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 nr. 183 026 van 27 februari 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 10 maart 2015 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 13 november 2014 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen ongegrond verklaard wordt en van de beslissing van diezelfde gemachtigde van 13 

november 2014 houdend 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 24 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 november 2016. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. HUYS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 25 oktober 2012 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).  

 

1.2. Op 17 april 2014 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de 

gemachtigde) deze aanvraag ontvankelijk.  

 

1.3. Op 13 november 2014 beslist de gemachtigde dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond is.  
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Dit is de eerste bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekster ter kennis gebracht op 10 februari 

2015 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 25.10.2012 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :  

T. D., I. (R.R.: …)  

nationaliteit: Somalië 

geboren te (…) op (…)52  

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 17.04.2014, 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.  

De aangehaalde medische elementen werden niet weerhouden door de arts-adviseur (zie medisch 

advies d.d. 07.11.2014 onder gesloten omslag in bijlage).  

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.”  

 

1.4. Nog op 13 november 2014 beslist de gemachtigde tot de afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten.  

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. Zij werd, onder de vorm van een bijlage 13, aan de verzoekster 

ter kennis gebracht op 10 februari 2015 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 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,  

Binnen 30 dagen na kennisgeving.  

Reden van de beslissing: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen  en volgende feiten:  

- 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: niet in het bezit van een geldig visum (…)” 

 

2. Over het voorwerp van het beroep 

 

Overeenkomstig artikel 39/69, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet dient het verzoekschrift de 

beslissing te vermelden waartegen het beroep gericht is. 

 

Het voorwerp van het beroep zoals in het verzoekschrift wordt aangeduid bepaalt de grenzen van de 

rechtsstrijd en van de vernietiging die door de Raad eventueel kan worden uitgesproken. Een 

nauwkeurige omschrijving van het voorwerp is aldus van groot belang voor het verloop van het geding 

(R. STEVENS, Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, 2.procesverloop, in J. DUJARDIN, I. 
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OPDEBEEK, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE (ed.), Administratieve Rechtsbibliotheek 

(algemene reeks nr. 10), Brugge, Die Keure, 2007, 56). 

 

De omvang van een annulatieberoep moet in de eerste plaats worden bepaald aan de hand van de 

inhoud en de bewoordingen van het inleidend verzoekschrift (RvS 27 januari 2004, nr. 127 436). 

 

De rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is inquisitoriaal. Om 

uit te maken welke overheidshandelingen een verzoeker definitief uit het rechtsverkeer beoogt te doen 

verdwijnen, moet de Raad niet enkel acht slaan op het voorwerp aangeduid in het verzoekschrift, maar 

kan hij ook nagaan welk resultaat een verzoekende partij beoogt te bereiken. Bij dat nazicht kunnen als 

relevante gegevens in aanmerking worden genomen: het belang waarop een verzoekende partij zich 

beroept, alsook en vooral de middelen die zij aanvoert, met name namelijk de vraag op welke 

rechtshandeling zij zinvol betrokken kunnen worden (cf. RvS 29 september 2003, nr. 123.578). 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekster op p. 2 van het verzoekschrift aangeeft dat de vordering is gericht 

tegen de “beslissing waarbij de aanvraag tot 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 ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt.” 

 

Op p. 3 van het verzoekschrift geeft de verzoeker echter het volgende aan: “Er werd echter een 

beslissing tot weigering van de machtiging tot verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

uitgevaardigd, motiverend als zou de aanvraag van de verzoekende partij ongegrond zijn wegens 

volgende redenen: (…)  

 

Deze eerste bestreden beslissing werd aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 10 februari 

2015. Tezelfdertijd werd aan de verzoekende partij het advies van de arts-adviseur overgemaakt. 

(stuk2) 

 

De tweede bestreden beslissing, genomen op dezelfde dag en houdende de afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten, is gesteund op artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet: “verblijft in 

het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit van een geldig 

visum”. 

 

(…) 

 

De verzoekende partij vordert de schorsing en de vernietiging  van de bestreden beslissingen aangezien 

de verzoekende partij eveneens een bevel tot het verlaten van het grondgebied heeft ontvangen.” 

 

In haar petitum vordert de verzoekster het volgende: “Na de verzoekende partij en/of zijn raadsman ter 

zitting te hebben gehoord, het huidige beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg de 

bestreden beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken te willen vernietigen”. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt duidelijk dat het de wil is van de verzoekster om de nietigverklaring te 

vorderen van zowel de beslissing houdende de ongegrondheid van de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, als van het op dezelfde datum getroffen 

bevel om het grondgebied te verlaten. Beide beslissingen maken derhalve het voorwerp uit van het 

voorliggende beroep. 

 

3. Over de rechtspleging  

 

Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. De procedure is dan 

ook kosteloos, zodat hoe dan ook niet kan worden ingegaan op de vraag van de verweerder om de 

kosten van het geding ten laste van de verzoeker te leggen.  

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In hetgeen als een enig middel voorkomt, voert de verzoekster de schending aan van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht zoals bepaald in artikel 62 van de vreemdelingenwet 

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

bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het rechtszekerheidsbeginsel, van het 
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vertrouwensbeginsel, en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 

de Mens en de Fundamentele Vrijheden (het EVRM).  

 

Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“a) schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet  

 

Artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet stelt:  

 

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

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

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

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

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

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 5[en recente]5 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 5[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.” Vooreerst dient te 

worden vastgesteld dat zowel de Dienst Vreemdelingenzaken als de arts-adviseur  

 

De verzoekende partij is van oordeel dat de Dienst Vreemdelingenzaken en de arts-adviseur hebben 

nagelaten hun onderzoek volledig en grondig te voeren.  

