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 nr. 185 539 van 19 april 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 28 mei 2014 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, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 5 maart 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 wordt verklaard en van de beslissing van 

de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 5 maart 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13).  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

15 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat N. DIRICKX verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 19 juni 2013 diende 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 de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 
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1.2. Deze aanvraag werd op 5 maart 2014 ongegrond verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, 

die als volgt wordt gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 19.06.2013 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

[…] 

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 01.08.2013, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden: 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

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

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

Art . 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

 

Er werden medische elementen aangehaald voor B. J., die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts-attaché d.d. 03.03.2014 in gesloten omslag). 

 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

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

2) kan uit het voorgelegd 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.” 

 

1.3. Op dezelfde datum wordt aan verzoekster een bevel afgegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing, die als volgt wordt gemotiveerd: 

 

“De mevrouw, die verklaart te heten: 

[…] 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de 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: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft zij in het Rijk zonder 

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

visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

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

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

motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Zij licht het enig middel toe als volgt: 
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“Enig middel: schending van de artikelen 9ter en 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 

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

het materieel motiveringsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel 

Eerste onderdeel. 

Uit het voorgelegde medisch attest blijkt dat verzoekster die lijdt aan diabetes met arteriële hypertensie 

regelmatig en langdurig/levenslang dient te worden opgevolgd en dat een stopzetting van de 

behandeling op korte termijn het overlijden van verzoekster tot gevolg heeft. M.a.w. als verzoekster 

geen toegang heeft tot de zorgen en/of medicatie zal zij snel komen te overlijden. 

--Het medisch advies bij de bestreden beslissing verwijst naar informatie uit de Med COI databank om 

aan te tonen dat de medicatie en behandeling wel beschikbaar zijn in Ghana. Bij lezing van de stukken 

blijkt dat: 

(Med COI GH 2759-2013) 

de glucosetest aanwezig is en dat Novomix Flexpen eveneens te verkrijgen is, maar op de laatste 

bladzijde staat dat deze medicatie in de meeste ziekenhuizen verkrijgbaar zijn, m.a.w. niet alle 

ziekenhuizen. Het is bijgevolg niet zeker dat verzoekster wel aan de medicatie en het materiaal kan 

geraken. Men heeft geen nazicht gedaan of zij dit wel kan verkrijgen in de omgeving van Konongo, 

waarvan verzoekster afkomstig is. 

(Med COI GH 3118-2013) 

verzoekster een ophthalmoloog kan raadplegen en dat Indapamide beschikbaar is, maar op de laatste 

bladzijde staat dat deze medicatie enkel te verkrijgen is een ziekenhuis in Kumasi en Accra en dat er 

toeleveringsproblemen kunnen zijn van 2 tot 3 weken. Verzoekster kan geen twee weken zonder 

medicatie. Zoals geattesteerd door de behandelende arts zou verzoekster bij stopzetting en zo ook bij 

een onderbreking van de behandeling overlijden. 

(Med COI GH 3133-2013) 

verzoekster zich kan wenden tot een internist en dat metformin verkrijgbaar is. Op de laatste bladzijde 

staat dat deze medicatie beschikbaar is in 'teaching hospitals, de meeste regionale ziekenhuizen en het 

'police hospital'. Ook hier blijkt weer dat er geen garantie is dat verzoekster wel toegang zal hebben tot 

deze medicatie aangezien ze niet overal beschikbaar is. 

(Med COI GH 3203-2014) 

perondropil en Acetylsalicylacid beschikbaar zijn. Op de laatste bladzijde staat echter dat deze 

medicatie beschikbaar is in het Korle Bu ziekenhuis en in privé-ziekenhuizen. Verder wordt er vermeld 

dat er toeleveringsproblemen van een week kunnen zijn. Ook hier weer is het niet zeker dat verzoeker 

tijdig haar medicatie gaat kunnen krijgen en is het niet zeker dat ze zal kunnen betalen vermits ze zich 

zal moeten wenden tot privé-ziekenhuizen. 

