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 nr. 199 493 van 18 april 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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 12 januari 2017 

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 30 november 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 ontvankelijk doch ongegrond 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 1 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. HASOYAN verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, dient op 31 mei 2016 een 

aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

Op 30 november 2016, met kennisgeving op 13 december 2016, verklaart de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris deze aanvraag ontvankelijk doch ongegrond. Dit is de bestreden beslissing, 

waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 31.05.2016 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

S., M.A. (...) (R.R.: (...)) 

nationaliteit: Sierra Leone 

geboren te Shingi op (...).1983 

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, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch 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 S.M.A. (...) die echter niet weerhouden kunnen 

worden (zie medisch advies arts-adviseur dd. 21.11.2016)  

 

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). 

 

Een eventuele onmogelijkheid tot reizen zal bij de uitvoering van een verwijdering onderzocht worden.“ 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partij te leggen, 

wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat 

aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers 

kosteloos. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van “de beginselen van behoorlijk bestuur : 

Zorgvuldigheidsplicht”. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek gevoerd naar de concrete medische situatie 

van verzoeker en de door hem naar voren gebrachte medische stukken vanwege de behandelende 

artsen. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet (voorts: vw.) luidt als volgt: 

 

"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 
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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. Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van 

een identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°.  

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens 

asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep 

heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is 

uitgesproken. De vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag. 

"  

"§3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 

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. "  

Verzoeker is de stelling toegedaan dat bovenvermelde rechtsregels door de Dienst 

Vreemdelingenzaken in casu werden geschonden. 

De motivering van verwerende partij is op geen enkele wijze afdoende, nauwkeurig en volledig, gelet op 

de door verzoeker naar voren gebrachte medische stukken door verzoeker in zijner hoofde, die 

hoofdzakelijk op basis van de verslagen vanwege specialisten werden opgesteld en waarin duidelijk 

gesteld werd dat de medische situatie van verzoeker zeer ernstig en levensbedreigend kan worden 

indien hij alhier niet adequaat wordt opgevolgd en aldus uitgewezen wordt (zie: medische stukken 

toegevoegd aan het administratief dossier).  

Verwerende partij beperkt zich ertoe in haar beslissing te verwijzen naar het advies van de arts- 

geneesheer die uiteenzet dat de aandoeningen van verzoeker theoretisch een reëel risico kan 

impliceren voor zijn leven of fysieke integriteit indien zijn aandoeningen niet adequaat worden 
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behandeld, doch verzoeker zijn aandoeningen in casu geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling gelet deze specifieke behandelingen beschikbaar en toegankelijk is in het 

land van herkomst   

Verzoeker kan zich niet akkoord verklaren met een dergelijke stereotype afwijzing van zijn verzoek tot 

verblijf ex art. 9ter vw., terwijl duidelijk blijkt dat het toepassingsgebied van het art. 9ter, § 1 vw. ruimer is 

dan enkel ziektes die onmiddellijk levensbedreigend zijn... 

In verschillende recente arresten heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen al reeds dergelijke 

beslissingen van verwerende partij waarbij weigeringen alleen gestoeld waren op een advies van de 

adviseurarts waarin gesteld werd dat de ziekte niet "direct levensbedreigend" is vernietigd. 

Verzoekers verwijzen in het verlengde hiervan naar: RvV nr. 92.258 van 27 november 2012 - RvV nr. 

92.397 en RvV nr. 92.444 van 29 november 2012 - RvV nr. 92.661 van 30 november 2012 - RvV nr. 

92.863 van 4 december 2012 - RvV nr. 96.671 van 7 februari 2013, RvV in arrest nr. 93.870 van 18 

december 2012 - RvV 92.397. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt vast in voormelde arresten dat art. 9ter, §1, eerste lid, 

VrW niet alleen verwijst naar artikel 3 EVRM of naar een levensbedreiging, doch van toepassing is op 

'drie verschillende situaties', namelijk op een ziekte die, wanneer er geen adequate behandeling 

beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf: 

ofwel een reëel risico inhoudt voor het leven, 

ofwel een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit, 

ofwel een reëel risico inhoudt op onmenselijke of vernederende behandeling. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt tevens vast dat de hoge drempel van de EHRM 

rechtspraak over artikel 3 EVRM geen afbreuk kan doen aan de duidelijke wetsbepaling van artikel 9ter 

VrW. Artikel 9ter VrW biedt immers een ruimere bescherming dan direct levensbedreigende ziektes 

zoals door verwerende partij staande wordt gehouden. 

De artsen van verwerende partij moeten dus een ruimer onderzoek voeren, en de beslissingen van 

verwerende partij moeten ruimer gemotiveerd worden, wat in casu niet gebeurd is volgens verzoeker 

aangezien men in het bestreden advies niet daadwerkelijk heeft onderzocht of verzoeker zijn medische 

aandoeningen daadwerkelijk een reëel risico inhoudt voor zijn leven ofwel een reëel risico inhoudt voor 

zijn fysieke integriteit, doch men slechts er van uit gaat dat zulks theoretisch mogelijk is. 

Er is dan geen enkele afdoende motivering in de bestreden beslissing te vinden waarom verwerende 

partij de aanvraag van verzoeker ten gronde heeft afgewezen wijl de behandeling en opvolging in zijn 

land van herkomst en de toegankelijkheid ertoe in Siërra Leone niet mogelijk is. 

Uit de navolgende objectieve bronnen kan er worden afgeleid dat er een grote inhaalbeweging vereist 

blijft in de algehele gezondheidszorg, aangezien de algehele gezondheidszorg nog steeds ondermaats 

is en ernstige schendingen van het humanitair echt schering en inslag blijft in Siërra -Leonne. 