 

De arts-adviseur stelt met betrekking tot de beschikbaarheid van de behandeling:  

 

“Voor alle nodige behandelingen beschikt Somalië ook over de nodige specialisten, zoals blijkt uit de 

hieronder vermelde informatie (bijvoorbeeld in Mogadishu: het Banadir en het Aden Adde Hospital), 

zodat deze aandoening geen gevaar kan betekenen voor het leven of fysieke integriteit, zodat er 

bijgevolg geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling bestaat.”  

 

“Voor de behandeling en opvolging van diabetes en verhoogde bloeddruk zijn er in het herkomstland 

Somalië voldoende behandelings- en opvolgingsmogelijkheden, bijgevoegd in het administratief 

dossier.”  

 

De verzoekende partij merkt op dat zij afkomstig is van de stad Borama, gelegen in het noorden van 

Somalië. De arts-adviseur verwijst naar een behandeling in Mogadishu, gelegen in het zuiden van 

Somalië. De afstand tussen beide steden bedraagt 1.606 kilometer, wat overeenstemt met een autorit 

van 21u! (stuk 4)  

 

Er werd dus geen rekening gehouden met de individuele gegevens van de verzoekende partij bij het 

onderzoek door de arts-adviseur. De verzoekende partij is 63 jaar, er kan van haar toch niet verwacht 

worden dat zij telkenmale een dergelijke lange afstand aflegt om een behandeling te verkrijgen in 

Mogadishu.  

 

De arts-adviseur verwijst enkel naar de bronnen waaruit zou blijken dat er een behandeling voor 

diabetes is voorzien in Somalië.  

 

De verzoekende partij gebruikt volgende medicatie voor haar behandeling van diabetes (stuk 6):  

 

- netformine 500 mg  
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- novomix 26E - C16E  

- elthynone 125 mg  

 

De arts-adviseur legt nergens in zijn onderzoek voor dat deze medicatie eveneens in Somalië 

beschikbaar is voor de verzoekende partij.  

 

Daarenboven verwijst de verzoekende partij naar het document ‘Updates on security and protection 

issues in Mogadishu and South-Central Somalia van het Country of Origin Information Centre. (stuk 5)  

 

In dit document wordt eveneens een uiteenzetting gedaan omtrent de behandeling en opvolging van 

diabetes in Somalië. Volgende zaken werden hierin opgenomen:  

 

“Asked about the availability of insulin the Somali Health Cluster stated that not even the drugstores are 

storing the medications in a safe environment, let alone the patients. Counterfeit and expired drugs are 

also a big problem.  

 

Vrije vertaling:  

 

“Gevraagd naar de beschikbaarheid van insuline, verklaart het Somali Health Cluster  dat het de 

apothekers niet lukt om de medicatie in een veilige omgeving te bewaren,  laat staan door de patiënten. 

Vervalsing en vervallen medicatie zijn een groot  probleem.”  

 

“Treatment for diabetes 2; i.e. pills, are available but the quality is questionable, since there are no 

quality control of any medications sold through drugstores or at the markets.  

 

Vrije vertaling:  

 

“Behandeling voor Diabetes 2, zoals pillen, zijn verkrijgbaar maar de kwaliteit kan in  vraag gesteld 

worden, gezien er geen kwaliteitscontroles worden gedaan op de  medicatie die bij apothekers of 

winkels worden verkocht.”  

 

“Asked to comment on the possibility of treating high blood pressure, an international agency (B) 

explained that diabetes and high blood pressure often go hand in hand, and beta blockers are available 

to treat patients at Medina en Keysaney Hospitals. However outgoing patients are not supplied with 

medications from the hospitals.”  

 

Vrije vertaling:  

 

“Gevraagd om de mogelijkheid tot behandeling van hoge bloeddruk te bespreken,  verklaarde een 

internationaal agentschap dat diabetes en hoge bloeddruk hand in  hand gaan, en dat beta blokkers 

beschikbaar zijn om patiënten in Medina en  Kaysaney ziekenhuizen te behandelen. Echter de patiënten 

die het ziekenhuis  verlaten worden niet voorzien van medicatie van het ziekenhuis.”  

 

Uit deze fragmenten blijkt dat de beschikbaarheid van medicijnen en behandeling voor diabetes slechts 

voor een beperkt aantal personen mogelijk is, zodat het niet evident is om een adequate behandeling te 

krijgen. De beschikbaarheid van een behandeling en opvolging van diabetes in Somalië kan dus sterk in 

twijfel worden genomen.  

 

De verzoekende partij legt eveneens een document voor van haar behandelende arts, Dr. De Vliegher. 

(stuk 6)  

 

Dr. De Vliegher wijst erop dat een goede begeleiding nodig is opdat er geen complicaties zouden 

optreden. Zoals reeds aangehaald, stelt de verzoekende partij de mogelijkheid tot een goede opvolging 

in vraag.  

 

Het is echter van groot belang voor de verzoekende partij dat er een goede begeleiding is want in het 

document van of Origin Information Centre staat dat ‘complicated cases and complications cannot be 

treated in any of the hospitals in Mogadishu or elsewhere.’ (vrije vertaling: gecompliceerde gevallen en 

complicaties kunnen niet behandeld worden in een van de ziekenhuizen in Mogadishu of elders in 

Somalië).  
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Met betrekking tot de toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 

gebruikt de arts-adviseur eerder algemene bewoordingen en verwijst louter naar rechtspraak van het 

EHRM.  

 

De arts-adviseur geeft niet aan in welke mate de zorgen en behandelingen toegankelijk zijn voor de 

verzoekende partij.  