De conclusie is dat verzoekster, indien ze alle medicatie wenst te vergaren die ze nodig heeft om te 

kunnen leven, ze heel het land zal moeten afreizen om haar verschillende geneesmiddelen in 

verschillende ziekenhuizen te gaan halen, ze zal zich ook moeten wenden tot privé-ziekenhuizen en dat 

ze daarnaast nog eens zal moeten werken om dit alles te bekostigen. Verzoekster zal dus een zeer 

flexibele werkgever dienen te vinden die haar vrijgeeft om haar reisjes naar medicatie en artsen te doen. 

Bovendien is het niet zeker dat de medicatie voorhanden is omdat er zich regelmatig 

toeleveringsproblemen voordoen. Het is dus allesbehalve zeker dat de noodzakelijke en medische 

zorgen beschikbaar zijn in Ghana, zoals gesteld in het medisch advies. 

—Het is echter louter hypothetisch te veronderstellen dat verzoekster werk zal kunnen vinden en dus 

haar bijdragen voor de sociale zekerheid kan betalen. Verzoekster is reeds 56 jaar, wat een oude leeftijd 

is in Afrika en bovendien is zij al sinds 1997 weg uit Ghana. Zoals eerder gezegd zal ze geen voltijdse 

betrekking kunnen zoeken omwille van haar reizen voor medicatie en artsen. 

—Het advies maak daarnaast een aantal theoretische beschouwingen omtrent de toegankelijkheid tot 

medicatie en ziekenhuizen. Deze beschouwing weerlegt geenszins de realiteit dat in Ghana heel wat 

patiënten geen toegang hebben tot de vereiste behandeling/medicatie, zoals aangehaald in het 

inleidend verzoekschrift 9ter VW. Het medisch advies maakt niet waarschijnlijk dat verzoekster dit zal 

kunnen vermijden. 

De bestreden beslissing weigert ten onrechte te aanvaarden dat de ziekte een reëel risico vormt voor de 

fysieke integriteit van verzoekster. Bovendien schendt de bestreden beslissing het motiveringsbeginsel 

aangezien de motivering onjuist is en al zeker niet voldoende. 

Tweede onderdeel. 

In het medisch advies wordt uiteengezet dat er in Ghana een systeem van sociale zekerheid bestaat en 

dat daar slechts een kleine bijdrage dient voor te worden betaald. 

Maar uit deze algemeen beschikbare en betrouwbare informatie blijkt immers ook dat: 

-om medische behandeling te verkrijgen in een publieke medische instelling een lidkaart van de 

nationale gezondheidszorg vereist is (International Organization for Migration, Country Fact Sheet 
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Ghana, October 2011, blz. 15); er een lange wachtperiode is van meer dan 6 maanden alvorens men na 

registratie bij de nationale ziekteverzekering een lidkaart krijgt die noodzakelijk is voor het verkrijgen van 

behandelingen en medicatie (Organisation Suisse D'Aide aux Réfugiés, Ghana, traitement de 

l'insuffisance rénale et accès à l'hémodialyse, Renseignement de l'analyse-pays de I'OSAR, 26 mei 

2010, blz. 2; Country of Return Information Project, Country Sheet Ghana, Augustus 2007, blz. 28); om 

te kunnen genieten van de nationale ziekteverzekering, men aangesloten moet zijn alvorens men de 

ziekte krijgt (Organisation Suisse D'Aide aux Réfugiés. Ghana, traitement dePinsuffisance rénale et 

accès à l'hémodialyse, Renseignement de l'analyse-pays de I'OSAR, 26 mei 2010, blz. 6); 

- de kosten om het suikergehalte in het bloed en de bloeddruk te meten misschien wel terugbetaald 

worden, maar dat voorkomende problemen ten gevolge van diabetes zoals nieraandoeningen niet 

terugbetaald worden en dat bij gevolg patiënten met nieraandoeningen ten gevolge van diabetes binnen 

enkele weken sterven (Organisation Suisse D'Aide aux Réfugiés, Ghana, traitement de l'insuffisance 

rénale et accès à l'hémodialyse, Renseignement de l'analyse-pays de I'OSAR, 26 mei 2010, blz. 3; 