Immers: 

"Er bestaat nauwelijks een medische infrastructuur. Het enige ziekenhuis dat op een correcte manier de 

eerste zorgen kan verlenen is het CHOITRAM' S HOSPITAL te Freetown. Als algemene regel geldt dat 

een medische repatriëring wordt uitgevoerd zodra dit mogelijk is. De reiziger wordt aangeraden een 

degelijke reisverzekering af te sluiten. Ook een goed voorziene reisapotheek is onontbeerlijk."  

http://www.who. int/countries/sle/en/ 

http://www.refworld.org/publishenCRIP.,SLE,476292e82,0.html www.iom.int/irrico 

"The Ministry of Health Care and Sanitation is responsible for reinforcing the health standards but they 

lack funds to do so. Health services are limited in parts of the country. Access mainly depends on 

whether patients can afford to pay. Many hospitals lack proper financial structures and there is an acute 

shortage of qualified doctors and medical officials. The chiefdoms are serviced by dispensers, 

Community Health Officers (CHOs) and nurses who are ill-equipped to function properly. " 

“There exist also a high corruption rate in health care services. The 2004 Public Expenditure Tracking 

Survey, conducted by the government, states that out of the 1.7 billion Le worth of essential medicines 

transferred from the central government to District hospitals, only 96 million Leones worth of drugs were 

actually reported as being received at the District level. 94.3% of the drugs Doctors charge astronomical 

fees as high as Le 600,000 to Le 1,500,000. They also operate private clinics and pharmacies where 

patients are referred to for drugs, treatments is comparatively high and inaccessible to the poor. Even 

the cost recovery outlets attached to hospitals are only so in name; in practice essential drugs are sold 

on the black market. " 

"Drugs and syringes are in principle free of import duties, but items such as condoms and X- ray film are 

subject to custom taxes the costs vary from town to town and are rather high. Doctors charge 

astronomical fees as high as Le 600,000 to Le 1,500,000. They also operate private clinics and 

pharmacies where patients are referred to for drugs " 
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"The overall health situation in the chiefdoms is critical. There is an acute shortage of qualified doctors 

and medical officials. The chiefdoms are serviced by dispensaries, Community Health Officers (CHOs) 

and nurses who are ill-equipped to function properly" 

“People with no knowledge of medicine have been reported travelling around treating unsuspecting 

people in villages and thereby causing them further complications and even loss of life” 

"In all the chiefdoms in the District, there are health care centres either recently constructed or 

rehabilitated by NaCSA. They are, however, not properly equipped, and the few nurses work directly for 

their own benefit. Although many government health centres are ill-equipped and inefficient, there are 

several health centres owned by private organizations that treat complicated diseases in the city. Most 

diseases are treated by private hospitals in the country (in Freetown and Waterloo in the western urban 

area, Bo in the southern province and Mabesene and Massanga in the northern Province). " 

Om een verblijf te bekomen op grond van medische motieven dient de medische toestand van de 

vreemdeling uiteraard een zekere ernst te vertonen, zoals in casu het geval. Meer bepaald is vereist dat 

de ziekte, ongeacht de aard ervan, een zekere ernst vertoont om een reëel beletsel voor de uitvoering 

van de uitvoeringsmaatregel te kunnen vormen (BROUCKAERT S., "Medische aspecten van het 

vreemdelingenrecht en artikel 3 van het EVRM. Een overzicht van rechtspraak van het Europees Hof 

van de Rechten van de Mens, de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken" T. Vreemd., 2005, 

196). 

Er is niet vereist dat de ziekte levensbedreigend is, het kan volstaan dat bv. gespecialiseerde 

zorgverstrekking nodig is (Kort.ged. Brussel, 13meil998, RDE, 1998, 240) of nog dat regelmatige 

consultaties nodig zijn (continuïteit in de zorgverstrekking (zie bv. Kort.ged. Brussel, 14 augustus 1996, 

T. Vreemd, 1996, 373), zoals in casu het geval is bij verzoeker. aangezien verzoeker hoofdzakelijk 

opgevolgd en behandeld wordt door deskundigen. 

Bovendien dient verwerende partij na te gaan of de vreemdeling in zijn land van herkomst over de 

nodige medische zorgverstrekking kan beschikken. Indien blijkt dat dit niet onderzocht is, dan is er 

manifeste schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wat in casu het geval. 

Aangezien verwerende partij geen rekening heeft gehouden met deze niet onbelangrijke omstandigheid. 

Dat verwerende partij hier grovelijk onzorgvuldig is te werk gegaan bij het nemen van de bestreden 

beslissing. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding en alle bijgebrachte bewijsstukken. Dat er geval per geval moet 

gekeken worden naar de concrete omstandigheden en concrete documenten van de zaak. 

'Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., administratief recht, Leuven, ACCO, 1990,31)'. 

'Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (R.v.St., REESKENS, 

nr. 20.602, 30 september 1980, R.W. 1982-82, 36, noot LAMBRECHTS, W.)'. 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (Rv.St., THIJS, nr. 24.651, 18september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43). 

De bestreden beslissingen komt derhalve tekort aan de zorgvuldigheidsplicht en schendt bovendien art. 

9ter vrw.. 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hieromtrent het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- Art. 9ter Vreemdelingenwet, 

- De Wet van 29.07.1991, 

- Het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Wat betreft de aangevoerde schending van “de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen (Wet 29 juli 1991)” laat verweerder gelden dat dit onderdeel van het middel niet 

ontvankelijk is. 

De verweerder acht dit middel niet ontvankelijk. 

Immers, er werd terecht reeds geoordeeld dat onontvankelijk is, het onderdeel (en a fortiori het middel) 

dat met het oog op een vernietiging van een verplicht te motiveren beslissing een motiveringsgebrek 
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aanvoert, maar hiervoor geen wetsbepaling als geschonden aanduidt (cf. naar analogie: Cass. AR 

C.94.0369.N, 9.5.1997, Arr. Cass. 1997, 531). 

