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 nr. 186 969 van 18 mei 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 24 april 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 26 maart 2014 waarbij 

een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen ongegrond verklaard wordt. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 november 2016. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. HELSEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 3 juni 2013 dient de verzoeker een 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  (hierna: vreemdelingenwet) in.  

 

Op 8 juli 2013 wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard.  
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Op 26 maart 2014 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris om deze aanvraag 

ongegrond te verklaren.  

 

Het betreft de thans bestreden beslissing, die op 31 maart 2014 aan de verzoeker werd ter kennis 

gebracht en die als volgt is gemotiveerd:   

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.06.2013 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :  

L., F. (RR: 068031859721)  

Geboren te Cabinda op 18.03.1968  

Nationaliteit: Angola 

+ dochter:  

L., F., ° 20.05.2001  

Nationaliteit: Zuid-Afrika 

Adres: (…)  

 

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

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

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

door onze diensten ontvankelijk werd verklaard op 08.07.2013, 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 worden medische elementen aangehaald voor L., F. De arts-adviseur evalueerde deze 

gegevens op 21.03.2014 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de 

aangehaalde medische elementen niet konden worden weerhouden gezien de medische 

behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Angola.  

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden.  

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).”  

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoeker heeft de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) er, 

overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid 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) tijdig van in kennis gesteld dat hij geen synthesememorie wenst 

neer te leggen.  

 

Dienvolgens wordt de procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

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

vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van de formele motiveringsplicht, van de 

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

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 
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redelijkheidsbeginsel, van het evenredigheidsbeginsel, van het hoorrecht, en van artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).  

 

Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“Eerste en enige middel  schending van : 

 

Artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980   betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 31 december 1980) 

 

Schending van de materiële motiveringsplicht, alsook schending van de formele 

motiveringsplicht, zoals vastgelegd in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; de algemene rechtsbeginselen en 

beginselen van behoorlijk bestuur, namelijk de zorgvuldigheidsverplichting, de redelijkheid en 

proportionaliteit en de verplichting alle gegevens en stukken van het dossier in overweging te 

nemen.  

 

Artikel 3 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens 

 

Schending van de zorgvuldigheidsplicht, inbegrepen het hoorrecht als algemeen rechtsbeginsel  

 

Doordat de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

oordeelde dat : 

 

- Uit het voorgelegd medische dossier niet kan worden afgeleid dat betrokkene lijdt 

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

- uit het voorgelegd medische dossier niet kan worden afgeleid dat verzoeker 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; 

 

Terwijl : 

 

1.  

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze 

motivering afdoende moet zijn. 

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 

deze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 

juli 1991, impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. 

 

Verzoeker diende op 3 maart 2013 een aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf in 

het Rijk op grond van de medische problemen van verzoeker. Een ambtenaar-geneesheer 

oordeelde, inzake de  aandoeningen van verzoeker, in een advies van 21 maart 2014 als volgt: 

 

“…  Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Angola 

 

… In de openbare instellingen (ziekenhuizen en gezondheidscentra) in Angola kost de 

courante medische verzorging ongeveer 3,00 USD. Lichte chirurgische ingrepen kosten van 

36,00 tot 15,00 USD, zware ingrepen kosten meer dan 200 USD. De kosten in particuliere 

instellingen (die raadplegingen aanbieden, eerste hulp verlenen en aandoeningen die veel 

voorkomen behandelen) zijn hoger dan in de openbare instellingen. De onderzoeken kosten er 

tussen 10 en 60 USD, licht chirurgische ingrepen 15 tot 250 USD en zware ingrepen tussen 1100 

en 5750 USD. Voor deze laatste ingrepen moet een voorschot worden betaald van 1000 tot 3000 

USD, volgens type van ingreep en duur van de ziekenhuisopname. Vrijwel alle 
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basisgeneesmiddelen zijn verkrijgbaar in de apotheken, die worden bevoorraad door lokale 

productie of invoer. In de winstgevende privésector hebben de religieuze instellingen en de niet-

gouvernementele organisaties bij de zorgverstrekking vooral aandacht voor de meest kwetsbare 

personen in de landelijke en voorstedelijke gebieden. De kosten n gezondheidscentra en de 

NGO’s zijn relatief laag (20-30%), dankzij de financiële steun van andere organisaties…” 

 

Op grond van dit advies verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de in toepassing van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond. 