Austrian Red Cross, Accord, Health Care in Ghana, March 2009, blz. 9); 

- diabetes en hoge bloeddruk wel behandeld kunnen worden, doch dat medicatie ter behandeling van 

diabetes en hoge bloeddruk niet altijd beschikbaar is, ook al wordt ze terugbetaald door de nationale 

ziekteverzekering (Country of Return Information Project, Country Sheet Ghana, Augustus 2007, blz. 28; 

Organisation Suisse D'Aide aux Réfugiés, Ghana, traitement de l'insuffisance rénale et accès à 

l'hémodialyse, Renseignement de l'analyse-pays de I'OSAR, 26 mei 2010, blz. 2); 

- Diabetes Mellitus en Hypertensie tôt de grootste doodsoorzaken behoren in Ghana (Organisation 

Suisse D'Aide aux Réfugiés, Ghana, traitement de l'insuffisance rénale et accès à l'hémodialyse, 

Renseignement de l'analyse-pays de I'OSAR, 26 mei 2010, blz. 3 ; Austrian Red Cross, Aecord, Health 

Care in Ghana, March 2009, blz. 9); 

- medicatie voor diabetes niet altijd beschikbaar is, dat er weinig voorzieningen zijn voor mensen die 

lijden aan diabetes, dat de voorzieningen die er zijn voor mensen met diabetes onder gefinancierd en 

onderbemand zijn, dat er weinig medische kennis is van diabetes (Austrian Red Cross, Accord, Health 

Care in Ghana, March 2009, blz. 9); 

- ondanks de aanwezige medische infrastructuur en het aanwezig medisch personeel toegang tot de 

gezondheidszorg in geografische en financiële termen nog altijd een grote hindernis zijn (International 

Organization for Migration, Country Fact Sheet Ghana, October 2011, blz. 14; International Organization 

for Migration, Returning to Ghana Country Information, 7 april 2010; blz. 4-5); 

De Dienst Vreemdelingenzaken beperkt zich tôt het vaststellen dat er in Ghana een nationale 

ziekteverzekering bestaat zonder na te gaan of deze effectief kan tussenkomen voor de behandeling 

van verzoekster en zonder na te gaan of er sprake is van enige wachttermijn alvorens men op deze 

verzekering beroep kan doen gelet op de constante medische zorg die verzoekster nodig heeft om zich 

niet in een levensbedreigende situatie te bevinden. De Dienst Vreemdelingenzaken houdt door op zulke 

wijze te handelen, geen rekening met de individuele situatie van de verzoekster en schendt op deze 

wijze haar motiveringsverplichting, in die zin ook RvV 48.809, 30 september 2010. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft het dossier niet zorgvuldig bestudeerd en geen afdoend 

onderzoek verricht om tot haar beslissing te komen. De bestreden beslissing is onvoldoende en onjuist 

gemotiveerd door te stellen dat de behandeling van verzoekster beschikbaar is in haar thuisland en 

schendt de motiveringsplicht.” 

 

2.2. Uit de uiteenzetting van het enig middel blijkt dat verzoekster de motieven van de eerste bestreden 

beslissing kent aangezien ze er inhoudelijk op in gaat en deze tracht te weerleggen. Aldus is voldaan 

aan de doelstelling van de formele motiveringsplicht. Verzoekster betwist dat de noodzakelijke 

behandeling toegankelijk en beschikbaar is in het land van herkomst.  

 

In zijn advies van 3 maart 2014 oordeelde de ambtenaar-geneesheer dat een medicamenteuze 

behandeling, de opvolging door een specialist interne geneeskunde, een oftalmoloog, een cardioloog, 

een bepaling van glucose in het bloed en een mogelijkheid tot zelfmeting van glucose essentieel was. 