Aan deze laatste vereiste beantwoordt volgens de verweerder niet de loutere vermelding van een wet. 

Een dergelijke algemene verwijzing, zonder dat één of meer bepalingen binnen de bedoelde wet als 

geschonden worden aangeduid, maakt volgens de verweerder niet de voldoende duidelijke en precieze 

omschrijving van de geschonden geachte rechtsregel(s) uit die is vereist opdat er sprake zou kunnen 

zijn van een middel als bedoeld in art. 39/78 io. 39/69 §1, 4° van de wet dd. 15.12.1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (cf. naar 

analogie de rechtspraak van de Raad van State i.v.m. het begrip "middelen" in de zin van art. 2, § 1, 3° 

van het besluit van de Regent dd. 23.8.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 

administratie van de Raad van State; zie ook bv. R.v.St. nr. 48.643, 20.7.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.; 

R.v.St. nr. 43.137, 2.6.1993, R.A.C.E. 1993, z.p.). 

Waar verzoekende partij voorhoudt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris onzorgvuldig 

onderzoek heeft uitgevoerd in het licht van de ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van art. 9ter Vreemdelingenwet, merkt verweerder op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

geheel terecht, en binnen de hem toebedeelde bevoegdheid, heeft geoordeeld dat deze aanvraag 

ongegrond dient te worden verklaard. 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt: 

“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.” 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt duidelijk dat de gezondheidsproblemen die werden 

aangehaald door verzoekende partij geen actuele aandoeningen uitmaken die een reëel risico inhouden 

voor haar leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling en dit gelet op het gegeven dat er in Sierra Leone 

behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk is, terwijl verzoekende partij ook kan reizen naar 

dit land. 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt duidelijk dat daarbij rekening werd gehouden met de 

medische verslagen die verzoekende partij heeft voorgelegd, terwijl de arts-adviseur ook verwijst naar 

de verschillende door hem geraadpleegde bronnen, die kunnen worden nagegaan in het administratief 

dossier. 

Gelet op het feit dat de ambtenaar-geneesheer adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch 

oogpunt naar een terugkeer naar Sierra Leone, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van 

de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

om het advies van de ambtenaar-geneesheer te volgen. 

Terwijl het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als annulatierechter, niet toekomt zich in de plaats 

te stellen van de ambtenaar-geneesheer noch van de gemachtigde van de Staatssecretaris bij het 

nemen van diens advies/beslissing, doch enkel kan nagaan of de beslissing niet kennelijk onredelijk is. 

Verzoekende partij voert – op strikt theoretische wijze – aan dat niet enkel mag worden nagegaan of de 

ziekte al dan niet levensbedreigend is en dat art. 9ter Vreemdelingenwet ruimer is dan art. 3 EVRM en 

meerdere hypotheses omvat. 

Dergelijke kritiek kan op geen enkele wijze in verband worden gebracht met de inhoud van de bestreden 

beslissing, waar immers nergens wordt ontkend dat de ingeroepen aandoening voldoende ernstig is om 

binnen het toepassingsgebied van art. 9ter Vreemdelingenwet te vallen. 

Middelen die geen betrekking hebben op de bestreden akte, zijn niet ontvankelijk (R.v.St. nr. 45.181, 

8.12.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.). 

Verzoekende partij haalt verder enkele bronnen aan, waaruit zou moeten blijken dat de zorgen in Sierra 

Leone in werkelijkheid niet kwalitatief zijn en weinig beschikbaar. 

Verweerder merkt vooreerst op dat verzoekende partij zich beperkt tot het louter aanhalen van enkele 

passages, zonder dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing, en de daar 

aangehaalde bronnen bespreekt, en zonder dat verzoekende partij de inhoud van deze bronnen op haar 

persoonlijke situatie betreft. 

De bronnen die verzoekende partij aanhaalt, bewijzen voorts niet dat onterecht werd beslist dat de 

zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn. 

Geen van de aangehaalde bronnen heeft betrekking op de zorgen die nodig zijn in het licht van de 

aandoening van verzoekende partij, terwijl de arts-adviseur wel zo’n specifiek onderzoek heeft verricht. 

Dat bepaalde zorgen niet overal in het land beschikbaar zouden zijn, betekent ook niet dat moet worden 

besloten dat zij onbeschikbaar zijn. Art. 9ter Vreemdelingenwet voorziet niet dat de gemachtigde van de 
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Staatssecretaris ertoe gehouden is na te gaan of de zorgen in elke regio beschikbaar zijn; het volstaat 

dat onderzoek gebeurt naar het land in herkomst. 

Waar verzoekende partij wijst op het feit dat vaak informele betalingen worden geëist, moet benadrukt 

dat de arts-adviseur heeft geoordeeld dat verzoekende partij in staat is een inkomen te verwerven uit 

arbeid, of kan worden bijgestaan door familie, vrienden, kennissen… wat door verzoekende partij niet 

wordt betwist. 

Verweerder laat verder gelden dat het loutere gegeven dat de beschikbaarheid van de zorgen niet 

volstrekt gegarandeerd kan worden, dat de zorgen van een lager niveau zijn dan dit het geval is in 

België, en evenmin kosteloos zijn, zoals verzoekende partij aanhaalt, niet van aard is afbreuk te doen 

aan de inhoud van het advies van de arts-adviseur. 

Verweerder benadrukt dat dit betoog van verzoekende partij dient te worden beoordeeld tegen de 

achtergrond van het gegeven dat de wetgever, bij de invoering van artikel 9ter in de Vreemdelingenwet, 

vooropstelde dat: “Het onderzoek van de vraag of er een gepaste en voldoende toegankelijke 

behandeling bestaat in het land van oorsprong of verblijf gebeurt geval per geval, rekening houdend met 

de individuele situatie van de aanvrager, en wordt geëvalueerd binnen de limieten van de rechtspraak 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens” (Parl. St. Kamer, 2005-2006, DOC 51-2478/001, 

p. 35). 

