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 nr. 182 288 van 15 februari 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 4 oktober 2016 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 11 juli 2016 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 onontvankelijk verklaard wordt.  

 

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 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 november 

2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat N. DIRICKX verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekende partij verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, geboren te K. op […]1985. 

 

Op 13 december 2013 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in, 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 verkort de Vreemdelingenwet). 
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Op 4 februari 2014 verklaarde de gemachtigde verzoekers aanvraag tot verblijfsmachtiging op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk. Verzoeker werd in het bezit gesteld van een 

attest van immatriculatie, in afwachting van een beslissing ten gronde. 

 

Op 27 augustus 2014 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond. Tegen deze beslissing diende verzoeker beroep in bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). 

 

Op 27 augustus 2014 beval de gemachtigde verzoeker het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Tegen 

deze beslissing diende verzoeker eveneens een beroep in bij de Raad.  

 

Op 23 oktober 2014 besloot de gemachtigde om de voormelde ongegrondheidsbeslissing en het bevel 

van 27 augustus 2014 in te trekken. 

 

Bij arrest nr. 134 718 van 9 december 2014 verwierp de Raad bijgevolg het beroep. 

 

Op 20 november 2014 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 13 december 2013 om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet opnieuw ongegrond. Tegen deze 

beslissing diende verzoeker een beroep in bij de Raad. 

 

Op 20 november 2014 beval de gemachtigde eveneens aan verzoeker het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Verzoeker diende tegen deze beslissing eveneens een beroep in bij de Raad. Dit en het 

voormelde beroep zijn hangende onder het rolnummer 165 589. 

 

Op 22 februari 2016 diende verzoeker een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in, op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 11 juli 2016 bracht de arts-adviseur volgend advies uit: 

 

“NAAM : A., A. (R.R.: […]) 

Mannelijk 

nationaliteit: Ghana 

geboren te K. op […]1985 

Artikel 9ter §3 - 4de en 5de 

Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het medisch getuigschrift voorgelegd door voornoemde 

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

22/02/2016. 

Ik wil u er op wijzen dat ik reeds een medisch advies werd verstrekt heb op 17/11/2014 in een eerdere 

aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter d.d. 13/12/2013. 

Uit het standaard medisch getuigschrift (SMG) d.d. 13/01/2016 en bijlagen d.d. 31.01.2014, 13.04.2015, 

30.10.2015, 05.11.2012, 18.12.2012, 19.06.2013, 15.07.2013 en 30.10.2015 blijkt dat betrokkene lijdt 

aan epilepsie. 

Deze pathologie werd reeds besproken in het vorig advies van 17/11/2014, er worden in feite geen 

nieuwe elementen aangebracht. . . 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische attesten blijkt dat deze 31-jarige man het 

slachtoffer was van een subarachnoïdale hersenbloeding. Hiervoor werd hij met goed succes behandeld 

met een trepanatie. 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische attesten blijkt dat zijn klinische toestand nu 

volledig Om onszelf een concreet oordeel te kunnen vormen van zijn toestand werd hij uitgenodigd op 

25/08/2014 op een consultatie, waar ik hem persoonlijk onderzocht heb. 

Deze 31 -jarige jongeman is nu goed georiënteerd in tijd en ruimte. Psychisch kwam hij volledig normaal 

over. Er werden bij klinisch onderzoek geen evenwichtsstoornissen vastgesteld. Hij neemt anti 

epileptische medicatie (of zou deze moeten nemen). 

Verder waren er ook geen recente complicaties of verwikkelingen, noch hospitalisaties. 

In het advies van 17.11.2014 werd aangetoond dat de vermelde pathologie ook kan opgevolgd en 

worden in Ghana. Het blijkt dus dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. de/het 

vorige medisch(e) attest(en) gevoegd bij de reeds behandelde 9ter aanvraag. Betrokkene lijdt a! jaren 

aan epilepsie en de nieuwe attesten bevatten alleen maar loutere symptomen en een opvolging van de 

reeds eerder ingeroepen diagnose. 