 

Het begrip “risico” op een onmenselijke of onterende behandeling heeft toch een volledig andere 

invulling dan de arts-adviseur en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie het invullen;  

 

Verzoeker brengt een rapport bij van het CMI instituut, een onafhankelijke NGO, die zich baseert 

op de officiële verslagen van het WHO, UNAIDS, alsook op de Angolese overheid. 

 

Op p.1 wordt de levensverwachting opgelijst; deze is 50 jaar, de kindersterfte per 1000 inwoners 

is 115,7 bij de geboorte en 193 tot de leeftijd van 5 jaar. 

 

Deze cijfers logenstraffen apert de quasi vlotte toegang tot de gezondheidszorg zoals ze door de 

ambtenaar-geneesheer van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie worden voorgesteld. 

 

Verzoeker heeft bovendien nooit de mogelijkheid gekregen om deze ontluisterende cijfers voor te 

brengen, noch de gezegden van de arts-adviseur te weerleggen. 

 

De arts adviseur verwijst zo bijvoorbeeld naar een verzekeringsstelsel; nu is het volgens 

verzoeker niet mogelijk om nog aan te sluiten als men al ziek is… het principe van een 

verzekering is immers dat men deze afsluit voor de schade;  

 

Als verzoeker de mogelijkheid had gekregen te tussen te komen en gehoord te worden omtrent 

de onbetrouwbare, minstens eenzijdige cijfers waarop de arts-adviseur en bijgevolg de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie zich baseerden, dan 

had  hij kunnen tussenkomen; 

 

Alleszins blijkt dat een eenvoudige kijk naar de feiten, de opgeworpen cijfers onderuithalen, zodat 

ook de beslissing niet naar echt gemotiveerd is en op dit vlak de materiële motiveringsverplichting 

schendt 

 

2. 

 

De Raad van State omschrijft het hoorrecht als algemeen rechtsbeginsel, in haar arrest van 30 

maart 1999, n 40/99 B.15.4, gepubliceerd op de site van de Raad van State, als volgt : “soient 

préalablement entendus ceux qu’elle concerne, même quand cette audition n’est pas 

expresseément prévue, et ce en application d’un principe général de droit”,  

 

Dit principe wordt door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie geschonden; 

 

Aangezien dit beginsel niet rechtstreeks is opgenomen in de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dient 

verzoeker zich te baseren op de in de rechtspraak en rechtsleer ontwikkelde voorwaarden; 

 

Zo zij er twee voorwaarden vooraleer het hoorrecht toepasselijk is (“Le droit dêtre entendu en 

matière d’asile et migration : perspectives belge et européenne”, Janssens, S., Robert, P., RDE, 

2013, 174, p 381) : de door de overheid genomen maatregel is een ernstige inbreuk en de 

maatregel is gebaseerd op een persoonlijke gedraging van de betrokkene. 

 

In casu staat het onomstotelijk vast dat aan beide voorwaarden is voldaan : de maatregel heeft 

een ingrijpend gevolg op de mogelijkheid van verblijf van verzoeker en kan leiden tot de 
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gedwongen repatriëring en bovendien is het een beslissing op een verzoek dat verzoeker zelf 

richtte en gebaseerd op de eigen en persoonlijke situatie. 

 

Het is bovendien geen beslissing die automatisch wordt getroffen louter door toedoen van de wet. 

 

Het beginsel van behoorlijk bestuur houdt bovendien in dat de burger gehoord dient te worden is 

daarenboven niet afhankelijk van het legaal verblijf van verzoeker; het principe garandeert dat de 

betrokkenen de mogelijkheid wordt geboden om zijn visie betreffende de beslissing te laten 

kennen, alsook de motieven die de overheid zouden ertoe doen leiden deze of gene beslissing te 

nemen. 

 

In casu had de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie aan 

verzoeker de mogelijkheid moeten bieden om extra informatie te verschaffen, over de 

behandelmogelijkheden en de toegang tot de gezondheidszorg in Angola (of zelfs Zuid-Afrika); 

 

Zo had hij mogelijk de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie minstens had kunnen wijzen op het aperte risico om geen behandeling te kunnen 

verkrijgen en hij haar had kunnen wijzen op de onnauwkeurigheid waarmee huidige beslissing is 

behept.  