 

Ook wat betreft de financiële toegankelijkheid blijft de arts-adviseur vaag.  

 

Hij stelt dat ‘het erg onwaarschijnlijk lijkt dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

hebben bij wie zij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen 

aldaar/of voor (tijdelijke) financiële hulp.’ 8  

 

De verzoekende partij merkt op dat zij geen familie meer heeft in het land van herkomst en dat een 

louter verwijzen door de arts-adviseur naar de aanwezigheid van familie/vrienden in het herkomstland 

onvoldoende is.  

 

Door te verwijzen naar de familieleden die de betrokkene (zou) heeft (hebben) in het herkomstland 

zonder te onderzoeken wat hun financiële situatie is en of ze bereid zijn om de betrokkene te steunen, 

wordt er niet aangetoond dat de Dienst Vreemdelingenzaken of de arts-adviseur rekening hielden met 

de individuele toegang tot zorg.  

 

In casu is de Dienst Vreemdelingenzaken, noch de arts-adviseur nagegaan welke familieleden/vrienden 

er zich nog in het herkomstland van de verzoekende partij bevinden, laat staan dat zij hun financiële 

situatie zijn nagegaan of hun mogelijkheid om voor de verzoekende partij (financieel) te steunen. 

 

(…) 

 

b) schending van de motiveringsverplichting 

 

(…) 

 

Zo werden er met betrekking tot het onderzoek naar de beschikbaarheid van de behandelings- en 

opvolgingsmogelijkheden voor diabetes eerder algemene bewoordingen gebruikt. 

 

(…) 

 

c) de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

 

De bestreden beslissing schendt de zorgvuldigheidsverplichting, wanneer de personen die deze 

beslissing opstellen of er toe bijdragen, nalaten onderzoek te verrichten naar alle elementen inzake de 

aanvraag van de verzoekende partij. 

 

Zo lieten zowel de Dienst Vreemdelingenzaken als de arts-adviseur na de beschikbaarheid van de 

behandeling voor de verzoekende partij volledig te onderzoeken. (...)”  

 

4.2 In haar nota met opmerkingen repliceert de verweerder als volgt: 

 

“(…) In het enige middel haalt verzoekster de schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 

van de motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het rechtszekerheids- en het 

vertrouwensbeginsel, van de gerechtvaardigde verwachtingen en rechtsonderhorigen, evenals van 

artikel 3 EVRM. 

 

Zij betoogt dat de behandeling van haar medische aandoening beschikbaar is in Mogadishu en zij 

afkomstig is van Borama. De afstand tussen beide steden bedraagt 1.606 km, wat overeenstemt met 

een autorit van 21u. Zij vervolgt dat nergens wordt gesteld dat de medicatie die zij neemt voor haar 

diabetes beschikbaar is in Somalie. Zij verwijst naar een rapport "Updates on security and protection 

issues in Mogadishu and South-Central Somalia" van het Country of Origin Information Centre om de 

beschikbaarheid van de behandeling en opvolging van diabetes in Somalie in twijfel te trekken. Zij stelt 

verder geen familie meer te hebben in haar land van herkomst. 
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Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit het advies van de arts-adviseur d.d. 7 november 

2014 blijkt dat verzoekster haar dieetinstructies slecht opvolgt waardoor zij insuline nodig heeft. Er 

waren verder geen specifieke opstoten of complicaties. Ten einde zich te vergewissen van verzoeksters 

situatie werd zij bovendien door de arts-adviseur onderzocht op 20 oktober 2014. Er zou geen gevaar 

zijn voor het leven of de gezondheid van verzoekster aangezien het herkomstland beschikt over 

internisten die diabetes kunnen behandelen en de nodige medicatie beschikbaar is. Uit het advies blijkt 

eveneens dat zij in 2010 terug naar haar vaderland vertrokken is om haar zieke moeder bij te staan, zij 

er meer dan een jaar verbleven is en er tegen betaling goed verzorgd werd; Dit blijkt eveneens uit het 

attest d.d. 18/09/2012 van dokter Abdillahi die stelt dat er insuline beschikbaar is, maar ervoor betaald 

moet worden. In dat attest maakt dokter Abdillahi er melding van dat dit geen probleem is voor 

verzoekster aangezien en, volgens haar verklaringen, familie en vrienden haar bijstonden. 

 

Aangaande de afstand tussen Mogadishu en • Borama, dient te worden opgemerkt dat verzoekster vrij 

is zich al dan niet in de buurt van Mogadishu te vestigen om er in de nabijheid te kunnen zijn van de 

nodige medische behandeling. Niets verplicht haar om zich in Borama te vestigen. Bovendien is er 

gebleken uit verzoeksters verklaringen dat zij in 2010, bij haar terugkeer naar Somalie, toegang gehad 

heeft insuline, weliswaar tegen betaling. 

 

Aangaande het rapport van het Country of Origin Information Centre, dient te worden opgemerkt dat 

verzoekster dit niet aangehaald heeft bij haar medische regularisatieaanvraag. Bovendien blijkt 

wederom uit het advies van de arts-adviseur dat de door hem geraadpleegde bronnen bevestigen dat 

de behandeling en opvolging voor diabetes en verhoogde bloeddruk aanwezig is in Somalie. Bovendien 

is er de eigen verklaring van een arts ter plaatse die verzoekster er gedurende een jaar verzorgd heeft 

ter bevestiging. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt ook dat verzoekster de motieven kent die aan de basis liggen van de 

ongegrondheidsbeslissing 9ter, zodat een schending van de formele motiveringsplicht niet wordt 

aangetoond. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag 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 de beoordeling van de 