De voorgelegde attesten bevestigen dus slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand 

van betrokkene.” 
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Op 11 juli 2016 verklaarde de gemachtigde de tweede aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

 “Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

22.02.2016 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

A., A. (R.R.: […]) 

nationaliteit: Ghana 

geboren te K. op […]1985 

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 zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

 

Artikel 9ter – § 3 5° – van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 

 

Op 20.11.2014 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf d.d. 13.12.2013. Betrokkene legt in de nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift (en de bijlage) voor. Het voorgelegde medisch getuigschrift (en bijlage) 

bevat reeds eerder aangehaalde medische elementen van betrokkene waarin in de beslissing d.d. 

20.11.2014 werd op ingegaan. (zie bevestiging arts d.d. 11.07.2016 in bijgevoegde gesloten omslag). 

Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3 – 5° van de wet van 15 december 1980 zoals 

vervangen door Art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals 

gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012). 

 

Echter het voorgelegde medische getuigschrift (en bijlage) bevat eveneens medische elementen die niet 

eerder werden aangehaald door betrokkene : 

 

Artikel 9ter §3 – 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals vervangen 

door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 11.07.2016 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat deze ziekte een reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit van 

betrokkene, noch een reëel risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer 

er geen behandeling is in het land van herkomst of het land waar hij verblijft. 

 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan A., A. te willen overhandigen.” 

 

Op 11 juli 2016 nam de gemachtigde eveneens een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Op 4 oktober 2016 diende verzoeker eveneens een beroep tot 

nietigverklaring in bij de Raad tegen voormeld bevel. Deze procedure is gekend onder het rolnummer 

194 861. 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in zijn enig middel de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort het EVRM).  

 

Hij licht zijn enig middel toe als volgt: 

 

“- De DVZ oordeelt in de beslissing dat de aanvraag 9ter VW van verzoeker onontvankelijk is. De 

bestreden stelt dat uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 11 juli 2016 blijkt dat betrokkene 

kennelijk niet lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit 

van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of het land waar 

hij verblijft. Verzoeker is het niet eens met de beslissing van de DVZ. 

Verzoeker lijdt aan een 'ernstige ziekte' in de zin van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  Hij lijdt aan 

epilepsie en fatische stoornissen. 

 

1. 

Logopedie is onontbeerlijk voor verzoeker, een behandeling die hij niet kan krijgen in Ghana (er zijn 

slechts 5 logopedisten in heel Ghana, zie verder) en alleszins financieel niet kan dragen en dit naast de 

medicatie die hij nog steeds dient te nemen. 

Op geen enkele wijze heeft de tegenpartij rekening heeft gehouden met deze informatie en heeft ze 

nagelaten hierop te antwoorden. De arts-adviseur verwijst in zijn medisch advies van 11 juli 2016 naar 

zijn eerder gegeven advies van 17 november 2014 en voert enkel argumenten aan mbt epilepsie en 

houdt geen rekening met de fatische stoornissen. 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt niet dat hij rekening heeft gehouden met het geheel 

van de aangevoerde medische argumenten. 

De materiële motiveringsplicht is geschonden. De bestreden beslissing schendt de materiële 

motiveringsplicht in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

2. 

Verzoeker ziet wel in dat deze ernstige problematiek niet 'onmiddellijk levensbedreigend' is in de zin dat 

hij hier niet aan zal overlijden, maar het is voor de verzoekende partij wel afdoende duidelijk dat de 

noodzakelijke behandeling en verzorging niet aanwezig is in het land van herkomst, Ghana. 

Verzoeker komt bij een gedwongen terugkeer dan ook manifest in een 'onmenselijke of vernederende 

situatie of behandeling' terecht: sociale uitsluiting, discriminatie enz. 