 

Het hoorrecht houdt immers in dat verzoeker ook over een redelijke tijdspanne dient te 

beschikken om zijn opmerkingen over te maken (“Le droit dêtre entendu en matière d’asile et 

migration : perspectives belge et européenne”, Janssens, S., Robert, P., RDE, 2013, 174, p 383); 

ook dit gebeurde in huidig dossier niet. 

 

Bovendien dient de betrokkene expliciet te worden uitgenodigd om zijn zienswijze uit de doeken 

te doen. (“Le droit dêtre entendu en matière d’asile et migration : perspectives belge et 

européenne”, Janssens, S., Robert, P., RDE, 2013, 174, p 381; OPDEBEEK I., “De hoorplicht”, in 

Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, Die Keure, 2006, p. 265). Dit is niet gebeurd. 

 

Daarenboven is geen enkele uitsluitinggrond op verzoeker van toepassing. Zo was de beslissing 

niet urgent, verzoeker was perfect in de mogelijkheid om gehoord worden; de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie was/is op de hoogte van zowel zij 

vorige als zijn huidige verblijfplaats. De beslissing was evenmin evident en een logisch gevolg 

van het toepassen van de wet; ze behelsde een diepgaande interpretatie en een diepgaande 

evaluatie, zowel van de medische toestand van verzoeker als van de behandelingsmogelijkheden 

in het land van herkomst.  

 

Zodoende was er voor de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie geen enkel beletsel om verzoeker te horen, noch was er een reden waarom het niet 

zou hoeven te gebeuren.  

 

Bovendien vormt een inbreuk op het hoorrecht een schending van een dermate essentieel recht, 

dat dit de vernietiging van de beslissing kan schragen.  

 

3. 

 

Bovendien schendt de beslissing ook de formele motiveringsverplichting, daar niet wordt 

ingegaan op de medische situatie in Zuid Afrika. 

 

Verzoeker is weliswaar Angolees, doch verhuisde samen met zijn echtgenote naar Zuid-Afrika. 

Zijn dochter is van Zuid Afrikaanse nationaliteit en hij heeft het feit dat hij afkomstig is en woonde 

in Zuid-Afrika, nooit onder stoelen of banken gestoken. 

 

Daarenboven verwees hij expliciet in zijn verzoekschrift naar de behandelmogelijkheden in Zuid-

Afrika : 

 

“… Betreffende de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de vereiste zorg in Zuid-

Afrika:  

 

- De beschikbaarheid + de continuïteit In Zuid-Afrika Number zijn 5.600.000 inwoners besmet met 
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HIV. Het dodental bedraagt 270.000. Ongeveer 70% van de inwoners lijden aan HIV of AIDS.  

 

- De toegankelijkheid:  

 

O  Er is een groot tekort voor medicijnen voor HIV. 

(http://www.irinnews.org/report/97880/shortages-of-new-one-a-day-arv-pills-in-south-africa)  

 

- Financieel: Dhr. LOKUA heeft geen ziekteverzekering  

 

- Kennissen/familie: Dhr. LOKUA had in Zuid-Afrika enkel zijn schoonfamilie, doch moest hiervan 

wegvluchten. Bijgevolg heeft dhr. LOKUA geen familie, noch kennissen die hem financieel dan 

wel anderzijds …” 

 

De arts-adviseur behandelt enkel de mogelijke toegang in Angola en rept met geen woord over 

de behandelmogelijkheden in Zuid Afrika; nochtans besluit de minister dat er “geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft”, wat 

inhoudt dat zij stelt dat er ook in Zuid Afrika geen behandelingsmogelijkheden zijn, wat zij echter, 

noch de arts adviseur, ooit heeft gedaan. 

 

De beslissing en de totstandkoming ervan zijn dan ook behept met een nietigheid, daar zelfs de 

formele motiveringsverplichting werd geschonden. Er werd niet ingegaan op de mogelijkheid tot 

terugkeer naar het land waar verzoeker regelmatig verbleef en wat bovendien het land is waarvan 

zijn dochter de nationaliteit heeft.” 

 

Zoals de verzoeker aangeeft houdt de formele motiveringsplicht, die onder meer is voorzien in de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, in dat in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moeten worden opgenomen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een afdoende wijze. Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de 

beslissing te dragen.  