Het was bijgevolg de uitdrukkelijke wil van de wetgever om de beschikbaarheid en de toegankelijkheid 

van de medische behandeling en opvolging in het herkomstland te beoordelen binnen de limieten van 

de rechtspraak van het EHRM. Het is bijgevolg nuttig om kort in te gaan op de rechtspraak van dit Hof 

inzake de verwijdering van (ernstig) zieke vreemdelingen. 

Het EHRM oordeelde in Grote Kamer dat artikel 3 van het EVRM niet het recht aan een vreemdeling 

waarborgt om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om reden dat die Staat betere 

medische verzorging kan verstrekken dan zijn land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de 

uitwijzing de gezondheidstoestand beïnvloedt en de levensverwachting op significante wijze vermindert, 

niet volstaat om een schending van die bepaling op te leveren. Het EVRM is volgens het EHRM immers 

essentieel gericht op de bescherming van burgerlijke en politieke rechten. Volgens het EHRM 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 (EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, 

N. t. het Verenigd Koninkrijk). 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat het gegeven dat een medische behandeling beperkt 

beschikbaar is omwille van logistieke of geografische redenen en dus minder makkelijk te verkrijgen of 

minder toegankelijk is in het land van terugkeer dan in de betrokken Verdragsluitende Staat, hetzij dat 

financiële toegankelijkheid van de beschikbare behandeling ernstige problemen kan geven, niet 

doorslaggevend is (EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); 

EHRM 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 25 

november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing)). 

Zie in die zin: 

“Uit de hierboven aangehaalde door het EHRM in Grote Kamer vastgestelde principes die het EHRM in 

dergelijke zaken hanteert, blijkt dat artikel 3 van het EVRM geenszins een verplichting inhoudt om 

verzoekster in België verder te behandelen voor haar aandoening omdat de (louter op algemene wijze 

aangetoonde) staat van het Kosovaars systeem van gezondheidszorg niet zou voldoen aan de 

Belgische standaarden. Tevens blijkt uit de hierboven geciteerde rechtspraak van het EHRM dat 

kostenloosheid 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 

van het EVRM. 

[…] 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 of slechts tegen betaling door de 

betrokkene geen reden is om te besluiten tot een schending van artikel 3 van het EVRM. Verder dient er 

toch op gewezen te worden dat de informatie waarop de verwerende partij zich gebaseerd heeft van 

een recentere datum is dan de informatie waarop de verzoekers zich steunen. […] 

Nogmaals wordt er op gewezen dat de bestreden beslissing wel degelijk de toegankelijkheid heeft 

onderzocht doch dat verzoekers een andere invulling geven aan het begrip ‘toegankelijkheid’. De 

invulling die verzoekers lijken te geven aan toegankelijkheid, met name dat naast het onderzoek naar de 

beschikbaarheid van medicatie ook dient te worden onderzocht wat de effectieve toegankelijkheid is en 

hoe het zit met de continuïteit van de medicatie, vindt geen steun in de rechtspraak van het EHRM en 

kan in deze dan ook niet toelaten te besluiten dat er een verkeerde toepassing is gemaakt van artikel 9 

ter van de vreemdelingenwet of dat de bestreden beslissing op dit punt gebrekkig gemotiveerd is.” 

(R.v.V. nr. 74.693 van 7 februari 2012) 
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De verweerder verwijst andermaal naar het deugdelijk advies van de ambtenaar-geneesheer, waaruit 

duidelijk blijkt dat de door verzoekende partij naar voor gebrachte medische stukken zeer grondig 

werden onderzocht, én waaruit duidelijk blijkt dat de toestand in Sierra Leone zorgvuldig werd 

nagegaan. 

Het middel faalt in rechte en in feite. 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen omkleed moeten zijn, en de in artikel 62 van de vreemdelingenwet vervatte motiveringsplicht 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip 

"afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven 

van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is 

bereikt. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt overigens niet in dat de beslissende administratieve 

overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet 

“verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende 

overheid voor elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

In casu bekritiseert de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk en voert aldus de 

schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het enig middel vanuit dat 

oogpunt wordt onderzocht. Nazicht van de materiële motivering vergt in casu nazicht van de 

aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd 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 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 onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen, luidde 

ten tijde van het nemen van deze beslissing 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 
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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 

De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden geweigerd aan 

de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de ambtenaar-

geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door de minister 

of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen na het 

verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 2 

Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van een 

identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. 

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens 

asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep 

heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is 

uitgesproken. De vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag. 

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

(...) 

§ 4 

(...) 

§ 5 

De in § 1, vijfde lid, vermelde deskundigen worden benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld 

na overleg in de Ministerraad. 

De Koning stelt de procedureregels vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en 

bepaalt eveneens de wijze van bezoldiging van de in het eerste lid vermelde deskundigen. 

§ 6 

(...) 

§ 7 

(...) 

§ 8 

(...)” 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet is aldus van toepassing op de volgende toepassingsgevallen:  

 

(1) op een ziekte die een reëel risico is voor het leven of voor de fysieke integriteit van de patiënt, of  

(2) op een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er 

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

 

Blijkens het administratief dossier heeft de verzoekende partij orthopedische problemen aan beide 

knieën en heupgewrichten. In casu steunt de bestreden beslissing op het volgende advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 21 november 2016, dat luidt als volgt: 

 

“S., M.A. (...) (R.R.: (...)) 

Mannelijk 
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nationaliteit: Siërra Leone 

geboren te Shingi op (...).1983 

 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 31.05.2016. 