Een medische aandoening waarbij geen onmiddellijk levensgevaar bestaat, maar wel een reëel risico op 

onmenselijke of vernederende behandeling in het land van herkomst wegens gebrek aan beschikbare 

en toegankelijke noodzakelijke zorg, wordt wel degelijk beschermd door artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 

De verwerende partij verliest uit het oog dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oog heeft 

voor alle omstandigheden die een aanhangige zaak betreffen, en dus ook voor de algemene 

omstandigheden in het land van herkomst alsook de persoonlijke situatie van een vreemdeling in dat 

land van herkomst. Het is immers mogelijk dat factoren en omstandigheden, die op zichzelf genomen 

geen aanleiding geven tot een schending van artikel 3 EVRM, in hun combinatie wel aanleiding kunnen 

geven tot een schending van dit artikel. Zo is de combinatie met de eventuele beschikbaarheid van 

medische behandeling in het land van herkomst, alsook de financiële middelen of het gebrek er aan 

evenzoveel van belang. In die zin ook arrest nr. 103 613 van 28 mei 2013 van de Raad, hier in 

combinatie met sociale opvang.  

De bestreden beslissing schendt artikel 3 EVRM, artikel 9ter VW en de materiële motiveringsplicht. 

 

3. 

Verzoeker riskeert slachtoffer te worden van onmenselijke of vernederende behandeling in zijn land van 

herkomst omwille van de beperkte toegang tot de medische zorgen. 

Zie www.City.ac.uk: 

"Ghanaian Speech and Language Therapists (SLT) who trained at City have returned to the institution 

for support around setting up the first course to train speech and language therapists in the African 

country. 
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With only five SLTs currently in a country with a current population of around 25 million, the alumni-run 

two-year Masters course will train the latest generation of speech and language therapists in Ghana and 

provide further support for those with communication disorders. The programme is due to start in August 

2016. 

... Speaking about the course and the visit to City, Josephine said: 

"Training for SLTs has been under discussion in Ghana for a number ofyears but building a programme 

of training for speech and language therapy is not a simple process. In recognition of the need for SLTs 

and improved services for communication disability, Ghana has invested in the development of the SLT 

profession and through the establishment of a two year full-time Masters in Speech and Language 

Therapy we hope to be able to train the next generation with the aim of improving the services for 

people with communications disabilities in Ghana. " 

Verzoeker kan geen beroep doen op logopedisten omdat die er gewoon niet (meer bepaald 5 voor heel 

het land!) zijn met als resultaat dat hij uitgesloten wordt uit de maatschappij, zie ook: 

http://thechronicle.com.gh/awaawaa2-helping-children-with-speech-disability/: 

"Speaking at the launch held at the Kama Conference Centre, Nana Akua Owusu, Founder of 

AwaaWaat2, said the difficulties faced bypersons with disability in finding the right care, health services, 

education, and even leisure opportunities, were disheartening. 

"At best, they can feel obstacles are constantly put in theirway by society. At worst, they feel abandoned 

by the rest of society. Such prejudice and discrimination have a very damaging impact. It leads to their 

world becoming smaller, opportunities more limited, and a withdrawal from the wider society, " she 

stated. 

Ms. Owusu admonished the public to end discrimination against persons with SLD 's. She urged 

Ghanaians to "Open their arms and embrace children and ail persons with communication difficulties." " 

Verzoeker vreest zoals eerder uiteengezet nog steeds voor zijn gezondheid, leefbaar leven. 

De bestreden beslissing schendt bijgevolg artikel 3 EVRM. 

 

4. 

Uit de beoordeling van de arts-adviseur, waarnaar de motivering van de bestreden beslissing verwijst, 

blijkt dat de beslissing onder meer steunt op de overweging dat de zorgen en de opvolging die 

verzoeker nodig heeft in zijn land van herkomst toegankelijk zijn. 

De arts-adviseur verwijst hiervoor naar het advies van 17 november 2014. 

Het gaat in casu echter niet om de vereiste dat medische zorg in het land van herkomst gratis zou zijn, 

zoals gesteld in het medisch advies van 17 november 2014, maar om het punt dat de medische zorg en 

de medicatie die verzoeker nodig heeft, in zijn land van herkomst toegankelijk moeten zijn, wat volgens 

artikel 9ter §1 eerste lid door de arts-adviseur dient te worden onderzocht. 

Dit is echter niet onderzocht geworden door de arts-adviseur vermits die besluit tot de toegankelijkheid 

van de zorgen op basis van het argument dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is. 