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de 

betrokkene in de hem of haar aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen 

op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de 

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

op grond daarvan binnen de perken van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de 

betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met 

een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, 

nr. 229.582).  

 

De thans bestreden beslissing betreft de ongegrondheid van de door de verzoeker ingediende 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en vindt 

dus haar juridische grondslag in voormeld artikel 9ter. 

 

Om te onderzoeken of de bestreden beslissing afdoende is gemotiveerd, dient de Raad in 

voorliggend geval dan ook tevens de relevante bepalingen van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet voor ogen te houden. 

 

Artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet, bepaalt 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. 
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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.”  

 

Deze bepaling houdt duidelijk twee onderscheiden mogelijkheden in wat betreft de ziekte 

voorgelegd door betrokkene, met name:  

- de ziekte houdt een reëel risico in voor het leven of voor de fysieke integriteit, of  

- de ziekte houdt een reëel risico in op onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling (beschikbaar en toegankelijk) is in het land van herkomst of het land 

van verblijf.  

 

Deze twee verschillende mogelijkheden moeten onafhankelijk van elkaar worden getoetst (cf. 

RvS 19 juni 2013, nr. 223 961, RvS 28 november 2013, nrs. 225 632, 225 633 en RvS 16 oktober 

2014, nr. 228.778). Wanneer de gemachtigde besluit tot de ongegrondheid van de aanvraag op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, dient hij dan ook te motiveren omtrent elk van 

beide toepassingsgevallen. De vaststelling dat de ziekte niet beantwoordt aan het eerste 

toepassingsgeval van artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet, impliceert geenszins 

dat daarom ipso facto ook niet zou zijn voldaan aan het tweede toepassingsgeval. Dit laatste 

geval gaat immers verder en vereist dat onafhankelijk van het reële risico voor het leven of de 

fysieke integriteit, tevens wordt onderzocht of de ziekte aanleiding kan geven tot een reëel risico 

op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer hiervoor geen adequate behandeling 

is in het land van herkomst of het land van verblijf.  

 

Overeenkomstig artikel 9ter, §1, vijfde lid van de vreemdelingenwet, dienen de hierboven 

besproken risico’s te worden beoordeeld door de ambtenaar-geneesheer, die hieromtrent advies 

verschaft ten behoeve van de bevoegde staatssecretaris of zijn gemachtigde.  

 

In casu blijkt uit de bestreden beslissing uitdrukkelijk verwijst naar het advies van de ambtenaar-

geneesheer van 21 maart 2014. Dit advies werd samen met de bestreden beslissing aan de 

verzoeker ter kennis gebracht. Zodoende kan de inhoud van het advies van 21 maart 2014 

geacht worden integraal deel uit te maken van de motieven van de thans bestreden beslissing.  

 

Het advies van 21 maart 2014 luidt als volgt: 

 

“L., F. (R.R.: 068031859721)  

Mannelijk 

Nationaliteit: Angola 

Geboren te Cabinda op 18.03.1968  

 

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

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

03.06.2013. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken : 

• Standaard medisch getuigschrift (d.d. 29/03/2013) ingevuld door dr. Kenyon waaruit blijkt dat 

betrokkene hiv-positief is en behandeld wordt met antiretrovirale middelen sinds februari 2013 ; 

• Laboresultaten van een bloedname (d.d. 21/02/2013) waaruit blijkt dat betrokkene 56 CD4 

cellen/mm3 heeft ; 

• Resultaat van een bloedname (d.d. 22/02/2013) 

• Medisch attest (d.d. 11/10/2013) van dr. Kenyon waaruit blijkt dat betrokkene geen 

opportunistische infecties meer heeft en zijn immuniteit gestegen is naar 168 CD4-cellen/mm3. 
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Uit een studie van deze documenten blijkt dat deze 46-jarige man in januari 2013 

gediagnosticeerd werd met hiv. Betrokkene had een CD4-nadir van 56. enkele opportunistische 

infecties als slokdarm candidose en herpes-ulceraties werden afdoende behandeld. Met de 

gestegen immuniteit is ook de hiv-encefalopathie verdwenen. Betrokkene heeft inmiddels een 

goede immuniteit (inmiddels zijn we 5 maanden na de stijgende CD4 waarde die reeds 168 was). 

Een stijging boven de 200 – wat betrokkene inmiddels zeker heeft bereikt – maakt de kans op 

een nieuwe opportunistische infectie zeer klein. 