Aan de hand van informatie uit de MedCOI databank, ingewonnen tussen 27 december 2013 en 20 april 

2014 besloot de arts-attaché dat de behandeling met metformine, acetyldalicyzuur, insuline aspart + 

insuline aspart protamine, indapamide en perindopril in het land van herkomst mogelijk was. Daarnaast 

stelde hij ook vast dat opvolging door een specialist interne geneeskunde, een cardioloog en een 

oftalmoloog eveneens mogelijk was. Ook de bepaling van glucose in bloed is mogelijk via zelfmetingen. 

Verzoekster betwist in het eerste onderdeel de effectieve beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze 

medische zorgen. 

 

Waar verzoekster, met betrekking tot het MedCOI-stuk GH 2759-2013, uit het feit dat de glucosetests en 

Novomix Flexpen te verkrijgen is “in de meeste ziekenhuizen”, meent te moeten afleiden dat hieruit volgt 
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dat deze medicatie in alle ziekenhuizen beschikbaar is, beperkt zij zich tot algemene beweringen, die 

niet van aard zijn de gedocumenteerde vaststellingen van de arts-attaché te weerleggen. Artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet vereist overigens niet dat wordt nagegaan of in werkelijk elk ziekenhuis in het 

land de nodige behandeling aanwezig is, doch enkel dat de medicatie beschikbaar en toegankelijk is in 

het land van herkomst. Met het opwerpen dat zij geen absolute garantie heeft dat haar medicatie in elk 

ziekenhuis in Ghana verkrijgbaar is, weerlegt zij op geen enkele manier de informatie in het 

administratief dossier waaruit blijkt dat de nodige zorgen aanwezig en beschikbaar zijn. Verzoekster 

beperkt zich tot het opwerpen van niet onderbouwde twijfels en loutere oprispingen omtrent de 

beschikbaarheid van de medische zorgen. 

 

Met betrekking tot het MedCOI stuk GH 3118-2013 voert verzoekster aan dat de medicatie Indapamide 

enkel in twee ziekenhuizen beschikbaar zou zijn (in Accra en Kumayasi). Uit de lezing van dit stuk blijkt 

echter dat niet twee, maar vier ziekenhuizen vermeld worden waar deze medicatie kan verkregen 

worden (Korle-Bu Teaching Hospital, the Police Hospital in Accra en 37-Military Hospital en Komfo 

Anokye Teaching Hospital in Kumasi). Verder toont verzoekster niet aan dat zij zich niet zou kunnen 

vestigen in de buurt van een van deze ziekenhuizen. Wat betreft verzoeksters kritiek dat er voor deze 

medicatie een herbevoorradingstermijn zou zijn van 2 à 3 weken, kan hieruit niet worden afgeleid dat 

verzoekster daadwerkelijk het risico loopt zonder medicatie te vallen. Verzoekster maakt niet 

aannemelijk waarom deze ziekenhuizen niet in staat zouden zijn zich tijdig te bevoorraden. Verzoekster 

beperkt zich tot een loutere hypothese.  

 

Met betrekking tot het stuk MedCOI GH 3203-2014 wijst verzoekster erop dat Perondropil en 

Acetylsalicylacid enkel verkrijgbaar zijn in het ‘Korle Bu Teaching Hospital’. Verzoekster gaat echter uit 

van een onvolledige lezing van dit stuk vermits dit ook vermeldt dat deze medicatie kan verkregen 

worden via het privébedrijf ‘ADD Pharmacy’. Ook het feit dat er een herbevoorradingstermijn van een 

week zou zijn, is onvoldoende om vast te stellen dat verzoekster een reëel risico loopt om zonder 

medicatie te vallen.  

 

Verder kan verzoekster niet worden bijgetreden waar zij stelt dat zij "heel het land zou moeten afreizen" 

om haar verschillende geneesmiddelen in verschillende ziekenhuizen te gaan halen. Vooreerst gaat ze 

er aan voorbij dat de twee geneesmiddelen (Perondropil en Acetylsalicylacid), die enkel in het ‘Korle Bu 

Teaching Hospital’ verkrijgbaar zijn, eveneens verkrijgbaar zijn via een privébedrijf. Verder blijkt uit de 

supra reeds besproken stukken dat verzoekster ook voor de glucosetests en de medicatie Novomix 

Flexpen en Indapamide zich zal kunnen wenden tot het ‘Korle Bu’ hospitaal.  