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

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel - dat verzoekster ook geschonden acht - legt de overheid de verplichting op 

haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding 

(RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de overheid bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. (RvV, 24 januari 

2011, nr. 54.807) 

 

Uit de bespreking van het enige middel blijkt dat verzoekster er niet in slaagt aan te tonen met welke 

feiten of gegevens, die aan verweerder gekend waren of gekend dienden te zijn op het ogenblik van de 

beslissing, verweerder geen rekening heeft gehouden. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de inhoud van het recht voorzienbaar en toegankelijk moet 

zijn, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien, 

op het tijdstip dat de handeling wordt verricht en dat de overheid daarvan niet zonder objectieve en 

redelijke verantwoording mag afwijken. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de arts-adviseur terdege 

heeft onderzocht en tot de conclusie is gekomen dat de nodige medische behandeling beschikbaar en 

toegankelijk is in het land van herkomst. Het betoog van verzoekster inzake de schending van het 

rechtszekerheidsbeginsel is bijgevolg niet dienstig. 

 

Aangaande de schending van artikel 3 EVRM beperkt verzoekster zich tot loutere beweringen die zij 

geenszins staaft. In het kader van artikel 3 van het EVRM is nochtans vereist dat zij doet blijken dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag 

worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of 

mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Zij moet 

concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een 

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op 
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artikel 3 van het EVRM. Uit het advies van de arts-adviseur blijkt dat verzoekster verklaart heeft te 

kunnen rekenen op steun van familie en vrienden. Daarenboven is gebleken dat verzoekster in de 

periode 2010-2011 naar haar land van herkomst is teruggekeerd, en klaarblijkelijk in staat was om er in 

haar levensonderhoud te voorzien, wat wijst op enige financiële reserve. Het feit dat medisch zorgen in 

het land van herkomst niet gratis zijn maakt geen schending uit van artikel 3 EVRM. 

 

Het enige middel is niet ernstig.” 

 

4.3. Wat betreft de eerste bestreden beslissing 

 

De verzoekster beroept zich onder meer op een schending van de zorgvuldigheidsplicht. Dit beginsel 

van behoorlijk bestuur legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182, RvS 21 

september 2009, nr. 196.247; RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Een 

zorgvuldige voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze beslissing dient te steunen op werkelijk 

bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De 

zorgvuldigheidsplicht gebiedt de overheid onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de 

voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het 

dossier deugdelijk onderzocht worden en dat bij dit onderzoek wordt gesteund op alle gegevens van het 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken, zodat de overheid met kennis van zaken kan 

beslissen (RvS 22 maart 2013, nr. 222.953; RvS 29 januari 2013, nr. 222.290; RvS 28 juni 2012, nr. 

220.053). 

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad evenwel niet op als rechter in hoger 

beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen.  

 

De verzoekster voert tevens de schending aan van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, bepaling die 

de juridische grondslag vormt van de eerste bestreden beslissing en die, zoals van kracht op het 

ogenblik van de eerste bestreden beslissing, luidt als volgt:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft.  

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling.  

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.  

§ 1/1. (…)  

§ 2. (…)  

§ 3. (…)  

§ 4. (…)  

§ 5. (…)  

§ 6. (…)  

§ 7. (…)”  

 

Uit deze bepaling blijkt dat een verblijfsmachtiging op grond van medische redenen kan worden 

toegestaan indien de betrokken vreemdeling een reëel risico loopt voor het leven of fysieke integriteit bij 

een terugkeer naar zijn land van herkomst of gewoonlijk verblijf of indien deze vreemdeling bij een 
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terugkeer een reëel risico loopt op het ondergaan van een onmenselijke of vernederende situatie omdat 

er geen adequate behandeling bestaat voor zijn gezondheidsprobleem in zijn land van herkomst of het 

land waar hij verblijft. 

 

Het komt enkel aan de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer toe om het al dan niet 

bestaan van deze risico’s te beoordelen. Wat het onderzoek naar de adequate behandeling zoals 

vermeld in artikel 9ter, §1, eerste lid betreft, wordt de onderzoeksplicht van de aangestelde ambtenaar-

geneesheer verduidelijkt in artikel 9ter, §1, vijfde lid van de vreemdelingenwet: de ambtenaar-

geneesheer moet, met inachtname van de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van 

ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, de mogelijkheid van deze noodzakelijk geachte 

behandeling, dit is de beschikbaarheid ervan, en de toegankelijkheid van de behandeling in het land van 

herkomst of het land van gewoonlijk verblijf nagaan. 

 

De Raad stelt vast dat de thans voorliggende beslissing om de aanvraag op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet ongegrond te verklaren, wordt gemotiveerd aan de hand van een uitdrukkelijke 

verwijzing naar het advies dat de ambtenaar-geneesheer op 7 november 2014 uitbracht in toepassing 

van artikel 9ter, §1, vijfde lid van de vreemdelingenwet. Nu dit advies tevens aan de verzoekster werd 

ter kennis gebracht en dit tezamen met de eerste bestreden beslissing, dient te worden aangenomen 

dat de inhoud van het advies van 7 november 2014 integraal deel uitmaakt van de motieven van de 

eerste bestreden beslissing. Gelet op het feit dat de concrete onderzoeksbevoegdheid ter zake niet bij 

de staatssecretaris of zijn gemachtigde ligt maar bij de ambtenaar-geneesheer die overeenkomstig 

artikel 9ter, §1, vijfde lid van de vreemdelingenwet hiertoe een advies uitbrengt en nu tevens uit een 

eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt dat deze haar noodzakelijke grondslag vindt in het 

advies van de ambtenaar-geneesheer, dienen de motieven van dit advies blijk te geven van een 

zorgvuldig onderzoek van de aanvraag en een deugdelijke motivering dienaangaande. Een gebrekkig 

advies leidt daarom ipso facto tot de nietigverklaring van de beslissing houdende de ongegrondheid van 

de aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Het voormelde advies van de ambtenaar-geneesheer van 7 november 2014 luidt als volgt:  

 

“NAAM: T (…) D (…), I (…) 

Vrouwelijk 

nationaliteit: Somalië 

geboren te (…) op (…) 

adres: (…) 

 

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

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 25.10.2012. 