 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

 

I. Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten 

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

aanvraag: 

-24/05/2016, 12/03/2016, dr. T. (...), avasculaire necrose beide heupen en knieën. Rechts werd reeds 

een totale knieprothese uitgevoerd op 24/02/2015. De tweede knie staat gepland in december 2016 

(eerst juni, later uitgesteld).  

-18/01/2016, 07/01/2015, 25/10/2016, 07/05/2014, dr. L. (...), avasculaire necrose van enkele 

gewrichten van de onderste ledematen, waarvoor de plaatsing van prbthesen in het vooruitzicht gesteld 

worden.  

-15/09/2014, 26/09/2014, dr. P. (...), orthopedist, avasculaire necrose onderste ledematen, waarvoor het 

plaatsen van prothesen aangewezen wordt geacht. Gezien de jonge leeftijd wordt dit echter zo lang 

mogelijk uitgesteld en verder wordt een conservatieve behandeling voorgesteld. 

-23/04/2014, dr. B. (...), MR linker knie: osteochondritis dissecans thv. mediale femurcondyl en fissuratie 

van het kraakbeen waardoor een groot botfragment afgescheiden werd. 

-19/09/2012, MR rechterknie: intacte kruisbanden, intacte laterale meniscus, de mediale meniscus toont 

een scheur ter hoogte van de achterste hoorn. Osteochondrale fractuur over een breedte van 2 cm x 5 

cm. 

-06/11/2012, dr. M. (...), orthopedie, kraakbeenproblematiek ter hoogte van de rechterknie, er wordt een 

osteotomie voorgesteld. 

-20/02/2014, dr. D. (...), RX linker knie: osteochondritis dissecans. 

-23/10/2013,12/08/2013, 30/04/2014,07/08/2014, 12/08/2013, dr. D. (...), raadpleging orthopedie, 

rechterknie, het plaatsen van een mediale umcompartemeie prothese is aangeraden. Op 12/08/2013 

werd er een artroscopie van de rechterknie verricht. Hij stelt uitdrukkelijk in zijn verslag: "Momenteel zijn 

er geen levensnoodzakelijke medische behandelingen nodig die eventueel zijn uitwijzing kunnen 

tegenhouden".  

-23/04/2014, dr. B. (...), MR onderzoek van de linkerknie: osteochondritis dissecans, uitgebreid 

kraakbeenletsel. 

-03/05/2016, dr. P. (...), plaatsen van een knieprothese links is gepland (maar ging niet door). 

-06/01/2014, dr. W. (...), toename pijn. 

-Niet gedateerd, dr. R. (...), sequelen van osteochondritis dissecans. 

 

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

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische attesten blijkt dat deze 33-jarige man na een 

val in 2012 ernstige kraakbeenletsels heeft opgelopen ter hoogte van beide knieën en beide heupen, 

hoogstwaarschijnlijk na een sprong van een hoog hekken. 

Wat betreft de rechterknie werd reeds een unicompartimentele knieprothese geplaatst. 

Dit zou ook nog moeten gebeuren, in de toekomst, aan de linkerknie en ook aan beide heupen. 

Hij wordt opgevolgd voornamelijk door dr. P. (...), en deze is duidelijk niet happig om al te snel te 

opereren - gezien zijn nog jonge leeftijd; 

 

Om ons zelf een duidelijk beeld te kunnen vormen van zijn medische toestand hebben wij betrokkene 

uitgenodigd voor een medisch onderzoek, dat doorging op datum van 09/11/2016, in aanwezigheid van 

een tolk. 

 

III. Medisch onderzoek van 09/11/2016 

Het betreft hier een 33-jarige man met over het algemeen een goed verzorgd voorkomen. Algemeen 

gesteld is hij goed gezond, hij heeft geen cardiovasculaire noch pulmonale noch abdominale problemen. 

Hij heeft nooit speciale medische antecedenten meegemaakt. 

In zijn land van herkomst zou hij in 2012 in een diepe put gevallen zijn, waarna zijn problemen ter 

hoogte van de heupen en knieën begonnen zijn. 

Daarbij liep hij belangrijke kraakbeenletsels op, een osteochondritis dissecans, met daarna 

pijnverschijnselen ter hoogte van de onderste ledematen. 

In mei 2012 is hij naar België gekomen, "met de boot, zegt hij mij. 
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Hier werd hij verder medisch opgevolgd, en in 2016 werd overgegaan tot het plaatsen van een 

gedeeltelijke knieprothese aan de rechterknie. 

Bij het medisch onderzoek stellen wij vast dat hij met een kruk loopt om zijn linkerbeen te ontlasten. 

De rechterknie is nu goed. Heeft een normale flexie tot 140°. 

Wat de linkerknie betreft, daar is de bewegingsbeperking meer beperkt, tot 135° en wordt pijn vermeld. 

Er is een extensiedeficit van een vijftal graden. 

Overigens zijn de functionele beperkingen eerder beperkt, hij kan zich vlot aan- en uitkleden en hij heeft 

geen hulp van derden nodig. 

De beweeglijkheid van de heupen is nog redelijk goed bewaard, en zeker de laterale uitwendige 

mobiliteit.  

De cardiopulmonale auscultatie is volledig normaal, heeft een normale bloeddruk van 12/8. Volledig 

sinusaai hartritme van 72 per minuut. 

Wat de verdere toekomstige ingrepen betreft aan de linkerknie en de beide heupen stellen wij vast dat 

de hem opvolgende orthopedisten een conservatieve houding aannemen, omdat het plaatsen van 

prothesen bij een nog jonge man zo lang mogelijk moet uitgesteld worden. In afwachting kan hij zich 

behelpen met pijnstillers. 

 

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

beschikt over orthopedisten die gewrichtspijnen kunnen behandelen, maar dit is zeker mogelijk in zijn 

herkomstland, Sierra Leone. 