 

Met betrekking tot de overige medicatie wordt verder vermeld dat deze beschikbaar is in de meeste 

regionale ziekenhuizen. Verzoekster betoogt dat zij voor alle nodige medicatie telkenmale naar een 

ander ziekenhuis zou moeten gaan, doch mist dit feitelijke grondslag en dit blijkt geenszins uit de 

stukken van het administratief dossier. 

 

Waar verzoekster vervolgens wijst op het feit dat 56 jaar oud is en niet zou kunnen werken, beperkt zij 

zich tot loutere beweringen. Zij weerlegt het motief niet dat zij geen bewijs van arbeidsongeschiktheid 

voorlegde. Daarenboven wordt in de eerste bestreden beslissing gemotiveerd dat het onwaarschijnlijk is 

dat verzoekster geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht kan voor 

tijdelijke opvang en hulp bij het bekomen van nodige zorgen. Tenslotte wordt ook op de mogelijkheid tot 

bijstand via het IOM re-integratieprogramma gewezen. Het eerste onderdeel van het middel is 

ongegrond. 

 

In het tweede onderdeel betwist verzoekster de beoordeling van de toegankelijkheid van medische 

zorgen. Waar verzoekster er op wijst dat er een wachtperiode van zes maanden is alvorens zij over een 

lidkaart kan beschikken van de nationale gezondheidszorg (die toegang verschaft tot gratis behandeling 

in publieke ziekenhuizen), maakt zij niet aannemelijk dat zij zich voorlopig niet met eigen middelen kan 

voorzien in de noodzakelijke behandeling. De arts-attaché motiveert in zijn advies dat verzoekster niet 

heeft aangetoond arbeidsongeschikt te zijn en dat het onwaarschijnlijk is dat zij in Ghana geen familie, 

vrienden of kennissen heeft bij wie zou terecht kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen 

van de nodige zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële hulp. Daarnaast verwijst de arts-attaché ook 

naar het REAB-programma van de ‘International Organization for Migration’, waardoor personen die 

terugkeren naar hun herkomstland worden bijgestaan. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt 

ook dat daarbij kan voorzien worden in medische bijstand. 
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Waar verzoekster verwijst naar een rapport van ‘Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés’ van 26 mei 

2010, waaruit blijkt dat de kosten om het suikergehalte in het bloed en de bloeddruk te meten weliswaar 

worden terugbetaald, maar niet de verdere problemen ten gevolge van diabetes, zoals 

nieraandoeningen, blijkt uit de gegevens van de zaak niet dat verzoekster actueel lijdt aan een 

nieraandoening ten gevolge van diabetes. Haar kritiek met betrekking tot de hoge kost en niet-

terugbetaling van nierdialyse in Ghana, is dan ook niet dienstig. Hetzelfde dient te worden opgemerkt 

waar verzoekster wijst op een hoge mortaliteit in Ghana ten gevolge van nieraandoeningen.  

 

Verzoekster verwijst verder nogmaals naar problemen met betrekking tot de bevoorrading van medicatie 

en een gebrek aan personeel. Zij toont daarmee echter niet aan dat op onzorgvuldige, onjuiste of 

kennelijk onredelijke wijze werd besloten dat de nodige medicatie beschikbaar is. Artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet vereist in dit verband niet dat de aanwezige zorgen in het land van herkomst van 

hetzelfde niveau zouden zijn als in België.  

 

Verzoekster maakt niet aannemelijk dat ten onrechte, of op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze 

werd besloten dat, wat haar betreft, de nodige medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in 

Ghana.  

 

Het tweede onderdeel van het enig middel is eveneens ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen kan leiden. 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: 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien april tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