De actuele behandeling bestaat uit efavirenz en emtricitabine/tenofovir (Truvada). Bactrim ter 

voorkoming van P. Jirovecii pneumonia (PJP) is niet langer nodig bij voldoende immuniteit. 

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

en geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen. 

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Angola 

 

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

administratief dossier van de betrokkene) : 

(1) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank : 

• van International SOS van 3/12/2013 met het uniek kenmerknummer BMA-5046 

• van Internaltional SOS van 10/07/2013 met het uniek kenmerknummer BMA-4846 

 

Betreffende de medische opvolging en behandeling van betrokkene, uit (1) blijkt dat er artsen zijn 

die hiv- patiënten kunnen opvolgen evenals CD4-bepalingen mogelijk zijn. 

Uit (1) blijkt dat efavirenz beschikbaar is. Uit (2) blijkt dat emtricitabine en tenofovir beschikbaar 

zijn.  

 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in Angola 

 

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

toegankelijkheid van de behandeling in het land van onthaal en het land van herkomst sterk 

uiteen kan lopen. Naast de verificatie van de mogelijkheden toot 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 behandeling. Rekening houdend met de organisatie en de middelen van elke 

staat, zijn de nationale gezondheidssystemen zeer uiteenlopend. Het kan om een privésysteem 

of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, internationale samenwerking, een 

ziektekostenverzekering, een ziekenfonds, ... Het gaat dus om een systeem dat de aanvrager in 

staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat 

het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in België bestaat. Deze 

vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend aan elke persoon 

wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn dan het 

systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de 

verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat 

deze zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk is voor de 

aanvrager.  

 

In de openbare instellingen (ziekenhuizen en gezondheidscentra) in Angola kost de courante 

medische verzorging ongeveer 3,00 USD. Lichte chirurgische ingrepen kosten van 3,00 tot 15,00 

USD, zware ingrepen kosten meer dan 200 USD. De kosten in particuliere instellingen (die 

raadplegingen aanbieden, eerste hulp verlenen en aandoeningen die veel voorkomen 

behandelen) zijn hoger dan in de openbare instellingen. De onderzoeken kosten er tussen 10 en 

60 USD, licht chirurgische ingrepen 15 tot 250 USD en zware ingrepen tussen 1100 en 5750 

USD. Voor deze laatste ingrepen moet een voorschot worden betaald van 1000 tot 3000 USD, 

volgens type van ingreep en duur van de ziekenhuisopname. Vrijwel alle basisgeneesmiddelen 

zijn verkrijgbaar in de apotheken, die worden bevoorraad door lokale productie of invoer. In de 

winstgevende privésector hebben de religieuze instellingen en de niet-gouvernementele 

organisaties bij de zorgverstrekking vooral aandacht voor de meest kwetsbare personen in de 

landelijke en voorstedelijke gebieden. De kosten in de gezondheidscentra en de NGO's zijn 

relatief laag (20-30%), dankzij de financiële steun van andere organisaties. 

Wat betreft de toegankelijkheid van de 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 
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geen reden is om te besluiten tot een schending van artikel 3 van het E.V.R.M. (Arrest nr. 81574 

van 23 mei 2012).  

 

Wat de ziekteverzekering betreft, zijn er in Angola twee grote verzekeringsmaatschappijen: ENSA 

Seguros de Angola en MA Seguros SARL. Zij bieden ziekteverzekeringen en 

overlevingsverzekeringen aan zowel aan individuen als aan groepen. De betaling geschiedt 

halfjaarlijks of jaarlijks. De berekening gebeurt volgens leeftijdsgroep en verzekeringscategorie. 

 

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er 

geen elementen in het dossier die erop wijzen dat hij geen toegang zou hebben tot de 

arbeidsmarkt in zijn land van oorspronq. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf zou 

kunnen instaan voor dekosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.  

 

Conclusie:  

 

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

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

aangezien de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het 

herkomstland.  

 

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

herkomstland.”  