Doordat de bestreden beslissing in zijn motivering uitsluitend verwijst naar het medisch advies van de 

arts-adviseur, neemt het deze schending van artikel 9ter VW over en schendt ze daarenboven de 

materiële motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.” 

 

In zijn eerste onderdeel van het enig middel stelt verzoeker niet akkoord te gaan met de stelling dat 

verzoeker niet lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of de fysieke 

integriteit, noch aan een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen behandeling is in het herkomstland. Hij wijst erop dat hij lijdt aan epilepsie 

en fatische stoornissen, dat logopedie voor hem onontbeerlijk is en hij die behandeling in Ghana niet 

kan krijgen, minstens financieel niet kan dragen. Verweerder zou niet geantwoord hebben op dit 

argument. De arts-adviseur zou enkel rekening gehouden hebben met de epilepsie, maar niet met de 

fatische stoornissen, waardoor hij niet met het geheel aan aangevoerde medische documenten rekening 

zou gehouden hebben. Verzoeker ziet hierin een schending van de materiële motiveringsplicht en artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Het onderzoek naar de materiële motiveringsplicht gebeurt in het licht van de toepasselijke 

wetsbepaling, meer bepaald artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, waarvan verzoeker eveneens de 

schending aanvoert. 
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Artikel 9ter, § 1 en § 3, 4
e
 en 5

e
 lid van de Vreemdelingenwet luiden als volgt: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§2 […] 

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

1° […]; 

2° […]; 

3° […]; 

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; 

5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling met uitzondering van de elementen die werden aangehaald in het kader van een 

aanvraag die als onontvankelijk werd beoordeeld op basis van artikel 9ter, § 3, 1°, 2° of 3°, en met 

uitzondering van de elementen aangehaald in eerdere aanvragen waarvan afstand werd gedaan.” 

 

De thans bestreden beslissing verwijst uitdrukkelijk naar het advies van de ambtenaar-geneesheer van 

11 juli 2016. Ook al verwijst dit advies zowel naar het vierde als naar het vijfde lid van paragraaf 3 van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, blijkt duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer zich in hoofdzaak 

steunt op het vijfde lid op grond waarvan de gemachtigde een aanvraag onontvankelijk verklaart indien 

de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag reeds werden ingeroepen in het kader van 

een vorige aanvraag tot verblijfsmachtiging. Verzoeker verwijst naar zijn epilepsie en fatische 

stoornissen. De Raad stelt vast dat de ambtenaar-geneesheer terecht motiveert dat de epilepsie reeds 

werd besproken in het vorig advies van 17 november 2014 en verzoeker reeds jaren aan epilepsie lijdt, 

hetgeen verzoeker ook niet ontkent. Zo leest de Raad in het advies van 17 november 2014 dat de 

ambtenaar-geneesheer verwijst naar het attest van Dr. S. van 12 november 2013 waarin deze arts 

getuigt dat verzoeker een epilepsieaanval heeft gehad en dat naar aanleiding van die aanval de dosis 

van het medicijn Keppra werd verhoogd. Ook bij de analyse van het medisch dossier houdt de 

ambtenaar-geneesheer opnieuw rekening met anticonvulsieve medicatie. Waar verzoeker verwijst naar 

de fatische stoornissen en meent dat de ambtenaar-geneesheer hier geen rekening mee heeft 

gehouden, kan de Raad niet volgen. De ambtenaar-geneesheer heeft immers duidelijk in zijn advies van 

11 juli 2016 verwezen naar het feit dat verzoeker het slachtoffer was van een subarachnoïdale 

hersenbloeding en hij concludeert dat de nieuwe attesten van verzoeker alleen maar loutere symptomen 

en een opvolging bevatten van de reeds eerder ingeroepen diagnose. De Raad stelt vast dat er in het 

medisch advies van 17 november 2014 ook reeds uitgebreid werd ingegaan op de subarachnoïdale 

hersenbloeding. Reeds in de attesten die zijn voorgelegd naar aanleiding van de aanvraag van 13 