 

I. Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten: 

Door de betrokkene werden de volgende medische getuigschriften voorgelegd ter staving van de 

aanvraag:  

• 23/9/2009, Dr. D(…), diabetes type II (goedaardige soort). De nadruk wordt gelegd op het 

volgen van dieet. Maar aangezien ze dit niet volgt, wordt er insuline aangeraden. Er wordt 

gesteld dat betrokkene binnen enkele maanden terugkeert naar Somalië. 

• 29/8/2011, korte observatie in het Jan PALFIJN ziekenhuis in Gent, tot 31/8/2011, lijst van 

medicatie. Betrokkene zou reeds sinds een tiental jaren aan diabetes lijden, ook last van te 

hoge bloeddruk en een milde hypothyroïdie. Er is sprake van onvoldoende controle van 

haar diabetes, zodanig dat hier insuline wordt opgestart. Overigens is de klinische toestand 

zeer goed. 

• 29/5/2012, 4/9/2012, huisarts L(…), overgewicht, woont bij haar schoondochter, hypertensie 

maar zonder orgaanbeschadiging, krijgt insuline wegens verwaarloosde diabetes (volgt 

geen dieet). 

• 28/3/2011, Dr. W(…), huisarts, diabetes en insuline. 

• 29/2/2012, Dr. B(…), huisarts, betrokkene wordt opgevolgd in hun centrum. 

• 18/9/2012, document uit Somalië Dr. A(…) B(…) regional Hospital), deze stelt zeer duidelijk 

dat er insuline ter beschikking staat van diabetespatiënten, maar hiervoor zou 50 € 

gevraagd worden per doos. (Betrokkene verbleef gedurende meer dan een jaar in 2011 in 

Somalië om haar moeder te verzorgen). 
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• 24/9/2012,1/8/2013, Dr. D(…), patiënte is na lange afwezigheid terug in België, wat de 

diabetes betreft is de situatie niet verergerd, enkel ’s avonds worden verhoogde cijfers 

gezien. Blijkt ook dat ze haar diabetes op een slechte manier controleert (volgen van dieet 

wordt verwaarloosd). Er is ook sprake van een slechte communicatie aangezien betrokkene 

de taal niet spreekt. 

• 9/7/2013, Dr. v(…) G(…), huisarts, opvolging diabetes. Er worden bloeduitslagen 

bijgevoegd met bevredigende nuchtere glucosewaarden. 

• 14/10/201, Dr. D(…) V(…), ongecontroleerde diabetes. In maart 2013 zou ze geopereerd 

geweest zijn wegens een ouderdomscataract rechts (zie verslag van 12/3/2013. 

 

II. Analyse van dit medisch dossier leert mij het volgende: 

 Deze 62-jarige vrouw lijdt aan insulinedependente diabetes 2 en een verhoogde bloeddruk. 

De enige echte mogelijke bedreigende aandoening die ze heeft is de diabetes, die insuline vergt 

wegens voornamelijk een slechte opvolging van dieetinstructies. 

Verder waren er geen specifieke opstoten noch complicaties. 

Om ons persoonlijk van haar gezondheidstoestand te vergewissen hebben wij betrokkene 

uitgenodigd voor een persoonlijk onderzoek. Dit onderzoek werd uitgevoerd op 20/10/2014. 

Uit de ondervraging van betrokkene blijkt dat zij nooit ziek geweest is tijdens de kinderjaren. 

In 2008 is zij naar België gekomen, per vliegtuig, als toerist om hier haar zoon te bezoeken die met 

de dochter van een dokter zou getrouwd geweest zijn, en zij werd opgevangen door deze arts. 

Inmiddels zou haar zoon gescheiden zijn en zou hij naar Engeland verhuisd zijn. 

Zijzelf werd hier verder opgevangen door de vroegere schoonvader, maar nu “neemt zij de steun 

van het OCMW in ontvangst”. 

Betrokkene vermeldt ons ook dat zij in 2010 terug naar haar vaderland vertrokken is om haar zieke 

moeder bij te staan. Zij is daar meer dan een jaar gebleven en kon er volgens haar ook goed 

verzorgd worden, maar ze moest er wel voor betalen. Dit wordt overigens bevestigd door een 

dokters attest uit de betrokken regio. Ze zegt ons dat ze daar een week in observatie zou geweest 

zijn voor oppuntstelling van haar diabetes. 

Daar is haar ook aangeraden insuline te spuiten. 

Dit wordt bevestigd door ene dokter A(…) (zie attest van 18/9/2012) die stelt dat er insuline 

beschikbaar is, maar er moet voor betaald worden. Zij had daar echter geen problemen mee, 

aangezien volgens haar verklaringen op consultatie er vrienden en familie haar bijstonden. 

Hoe dan ook, eind 2012 is ze – alweer per vliegtuig – teruggekomen naar België alwaar “alles gratis 

is”. 

 

Verder was ons klinisch onderzoek volledig normaal, er werd geen enkel probleem vastgesteld, 

betrokkene heeft geen enkel cognitief probleem of last van geheugenverlies, ze brengt haar verhaal 

zeer gemakkelijk tot uitdrukking, zonder de minste tekens van depressiviteit. Ook cardiovasculair 

werd er een normaal hartritme vastgesteld van 72 per minuut en een bloeddruk van 14/8. 