Alle nodige behandelingen zijn ook mogelijk in Sierra Leone, zoals blijkt uit de hieronder vermelde 

informatie, 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. 

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 zijn 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. 

 

IV. Beschikbaarheid van de behandeling 

Voor de behandeling en opvolging van osteochondritis dissecans zijn er in het herkomstland Sierra 

Leone 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): 

-Informatie afkomstig uit de volgende bron http://www.cmhfreetown.com/ 

 

Hieruit blijkt dat er een grote medische faciliteit bestaat in Freetown, met orthopedische afdeling en de 

beschikking over beeldvormende afdelingen (radiografie) beschikkend overeen of meerdere scanners. 

Deze info werd bijgevoegd in het administratief dossier. 

Men kan dus stelten dat betrokkene zonder probleem kan behandeld worden in zijn herkomstland. 

 

V. 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. 

 

VI, Toegankelijkheid 

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

van betrokkene, zijnde Siërra Leone. Uit informatie beschikbaar in het administratief dossier blijkt het 

volgende. 

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. 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 privé-systeem 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. 
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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. 

 

In Sierra Leone bestaat er een door de regering ingesteld programma voor terugbetaling van de kosten, 

zodat de mensen tegen een minimumprijs aan geneesmiddelen kunnen geraken. Er bestaat eveneens 

een nationale verzekeringsmaatschappij, De premie van de personen die voor een werkgever werken, 

wordt rechtstreeks van hun loon afgehouden. 

 

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 zijn land van oorsprong. Niets laai derhalve toe te concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor de 

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Overigens lijkt het ook erg onwaarschijnlijk dat 

betrokkene in Siërra Leone - het land waar hij tenslotte 29 jaar verbleef- geen familie, vrienden of 

kennissen meer zou hebben bij wie hij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het 

bekomen van de nodige zorgen aldaar/of voor (tijdelijke) financiële hulp. Bovendien verklaarde 

betrokkene in zijn asielaanvraag dat zijn verloofde, zijn moeder en zijn stiefmoeder en —zussen allen 

nog in het land van herkomst verblijven.  

 

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 RW 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 (lOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor 

een terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame 

terugkeer naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om 

mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. 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.  

 

VII. Conclusie 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze kan 

beschouwd worden als een aandoening die theoretisch een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of 

fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt, hier concreet geen reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk 

is in Sierra Leone. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer 

naar het herkomstland, Siërra Leone. 

 

In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,” 

 

Dit advies vormt een geheel met de bestreden beslissing.  

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet houdt zoals reeds aangegeven duidelijk 

verschillende mogelijkheden in die onafhankelijk van elkaar moeten worden getoetst. Het gaat om 

verschillende hypotheses waarvan de laatste losstaat van en verder gaat dan de voorziene hypotheses 

inzake een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit die de basisvereiste 

voor de toepassing van artikel 3 van het EVRM omvatten (cf. RvS 28 november 2013, nrs. 225.632 en 

225.633 en RvS 29 januari 2014, nr. 226.651) en de zogenaamde hoge drempel, bepaald door de 

rechtspraak van het EHRM, die zich in se beperkt tot de gevallen waarin de aandoening een risico 

inhoudt voor het leven gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de 

ziekte. Concreet houdt artikel 9ter van de vreemdelingenwet in dat er enerzijds gevallen zijn van een 

vreemdeling die actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar 

oplevert voor zijn fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de 

fysieke integriteit moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. 
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Anderzijds is er het geval van de vreemdeling bij wie er actueel geen reëel risico is voor diens leven of 

fysieke integriteit en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling 

voorhanden is voor zijn ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het 

risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval 

geen acute levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de 

ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073).  

 

De verzoekende partij verwijt de verwerende partij onzorgvuldig onderzoek te hebben gevoerd naar de 

concrete medische situatie van de verzoekende partij en de door haar naar voor gebrachte stukken. De 

verzoekende partij betoogt dat, uit de medische stukken die zij heeft ingediend bij haar aanvraag, 

duidelijk blijkt dat haar medische situatie zeer ernstig en levensbedreigend kan worden indien zij niet 

adequaat opgevolgd wordt of indien zij uitgewezen wordt. Zij lijkt de verwerende partij eveneens te 

verwijten geen concreet onderzoek te hebben gevoerd naar de mogelijkheden van behandeling en 

opvolging in het land van herkomst, in casu Sierra Leone, die blijkens de verzoekende partij ondermaats 

zouden zijn.  

 

De verzoekende partij betoogt dat de toetsing aan artikel 9ter van de vreemdelingenwet ruimer moet 

gaan dan enkel ziektes die onmiddellijk levensbedreigend zijn. Waar de verzoekende partij de 

verwerende partij verwijt het toepassingsgebied van artikel 9ter van de vreemdelingenwet te verengen 

tot situaties waarin sprake is van een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit, dus tot situaties 

die vallen onder artikel 3 van het EVRM, berust het betoog op een verkeerde lezing van de bestreden 

beslissing en het advies van de ambtenaar-geneesheer. Uit de bestreden beslissing, samen gelezen 

met het advies van de ambtenaar-geneesheer, blijkt dat de verwerende partij en de ambtenaar-

geneesheer zich niet hebben beperkt tot de vaststelling dat de aandoening van de verzoekende partij 

niet levensbedreigend is om de aanvraag af te wijzen. Er werd, in weerwil van wat de verzoekende partij 

laat verstaan, wel degelijk nagegaan of zij 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 zij gewoonlijk verblijft. Immers stelt de ambtenaar-geneesheer dat “Er is geen 

gevaar voor de gezondheid of het leven van betrokkene voor zover het herkomstland beschikt over 

orthopedisten die gewrichtspijnen kunnen behandelen, maar dit is zeker mogelijk in zijn herkomstland, 