december 2013 van Dr. D.J. werd de nadruk gelegd op de fatische stoornissen en deze neuroloog 
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meende dat logopedie aangewezen was (standaard medisch getuigschrift en bijlage van 29 maart 2013 

en 22 oktober 2013). Het bleek uit die attesten van Dr. D.J. dat deze duidelijk een verband legt tussen 

de hersenbloeding en de ernstige afasie of persisterende fatische stoornissen. In de huidige 

voorgelegde attesten, zoals in de bijlagen van 31 januari 2014, 13 april 2015, 5 november 2012 en 30 

oktober 2015 wordt opnieuw verwezen naar fatische stoornissen of afasie. De Raad kan de arts-

adviseur dus volgen waar hij stelt dat de nieuwe attesten de symptomen en verdere opvolging bevatten 

van de reeds eerder ingeroepen diagnose. Uit deze vermelding blijkt impliciet doch zeker dat de arts-

adviseur wel met de fatische stoornissen rekening heeft gehouden. Het valt overigens op dat in het 

thans voorgelegde standaard medisch getuigschrift van 13 januari 2016 geen melding wordt gemaakt 

van de fatische stoornissen, noch van enige nood aan logopedie. Verzoeker heeft in diens aanvraag 

daar ook geenszins de nadruk op gelegd. Ook al wordt, zoals supra gezegd, wel regelmatig gewezen op 

de afasie of fatische stoornissen in de bijlagen bij het thans voorgelegde standaard medisch 

getuigschrift, toch wordt de uitdrukkelijke nood aan logopedie daarentegen door de artsen niet meer 

herhaald. Ook al acht verzoeker dit zelf onontbeerlijk, dit wordt door de recente medische attesten die 

werden voorgelegd bij de huidige aanvraag niet meer bevestigd. Nu de behoefte aan logopedie door de 

neurochirurg D.J. werd aangehaald in attesten die werden voorgelegd in het kader van de vorige 

aanvraag van 13 december 2013, kon het geschil aangaande de noodzaak ervan en de eventuele 

beschikbaarheid en toegankelijkheid ervan in Ghana verwoord worden in het verzoekschrift gericht 

tegen de ongegrondheidsbeslissing van 20 november 2014, dat thans nog hangende is in de zaak 

gekend onder het rolnummer 165 589.  

 

De Raad kan niet vaststellen dat de arts-adviseur bij zijn beoordeling is uitgegaan van onjuiste feitelijke 

gegevens, of dat hij die incorrect heeft beoordeeld of op grond daarvan in onredelijkheid tot zijn besluit 

is gekomen. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

blijkt niet. 

 

Het eerste onderdeel van het enig middel is ongegrond. 

 

In zijn tweede en derde onderdeel meent verzoeker dat de noodzakelijke behandeling en verzorging niet 

aanwezig zijn in Ghana, hij vreest in geval van gedwongen terugkeer in een onmenselijke of 

vernederende situatie of behandeling terecht te komen, zoals sociale uitsluiting of discriminatie. Dit 

onder meer omdat volgens zijn informatie er maar 5 logopedisten zijn voor het hele land waardoor hij 

vreest uitgesloten te worden uit de maatschappij. Verzoeker vervolgt dat ook een aandoening die geen 

onmiddellijk levensgevaar genereert maar wel een reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling bij gebrek aan beschikbare en toegankelijke zorg wordt beschermd door artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. De gemachtigde zou uit het oog verliezen dat, naast de persoonlijke situatie van de 

vreemdeling in het herkomstland, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook oog heeft voor 

de algemene omstandigheden in het herkomstland, die in combinatie aanleiding kunnen geven tot een 

schending van artikel 3 van het EVRM.  

