rapport confirme 

que le financement des soins VIH est largement insuffisant en Guinée. Les hôpitaux sont régulièrement 

confrontés à des ruptures de stock et les centres de santés sont contraints de refuser certains nouveaux 

patients ». 

- Artikel van Afrik.com van 1 december 2012 getiteld : « Sida : la Guinée fait partie des pays africains à 

la traine », waarbij onder meer wordt vermeld : « L’organisation (MSF) juge dramatique les conditions 

d’accès aux soins des personnes vivant avec le VIH en Guinée. « Faute de traitements en quantité 

suffisante dans le pays et face aux dysfonctionnements de l’approvisionnement en médicaments, des 

structures de santé sont contraintes de refuser des patients pourtant éligibles au traitement ARV. Les 

délais d’attente de traitement s’allongent et les patients risquent dès lors de présenter davantage de 

complications, voir de mourir » (…) D’après MSF, les patients n’ont pas accès aux analyses biologiques 

primordiales comme les CD4 ou la charge virale. » 

 

Waar de ambtenaar-geneesheer in zijn advies stelt “De advocaat van betrokkene haalt in het 

verzoekschrift aan dat een behandeling voor HIV in Guinee niet toegankelijk en beschikbaar is. Er 

worden echter gen bewijzen aangehaald dat deze algemene stelling op de individuele situatie van 

betrokkene van toepassing is.”, laat dit de verzoekster niet toe te achterhalen waarom de hierboven 

weergegeven elementen aangaande een problematische toegankelijkheid tot behandeling en opvolging 

voor Hiv in Guinee, niet worden aanvaard. De ambtenaar-geneesheer erkent dat de verzoekster lijdt aan 

een Hiv-infectie. Er kan dan ook niet worden ingezien waarom de informatie met betrekking tot 

opvolging en behandeling van Hiv-patiënten in Guinee, niet op haar individuele situatie van toepassing 

zou zijn of waarom hieromtrent nog bijkomende bewijzen zouden moeten worden voorgelegd. In 

tegendeel dient te worden opgemerkt dat artikel 9ter, §1, derde lid van de vreemdelingenwet net 

voorschrijft dat de aanvrager nuttige en recente inlichtingen dient te verschaffen met betrekking tot de 

toegankelijkheid tot een adequate behandeling in het land van herkomst.  

 

In de mate dat de verweerder er in de nota met opmerkingen op wijst dat de ambtenaar-geneesheer na 

een onderzoek van de bij het administratief dossier gevoegde bronnen, tot de vaststelling kwam dat de 

door de verzoekster benodigde behandeling toegankelijk is in haar land van herkomst, wijst de Raad er 

op dat uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat deze zich met betrekking tot de 

“Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in Guinee” heeft gesteund op een aantal 

algemene informatiebronnen waarvan de meest recente dateert van september 2011, terwijl de 

informatie die de verzoekster bijbracht van merkelijk recentere datum is en terwijl hierin wordt gesproken 

van een sterke achteruitgang wat het aantal behandelingen betreft (“Les taux de mises sous traitement 

ont chuté”).  Nu de verzoekster, conform artikel 9ter, §1, derde lid van de vreemdelingenwet, recente 

inlichtingen heeft verstrekt met betrekking tot de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in het 

land van herkomst, dient te worden vastgesteld dat de ambtenaar-geneesheer zijn besluit met 

betrekking tot de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen niet afdoende heeft gemotiveerd 

door op geen enkele wijze in te gaan op deze recente inlichtingen en door op grond van merkelijk meer 

gedateerde algemene informatie te besluiten dat de verzoekster toegang heeft tot een adequate 

behandeling in haar land van herkomst.  

 

Ook op dit punt dient dus een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 te worden 

vastgesteld.  

 

De verwijzing in de nota met opmerkingen naar de loutere stijlformulering “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 
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schending van artikel 3 van het E.V.R.M. (Arrest nr. 81574 van 23 mei 2012).” in het advies van 30 

september 2014, doet hieraan geen afbreuk. Meer nog, in artikel 9ter, §1 van de vreemdelingenwet kan 

geenszins worden gelezen dat het zou volstaan dat de medicatie aanwezig is in het land van herkomst. 

In tegendeel dienen in het licht van het tweede risico vermeld in artikel 9ter, §1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet en conform artikel 9ter, §1, vijfde lid van diezelfde wet, zoals in het advies van 30 

september 2014 overigens uitdrukkelijk wordt beaamd, “naast de verificatie van de mogelijkheden tot 

behandeling in het land van herkomst”  tevens “de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze 

behandelingen” te worden beoordeeld.  

 

Het middel is, in de aangegeven mate, gegrond. Dit leidt in de eerste plaats tot de nietigverklaring van 

de eerste bestreden beslissing. 

 

Aangezien de beslissing die handelt over de ongegrondheid van verzoeksters aanvraag om 

verblijfsmachtiging om medische redenen wordt vernietigd en dus geacht wordt nooit te hebben 

bestaan, valt de verzoekster terug op een op 27 mei 2014 ontvankelijk verklaarde aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Bijgevolg beschikt de 

verzoekers opnieuw over een verblijfsgrond in afwachting van een beslissing ten gronde over haar 

aanvraag en heeft zij op grond van artikel 7, tweede lid van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot 

vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de 

vreemdelingenwet met name recht op een attest van immatriculatie.  

 

Gelet op de vernietiging van de eerste bestreden beslissing kan de verzoekster derhalve niet het 

voorwerp uitmaken van het jegens haar getroffen bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Bijgevolg acht de Raad het passend om de tweede bestreden beslissing, dit is het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 1 oktober 2014 dat werd getroffen in navolging van de beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond werd 

verklaard, voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer en dus voor de rechtszekerheid uit het 

rechtsverkeer te verwijderen via een vernietiging. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekster heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. 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: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 1 oktober 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet ongegrond verklaard wordt alsook het bevel om het grondgebied te 

verlaten van 1 oktober 2014, worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

  

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig oktober tweeduizend zestien 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
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mevr. S. LANSSENS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. LANSSENS C. DE GROOTE 

 

 