Sierra Leone. Alle nodige behandelingen zijn ook mogelijk in Sierra Leone, zoals blijkt uit de hieronder 

vermelde informatie, 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.”, 

waarna hij een analyse maakt van de behandelingsmogelijkheden in Sierra Leone, om te concluderen 

dat de voor de verzoekende partij noodzakelijke behandeling beschikbaar en toegankelijk is. Overigens 

kan zij gelet op het voorgaande niet ernstig voorhouden dat er hieromtrent geen enkele motivering is 

opgenomen. Waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift betoogt dat “de artsen van verwerende 

partij dus een ruimer onderzoek moeten voeren, en de beslissing van de verwerende partij ruimer 

gemotiveerd moeten worden”, wijst de Raad er op dat de verzoekende partij hiermee niet ingaat op de 

concrete motieven van de bestreden beslissing en het advies van de ambtenaar-geneesheer. 

Bovendien kan, gelet op het voorgaande, niet gesteld worden dat de verwerende partij of de ambtenaar-

geneesheer geen rekening heeft gehouden met de ruime bescherming die artikel 9ter van de 

vreemdelingwet biedt. Waar de verzoekende partij verwijst naar rechtspraak van de Raad wordt 

opgemerkt dat – naast het gegeven dat in de continentale rechtstraditie arresten geen 

precedentswaarde hebben verzoekende partij niet aantoont dat de feitelijke omstandigheden die 

aanleiding gaven tot de door haar besproken rechtspraak identiek zijn aan deze in voorliggende zaak. 

Zij geeft bovendien zelf aan dat het gaat om arresten waarbij de Raad beslissingen heeft vernietigd die 

enkel waren gestoeld op een advies van de ambtenaar-geneesheer waarin gesteld werd dat de ziekte 

niet direct levensbedreigend is, hetgeen in casu geenszins het geval is zoals blijkt uit het voorgaande. 

Het onderdeel van het betoog dat is gebaseerd op een verkeerde lezing van de bestreden beslissing en 

het advies van de ambtenaar-geneesheer is derhalve niet dienstig.  

 

Verder, door louter te stellen dat de medische situatie van de verzoekende partij in casu ernstig is en dat 

zij gespecialiseerde zorgverstrekking nodig heeft aangezien zij opgevolgd en behandeld wordt door 

deskundigen, weerlegt de verzoekende partij niet de concrete motieven van de bestreden beslissing of 

die van de ambtenaar-geneesheer. Noch geeft de verzoekende partij aan dat de ambtenaar-geneesheer 

of de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met bepaalde elementen.  

 

Wat betreft de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke zorgen, komt de ambtenaar-

geneesheer na een onderzoek van verschillende recente en gezaghebbende bronnen tot de conclusie 

dat de verzoekende partij de noodzakelijke behandeling en opvolging door een orthopedist zal kunnen 
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genieten in Sierra Leone. Uit de informatie die zij toevoegt aan het administratief dossier blijkt inderdaad 

dat Freetown beschikt over een ziekenhuis (informatie daterend van november 2016) waar een 

orthopedische afdeling aanwezig is en waar verschillende X-ray toestellen ter beschikking staan. Zij 

toont niet met concrete gegevens aan dat zij hier niet zou terecht kunnen voor de opvolging van de 

letsels aan haar knieën en heupen en eventuele orthopedische ingrepen mochten deze zich in de 

toekomst toch opdringen. Voor de analyse van de toegankelijkheid van de zorgen baseert de 

ambtenaar-geneesheer zich dan weer op de Country Fact Sheet over Sierra Leone van juni 2011, 

waarvan een kopie zich eveneens in het administratief dossier bevindt. De verzoekende partij baseert 

haar betoog op pagina 6 van haar verzoekschrift op een citaat uit de Country Fact Sheet Sierra Leone 

met betrekking tot het Bo en Kono District van augustus 2007, hetgeen aldus veel minder recente 

informatie betreft, die bovendien slechts bepaalde districten beslaat, dan deze gebruikt door de 

ambtenaar-geneesheer. Los van deze vaststelling en het feit dat de verzoekende partij zich beperkt tot 

het louter citeren van dit rapport zonder dit op haar concrete situatie te betrekken, kan hieruit allerminst 

worden afgeleid dat de verzoekende partij geen toegang zal hebben tot de voor haar aandoening 

noodzakelijke zorgen, integendeel blijkt uit de lezing ervan niet dat patienten geen toegang hebben tot 

zorgen voor bepaalde medische problemen. Waar wordt aangegeven dat er soms sprake is van 

corruptie of importtaxen en van een systeem van private klinieken waardoor de toegankelijkheid afhangt 

van het feit of de patient zich de zorgen financieel kan veroorloven, dient te worden opgemerkt dat de 

ambtenaar-geneesheer in zijn advies eveneens een  analyse maakte van de financiële toegankelijkheid. 

Hij concludeert hieromtrent: “In Sierra Leone bestaat er een door de regering ingesteld programma voor 

terugbetaling van de kosten, zodat de mensen tegen een minimumprijs aan geneesmiddelen kunnen 

geraken. Er bestaat eveneens een nationale verzekeringsmaatschappij, De premie van de personen die 

voor een werkgever werken, wordt rechtstreeks van hun loon afgehouden. 

 

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 zijn land van oorsprong. Niets laai derhalve toe te concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor de 

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Overigens lijkt het ook erg onwaarschijnlijk dat 

betrokkene in Siërra Leone - het land waar hij tenslotte 29 jaar verbleef- geen familie, vrienden of 

kennissen meer zou hebben bij wie hij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het 

bekomen van de nodige zorgen aldaar/of voor (tijdelijke) financiële hulp. Bovendien verklaarde 

betrokkene in zijn asielaanvraag dat zijn verloofde, zijn moeder en zijn stiefmoeder en —zussen allen 

nog in het land van herkomst verblijven.  