 

Vooreerst merkt de Raad op dat nergens uit het advies van de ambtenaar-geneesheer, of uit de 

bestreden beslissing kan blijken dat deze van oordeel zouden zijn dat enkel onmiddellijk levensgevaar 

aanleiding kan geven tot een situatie die beschermingswaardig is in de zin van artikel 9ter, § 1 van de 

Vreemdelingenwet. De ambtenaar-geneesheer heeft verwezen naar het advies van 17 november 2014 

waarin werd gemotiveerd dat de behandeling voor de aandoening beschikbaar en toegankelijk is in 

Ghana. Eveneens blijkt nergens uit de bestreden beslissing, noch uit het advies dat verweerder artikel 3 

van het EVRM geïnterpreteerd zou hebben in de zin dat geen rekening moet gehouden worden met de 

algemene omstandigheden in het herkomstland of met de persoonlijke situatie van verzoeker. Er blijkt 

niet dat in casu de arts-adviseur of de gemachtigde geen belang hebben gehecht aan de 

beschikbaarheid en financiële toegankelijkheid voor verzoeker van de noodzakelijke behandeling. Thans 

heeft de arts-adviseur enkel gewezen op het feit dat er geen nieuwe elementen zijn aangebracht in 

vergelijking met de aanvraag van 13 december 2013, dat de nieuwe attesten alleen maar symptomen 

bevatten en een opvolging van de reeds eerder ingeroepen diagnose en heeft hij voor de opvolging en 

behandeling van die pathologie verwezen naar het onderzoek dienaangaande in het advies van 17 

november 2014. Waar verzoeker betwist dat de noodzakelijke behandeling aanwezig is in het land van 

herkomst, weze herhaald dat dit in wezen een kritiek betreft op het advies van 17 november 2014 

waarop de ongegrondheidsbeslissing van 20 november 2014 is gebaseerd. Thans vormt echter dit 

advies van 17 november 2014 wat de beoordeling van de beschikbaarheid en toegankelijkheid betreft, 

niet het voorwerp van het geschil, noch de ongegrondheidsbeslissing van 20 november 2014 zodanig 
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dat verzoeker thans dienaangaande geen dienstig betoog kan ontwikkelen omdat de Raad in casu gevat 

is in het geschil aangaande de beslissing van 11 juli 2016, gesteund op het advies van dezelfde datum.  

 

Bijkomend wijst de Raad erop dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens in medische dossiers pas sprake kan zijn van een schending van artikel 3 van het EVRM in 

situaties van verwijdering van een zeer ernstig ziek persoon waar er gegronde redenen zijn om aan te 

nemen dat hij of zij, ook al is er geen sprake van een imminent risico op overlijden, een reëel risico zou 

lopen, omwille van de afwezigheid van een aangepaste behandeling in het land van ontvangst of een 

gebrek aan toegang tot een dergelijke behandeling, blootgesteld te worden aan een ernstige, snelle en 

onomkeerbare verslechtering van zijn gezondheidssituatie hetgeen resulteert in intens lijden of een 

significante beperking van de levensverwachting (EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België, nr. 

41738/10). Verzoeker voert geenszins aan zich in een dergelijke toestand te bevinden om een 

schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk te maken.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, artikel 9ter van de Vreemdelingenwet of van artikel 3 

van het EVRM is niet aangetoond. 

 

Het tweede en derde onderdeel van het enig middel zijn ongegrond. 

 

Ook in het vierde onderdeel geeft verzoeker kritiek op het advies van 17 november 2014 en meer 

bepaald de beoordeling die de arts-adviseur in dat advies heeft gemaakt van de toegankelijkheid van de 

noodzakelijke behandeling. In tegenstelling tot wat verzoeker aanvoert, leidt een eventuele schending 

van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in het kader van de 

ongegrondheidsbeslissing van 20 november 2014, die steunt op het advies van 17 november 2014, niet 

automatisch tot dezelfde vaststelling in het huidig geschil enkel en alleen omdat de arts-adviseur in het 

advies van 11 juli 2016 naar dit advies heeft verwezen om te besluiten dat er in de aanvraag van 22 

februari 2016 in feite geen nieuwe elementen worden aangebracht en de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid reeds werden onderzocht (zie RvS 20 oktober 2015, nr. 232.626). Verzoeker kan met 

het huidig geding geen tweede beoordeling beogen van het geschil dat zal onderzocht worden door de 

Raad in de hangende zaak met rolnummer 165 589.  

 

Het vierde onderdeel van het enig middel is eveneens ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien februari tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 