Haar psychiatrische toestand is volledig normaal. 

Er is geen gevaar voor de gezondheid of het leven van betrokkene voor zover het herkomstland 

beschikt over internisten die dergelijke pathologieën (diabetes) kunnen behandelen, maar dit is 

zeker mogelijk in haar herkomstland, Somalië. 

Voor alle nodige behandelingen beschikt Somalië ook over de nodige specialisten, zoals blijkt uit de 

hieronder vermelde informatie (bijvoorbeeld in Mogadishu: het Banadir en het Aden Adde Hospital), 

zodat deze aandoening geen gevaar kan betekenen voor het leven of fysieke integriteit, zodat er 

bijgevolg geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling bestaat. 

Wat de behandeling betreft die toegepast wordt in het herkomstland moet opgemerkt worden dat 

deze onder de verantwoordelijkheid valt van de plaatselijke specialisten die uiteraard de beste 

middelen zullen inzetten uit hun arsenaal waarover zij beschikken en de mogelijkheden verschillen 

uiteraard volgens de goedkeuring en terugbetaling in het land van herkomst door het ministerie van 

volksgezondheid, dat in fine verantwoordelijk is voor de waarde en de kost van gezondheidszorg en 

een respectvol en zorgvuldig omspringen ermee. 

Volgens de jurisprudentie van het Europees hof van de rechten van de mens, die in deze materie 

doorslaggevend is, is het voldoende dat de betrokkene in haar land van herkomst medische 

verzorging kan bekomen en wordt er niet vereist dat deze ginds van hetzelfde niveau als in België 

zou moeten zijn. Dat er wel degelijk behandelingen en opvolgingsmogelijkheden zijn in het land van 

herkomst wordt aangetoond door onderstaande beschikbaarheidsstudie. 

 

III. Beschikbaarheid van de behandeling 
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Voor de behandeling en opvolging van diabetes en verhoogde bloeddruk zijn er in het herkomstland 

Somalië voldoende behandelings- en opvolgingsmogelijkheden, bijgevoegd in het administratief 

dossier. 

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

administratief dossier van de betrokkene). 

Deze bronnen bevestigen de beschikbaarheid. Bovendien is er de eigen verklaring van een arts ter 

plaatse die haar gedurende een jaar ginder verzorgd heeft als bevestiging. 

 

http://ibznet/workspaces/Avamed/Shared%20Documents/Somalia_essentialpackagereport_2009.pd

f 

http://ibznet/workspaces/Avamed/Shared%20Documents/Somalia%20essential%20Medicines_2006

.pdf 

http://ibznet/workspaces/Avamed/Shared%20Documents/Mogadishu_hospital_services120817.pdf 

 

Men kan dus stellen dat betrokkene zonder problemen kan behandeld worden in haar herkomstland. 

 

IV. Mogelijkheid tot reizen en mantelzorg 

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische dossierstukken blijkt niet dat er 

bij de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen noch 

noodzaak tot mantelzorg. 

 

V. Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst/terugname 

Dusdanig stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van de benodigde zorgen in het herkomstland 

van betrokkene, zijnde Somalië. 

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel 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 afgegeven 

worden. Het gaar 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 het land van 

herkomst of het land waar zij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. Uit de rechtspraak van het 

EHRM blijkt dat de kosteloosheid van de medische behandeling geenszins een vereiste is en dat 

zelfs al zou er een aanzienlijke kost zijn voor verzoekers, zulks er geenszins toe leidt dat dit strijdig 

zou zijn met artikel 3 E.V.R.M. (zie arrest nr. 26.565/05 van 27 mei 2008 van het EHRM, de zaak N. 

vs. het Verenigd Koninkrijk.). Aangaande de kosten van de medische zorgen oordeelde het EHRM 

eerder al als volgt: “(…) Volgens het Hof kan artikel 3 van het EVRM niet beschouwd worden als 

een verplichting voor de verdragspartijen om de ongelijkheden tussen landen op vlak van medische 

voorzieningen te overbruggen door het voorzien van gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan 

illegale vreemdelingen. (…) Rekening houdende met de rechtspraak van het EHRM kunnen 

verzoekers met het argument dat de medische zorgen in de praktijk niet gratis zijn, geen schending 

van artikel 3 EVRM aannemelijk maken.(…)’(Arrest RVV nr . 81574 van 23 mei 2012) 

 

Wat betreft de financiële toegankelijkheid: uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene 

stortingen ontving van haar zoon vanuit het Verenigd Koninkrijk. Deze financiële ondersteuning zou 

kunnen worden verdergezet wanneer betrokkene terug in het land van herkomst verblijft. Uit het 

dossier blijkt eveneens dat betrokkene na op legale wijze in België te hebben verbleven voor lange 

tijd (2010-2011) is teruggekeerd naar haar land van herkomst en klaarblijkelijk in staat was om in 

haar onderhoud te voorzien. Dit doet toch enige financiële reserve vermoeden. Overigens lijkt het 

ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij 

wie ze terecht zou kunnen voor (tijdelijk) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen 

aldaar/of voor (tijdelijke) financiële hulp. 

 

Wat betreft het uittreksel d.d. 11.10.2012 van de website van Artsen Zonder Grenzen dat werd 

toegevoegd als bijlage: het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen 

wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op art. 3 EVRM (zie: 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de 

bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van 

een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: 

EHRM 4 december 2008, Y;/Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 
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februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 62). 

 

VI. Conclusie 

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

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

aangezien de noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland. 