 

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 RW 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 (lOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor 

een terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame 

terugkeer naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om 

mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. 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.” 

 

De verzoekende partij betwist noch weerlegt deze conclusie met enig element dat haar concrete situatie 

betreft.  

 

In het kader van het onderzoek naar de toegankelijkheid van de zorgen, onderzoekt de ambtenaar-

geneesheer eveneens de financiële toegankelijkheid, waarbij hij tot de vaststelling komt dat er een 

systeem is van terugbetaling van de kosten en van een nationale verzekeringsmaatschappij, en dat 

aangezien de verzoekende partij geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voorlegt of andere elementen 

er mag van worden uitgegaan dat zij zal kunnen werken om te kunnen instaan voor de kosten van haar 

behandeling. Ook wordt gewezen op de mogelijke hulp van vrienden, familie of kennissen. Hierbij dient 

erop te worden gewezen dat zij niet concreet weerlegt dat zij niet zou kunnen werken of dat zij geen 

beroep kan doen op anderen in Sierra Leone. In het kader van een aanvraagprocedure, zoals de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, komt het 

aan de aanvrager toe alle nuttige inlichtingen over te maken aangaande zijn of haar dossier. De 
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bewijslast rust in casu op de verzoekende partij. Uit het administratief dossier blijkt op geen enkel punt 

dat zij niet zou kunnen werken in Sierra Leone of dat zij er geen beroep kan doen op familie, vrienden 

en/of kennissen. Zij bracht dit evenmin aan in het kader van haar aanvraag.  

 

De Raad kan nog opmerken dat het niet is omdat sommige medicijnen of opvolging niet gratis ter 

beschikking zouden worden gesteld dat dergelijke vaststelling dient te leiden tot een machtiging tot 

verblijf. Temeer de verzoekende partij het motief van de bestreden beslissing, dat stelt dat zij beroep 

kan doen op familie, vrienden en/of kennissen niet weerlegt en de verzoekende partij geacht mag 

worden te kunnen werken nu zij hiervan het tegenbewijs niet aanbrengt. Voorts komt het de 

verzoekende partij toe desgevallend aan te tonen dat zij niet zal gerechtigd zijn op enige 

werkloosheidsvergoeding of een andere sociale uitkering, daargelaten opnieuw de vaststelling dat uit 

niets blijkt dat zij niet arbeidsgeschikt zou zijn en dat, zoals het advies van de ambtenaar-geneesheer 

het stelt het onwaarschijnlijk is dat zij geen beroep kan doen op anderen.  

 

Het komt de verzoekende partij toe desgevallend aannemelijk te maken waarom zij geen gebruik zou 

kunnen maken van genoemde financiële bronnen.  

 

Zelfs indien het moeilijk zou zijn om toegang te vinden tot de noodzakelijke medische zorgen, dient erop 

te worden gewezen dat het niet doorslaggevend is dat een medische behandeling beperkt beschikbaar 

is omwille van logistieke of geografische redenen en dus minder makkelijk te verkrijgen of minder 

toegankelijk in het land van terugkeer, hetzij dat financiële toegankelijkheid van de beschikbare 

behandeling ernstige problemen geeft (EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden; EHRM, 

22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden; EHRM 25 november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan 

v. Nederland). Het gegeven dat België voor de verzoekende partij eventueel een meer geschikt land is 

om haar medische problemen te laten behandelen houdt niet in dat zij in haar land van herkomst geen 

adequate behandeling kan krijgen. 

 

Verder citeert de verzoekende partij in haar verzoekschrift een passage uit een reisadvies dat 

betrekking heeft op Belgen die naar Sierra Leone reizen. Een reisadvies heeft geen betrekking op 

burgers van een staat die naar hun land van herkomst terugkeren. Bovendien wordt er gewezen op het 

bestaan van het bewuste hospitaal in Freetown waarvan de ambtenaar-geneesheer vaststelde dat het 

de noodzakelijke orthopedische zorgen kan verschaffen, zodat niet kan worden ingezien hoe dit citaat 

afbreuk doet aan de vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer. 

 

Daarnaast geeft de verzoekende partij slechts de link naar een website omtrent “Assisted volunatry 

return and reintegreation”, hetgeen een homepage met algemene informatie betreft, zonder te 

verduidelijken hoe deze afbreuk doet aan de concrete vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer. De 

enige overige link die zij geeft in haar verzoekschrift geeft toegang tot een algemene pagina van de 

WHO met betrekking tot Sierra Leone. Ook hier laat zij na enige duiding te verschaffen.  

 

In zoverre de verzoekende partij verwijst naar medische stukken die zij pas voor het eerst bij haar 

verzoekschrift voegt, dient te worden opgemerkt dat zij de verwerende partij niet kan verwijten geen 

rekening te hebben gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing met stukken die haar op het 

ogenblik van het nemen van deze beslissing niet kenbaar waren gemaakt. Verder toont de verzoekende 

partij niet aan met welke medische stukken die wel tijdig zijn overgemaakt geen rekening zou zijn 

gehouden. 

 

Het voor het overige theoretische en algemene betoog van de verzoekende partij doet geen afbreuk aan 

de concrete motieven van de bestreden beslissing. Het loutere feit dat zij het niet eens is met de 

bestreden beslissing maakt geen grond tot vernietiging uit. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 en van de materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd, 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). De 
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verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat 

haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

Voor het overige laat de verzoekende partij na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk 

bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden acht en de wijze waarop de bestreden beslissing 

andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de schending van een 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen worden verschaft, is 

onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78 751). Dit onderdeel van het middel is derhalve 

onontvankelijk. 

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij 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 de verwerende partij. 

 

 

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 achttien april tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