Vanuit medisch oogpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat (de diagnose) geen reëel 

risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling 

beschikbaar is in Somalië en er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar is tegen een 

terugkeer naar het herkomstland Somalië. 

 

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

herkomstland Somalië.” 

 

De ambtenaar-geneesheer beschikt bij het beoordelen van het in artikel 9ter, § 1 van de 

vreemdelingenwet genoemde risico over een ruime beoordelingsbevoegdheid en de Raad kan deze 

beoordeling niet maken in de plaats van de ambtenaar-geneesheer. De Raad moet echter wel in staat 

worden gesteld om na te gaan waarop de ambtenaar-geneesheer zich gebaseerd heeft om te besluiten 

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

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

noodzakelijke medische zorgen bestaan in het herkomstland. De Raad benadrukt dat de 

beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer niet betekent dat diens vaststellingen steeds 

volstaan voor een beslissing tot weigering van verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet (cf. RvS 18 september 2013, nr. 224.723).  

 

In het medisch advies van 7 november 2014 wordt niet betwist dat de verzoekster lijdt aan diabetes, 

doch wordt gesteld dat niet blijkt dat er een ernstig risico is voor haar leven of haar fysieke integriteit 

aangezien de noodzakelijke medische zorgen bestaan in het land van herkomst en dat de diagnose 

evenmin een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling omdat de 

behandeling beschikbaar is in Somalië. Aldus maakt de vaststelling dat er voor de verzoeksters 

aandoening(en) een afdoende behandeling mogelijk (dit is: beschikbaar en toegankelijk) is in haar land 

van herkomst, het decisieve motief uit om de aanvraag te weigeren.  

 

De vraag rijst dan ook of de ambtenaar-geneesheer, zoals de verzoekster aanvoert, wel een volledig 

onderzoek heeft gevoerd naar de beschikbaarheid van de door haar benodigde (medicamenteuze) 

behandelingen en opvolging in haar land van herkomst.    

 

De verzoekster wijst in haar verzoekschrift op het feit dat ze voor haar diabetes een medicamenteuze  

behandeling dient te nemen, met name “netformine”, “novomix” en “elthynone”, en verwijst daarbij naar 

een standaard medisch getuigschrift van 2 september 2014 dat blijkens de stukken van het 

administratief dossier, bij een actualisatie van de aanvraag en voorafgaand aan het nemen van de 

eerste bestreden beslissing, werd toegevoegd aan haar dossier. Ze voert aan dat de ambtenaar-

geneesheer nergens in zijn advies stelt dat deze medicatie eveneens in Somalië beschikbaar is. De 

verzoekster stelt dat met betrekking tot het onderzoek naar de beschikbaarheid van de behandelings- 

en opvolgingsmogelijkheden voor diabetes eerder algemene bewoordingen zijn gebruikt. 

 

De Raad stelt vast dat in het standaard medisch getuigschrift van 2 september 2014 op de vraag naar 

medicamenteuze behandeling/medisch materiaal, inderdaad door de behandelend arts van de 

verzoekster melding wordt gemaakt van “metformine 500 mg 2 x / d”, “novomix” en “elthynone”. De 

Raad dient vast te stellen dat deze medicijnen in meerdere door de verzoekster voorgelegde medische 

getuigschriften en medische stukken worden vermeld, waaronder ook in de in het advies van de 

ambtenaar-geneesheer genoemde standaard medische getuigschriften van 9 juli 2013 en 14 oktober 

2014. De Raad merkt bovendien op dat in de standaard medische getuigschriften van 2 september 2014 

en 14 oktober 2014 bij de vraag naar evolutie en prognose van de aandoeningen wordt gesteld dat “mits 

begeleiding, inname medicatie en goede opvolging” de pathologie stabiel kan blijven en complicaties 

vermeden worden en “mits medische behandeling” sprake is van een gunstige prognose.  

 

Waar de verzoekster stelt dat nergens in het medisch advies wordt voorgelegd dat “novomix” 

beschikbaar is in Somalië, dient de Raad erop te wijzen dat uit de voorgelegde medische stukken, onder 

meer uit het “insulineschema” van “Jan Palfijn Algemeen Ziekenhuis Gent”, duidelijk blijkt dat “novomix” 
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insuline is. Hieromtrent stelt de ambtenaar-geneesheer in zijn medisch advies vast dat door dokter A 

(…) wordt bevestigd dat er insuline beschikbaar is in het land van herkomst. De verzoekster betwist 

deze stelling niet en zij kan inzake de insuline dan ook niet beweren dat niet werd onderzocht of deze in 

Somalië beschikbaar is.  

 

Uit de voorgelegde medische stukken blijkt echter dat de verzoekster met betrekking tot haar diabetes 

naast insuline ook “metformine” inneemt. 

 

De Raad stelt vast dat noch uit het administratief dossier noch uit het advies van de ambtenaar-

geneesheer blijkt dat tevens werd onderzocht of ook metformine beschikbaar is in verzoeksters land van 

herkomst. Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer kan voorts op geen enkele wijze blijken dat 

deze door de behandelende artsen voorgeschreven medicamenteuze behandeling niet noodzakelijk zou 

zijn en dat een medicamenteuze behandeling met insuline zou volstaan om ernstige risico’s in de zin 

van artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet te voorkomen. Wel stelt de ambtenaar-

geneesheer in algemene termen dat voor de behandeling en opvolging van diabetes en verhoogde 

bloeddruk er in het herkomstland Somalië voldoende behandelings- en opvolgingsmogelijkheden zijn, 

zoals zou blijken uit de info bijgevoegd in het administratief dossier. De drie bijgevoegde bronnen, 

waaronder een link betreffende de gezondheidszorg, een link betreffende de ziekenhuizen en een link 

betreffende essentiële medicijnen, zouden de beschikbaarheid bevestigen. De Raad dient echter vast te 

stellen dat weliswaar de twee genoemde bronnen inzake de gezondheidszorg en de ziekenhuizen in het 

administratief dossier aanwezig zijn, doch de documenten inzake de essentiële medicijnen ontbreken. 

Bovendien bevat de in het administratief dossier aanwezige informatie geen enkele specifieke 

vermelding in verband met de mogelijkheid tot een medicamenteuze behandeling met Metformine. De 

verzoekster voert dan ook terecht aan dat de ambtenaar-geneesheer nergens in zijn onderzoek voorlegt 

dat voormelde medicatie beschikbaar is in Somalië. Zoals de verzoekster aangeeft wordt er slechts 

algemeen gesteld dat voor diabetes behandeling en opvolging mogelijk is, zonder daarbij rekening te 

houden met de concrete situatie van de verzoekster,  in casu het feit dat zij naast insuline ook andere 

medicatie nodig blijkt te hebben (Metformine), zoals vermeld in de door de verzoekster bijgebrachte 

medische attesten.  

 

De verweerder herhaalt in haar nota met opmerkingen het advies van de ambtenaar-geneesheer van 7 

november 2014 waarin werd gesteld dat de verzoekster haar dieetinstructies slecht opvolgt waardoor zij 

insuline nodig heeft en er verder geen specifieke opstoten of complicaties waren. Hij benadrukt tevens 

dat de verzoekster op 20 oktober 2014 werd onderzocht. De verweerder betoogt dat er geen gevaar zou 

zijn voor het leven of de gezondheid van de verzoekster aangezien het herkomstland beschikt over 

internisten die diabetes kunnen behandelen en de nodige medicatie beschikbaar is. De Raad dient 

echter vast te stellen dat in het advies van 7 november 2014 nergens uitdrukkelijk wordt gesteld dat 

“medicatie beschikbaar is” maar slechts wordt gesteld dat insuline beschikbaar is en algemeen wordt 

geoordeeld dat voor de behandeling en opvolging voldoende behandelings- en 

opvolgingsmogelijkheden zijn. Zodoende kan er geen afbreuk gedaan worden aan het hetgeen 

hierboven werd vastgesteld, namelijk dat geen onderzoek werd gevoerd naar de beschikbaarheid van 

Metformine in verzoeksters land van herkomst. Waar de verweerder stelt dat de verzoekster terug naar 

haar vaderland vertrokken is om haar zieke moeder bij te staan, zij er meer dan een jaar verbleven is en 

er tegen betaling goed verzorgd werd en dit eveneens blijkt uit het attest van 18 september 2012 van 

dokter A (…) die stelt dat er insuline beschikbaar is, gaat de verweerder eraan voorbij dat in hetzelfde 

attest wordt gesteld dat “metformine”, medicatie die de verzoekster volgens meerdere medische stukken 

inneemt en dient in te nemen, niet beschikbaar is. Eens te meer blijkt hieruit dat de beschikbaarheid van 

de door de verzoekster benodigde medicatie op een onvolledige wijze werd onderzocht.  

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat het advies van de ambtenaar-geneesheer getuigt van een 

onzorgvuldige feitenvinding waar wordt gesteld dat de verzoekster zonder probleem kan behandeld 

worden in haar land van herkomst. Het besluit dat er geen reëel risico blijkt in de zin van de beide 

toepassingsgevallen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, werd op onzorgvuldige wijze voorbereid.   

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht, in het licht van artikel 9ter, §1, vijfde lid van de 

vreemdelingenwet, dient dan ook te worden aangenomen.  

 

Het enig middel is, in de aangeven mate, gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing.  

 

4.4. Wat betreft de tweede bestreden beslissing 
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De verzoekster voert aan dat de tweede bestreden beslissing is behept met een schending van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

Wat betreft het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten van 13 november 2014 wijst de Raad er 

op dat de verzoekster, nu de eerste bestreden beslissing dient te worden vernietigd, terugvalt op een 

ontvankelijk verklaarde aanvraag om machtiging tot verblijf die ingediend werd op grond van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet. De verzoekster heeft derhalve opnieuw een verblijfsgrond in afwachting van 

een beslissing ten gronde over haar aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen. Zij heeft 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 en kan derhalve niet meer het voorwerp uitmaken van een 

bevel om het grondgebied te verlaten op grond van de hoofdvaststelling dat zij zich op illegale wijze in 

het Rijk bevindt op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet.  

 

Het is aangewezen, voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer en dus voor de rechtszekerheid, het 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten uit het rechtsverkeer te verwijderen via een 

vernietiging. De beoordeling om een beslissing uit het rechtsverkeer te halen behoort tot de soevereine 

appreciatiebevoegdheid van de Raad (cf. RvS 2 juli 2014, nr. 10.626 (c)). Deze beoordeling dringt zich 

in casu op, gelet op het precair karakter van een verblijf onder attest van immatriculatie. Ook al betreft 

het maar een tijdelijke en precaire verblijfsmachtiging, de waarde ervan kan niet geminimaliseerd 

worden door de verweerder (cf. RvS 16 december 2014, nr. 229.575).  

 

Bijgevolg wordt ook de tweede bestreden beslissing vernietigd. 

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partij 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.  

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 13 november 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard en de 

beslissing van diezelfde gemachtigde van 13 november 2014 houdende bevel om het grondgebied te 

verlaten, worden vernietigd. 

 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig februari tweeduizend 

zeventien door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