 

De verzoeker stelt in een laatste middelenonderdeel dat de bestreden beslissing niet afdoende is 

gemotiveerd omdat  niet wordt ingegaan op de medische situatie in Zuid-Afrika. De verzoeker 

stelt dat hij weliswaar de Angolese nationaliteit heeft, maar dat hij samen met zijn echtgenote 

verhuisde naar Zuid-Afrika. Hij wijst op en citeert uit zijn aanvraag om machtiging tot verblijf van 3 

juni 2013, waarin een aantal elementen zijn opgesomd “Betreffende de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de vereiste zorg in Zuid-Afrika”. De verzoeker betoogt verder dat de 

ambtenaar-geneesheer enkel de mogelijke toegankelijkheid van de zorgen in Angola behandelt 

en dat hij met geen woord rept over de behandelmogelijkheden in Zuid-Afrika. Volgens de 

verzoeker houdt het besluit van de gemachtigde  -dat niet blijkt dat er “geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of in het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft”-  

in, dat eveneens werd geoordeeld dat niet blijkt dat er geen adequate 

behandelingsmogelijkheden zijn in Zuid-Afrika, hetgeen echter op geen enkel moment is 

onderzocht. Tot slot wijst de verzoeker er nog op dat er niet wordt ingegaan op de mogelijkheid 

tot terugkeer naar het land waar hij regelmatig verbleef en dat bovendien ook het land is waarvan 

zijn dochter de nationaliteit heeft.  

 

Hieromtrent repliceert de verweerder in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“In tegenstelling tot wat verzoeker beweert diende de medische situatie in Zuid-Afrika niet 

onderzocht te worden, gezien verzoeker in zijn aanvraag niet vermeld heeft dat Zuid-Afrika zijn 

land van verblijf zou zijn. Bijgevolg is het bestuur er op geldige wijze vanuit gegaan dat verzoeker 

zich naar zijn land van herkomst zal begeven.” 

 

De Raad stelt evenwel vast dat het administratief dossier een afschrift bevat van verzoekers 

aanvraag van 3 juni 2013 om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en dat hieruit blijkt dat de verzoeker aangeeft de Angolese nationaliteit te 

hebben en dat hij de aanvraag tevens met zijn minderjarige dochter indient, waarbij hij aangeeft 

dat zij de Zuid-Afrikaanse nationaliteit heeft. Met betrekking tot de gegrondheid van zijn aanvraag 

brengt de verzoeker naar voor dat hij seropositief is en dat hij levenslang medicijnen nodig heeft, 

bij gebreke waarvan hij zal overlijden. Vervolgens verschaft de verzoeker in de aanvraag een 

aantal concrete inlichtingen omtrent de beschikbaarheid en de continuïteit van de vereiste 

medische zorgen en de toegankelijkheid tot deze zorgen in Angola. Hierbij geeft hij onder meer 

uitdrukkelijk aan dat hij geen familie of kennissen meer heeft in Angola omdat hij er sinds 1993 

niet meer is geweest. Vervolgens verschaft de verzoeker, onder een titel “Betreffende de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de vereiste zorg in Zuid-Afrika” een aantal concrete 

inlichtingen betreffende de beschikbaarheid en de continuïteit van de vereiste medische zorgen 

en de toegankelijkheid tot deze zorgen in Zuid-Afrika, waarbij hij onder meer stelt dat hij in Zuid-

Afrika enkel zijn schoonfamilie had waarvan hij is moeten wegvluchten. Hierna concludeert de 
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verzoeker “De verwijdering van dhr. L. en zijn dochter zou gezien de ernstige, medische situatie, 

een schending uitmaken van art. 3 EVRM.” In tegenstelling tot hetgeen de verweerder repliceert 

in de nota met opmerkingen, stelt de Raad zodoende vast dat uit verzoekers verblijfsaanvraag 

van 3 juni 2013 voldoende naar voor komt dat hij Angola heeft verlaten in 1993, waarna hij in 

Zuid-Afrika verbleef tot hij er wegvluchtte.  

 

De inlichtingen die de verzoeker in zijn aanvraag heeft verschaft omtrent de gezondheidszorgen 

in Angola enerzijds en in Zuid-Afrika anderzijds, dienen te worden begrepen in de zin van artikel 

9ter, §1, derde lid van de vreemdelingenwet, dat bepaalt dat de vreemdeling “samen met de 

aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over[maakt] 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.”  

 

Nu artikel 9ter §1, eerste lid van de vreemdelingenwet met betrekking tot het hoger reeds 

besproken tweede toepassingsgeval op duidelijke wijze voorziet in het afzonderlijke geval dat de 

ziekte een reëel risico inhoudt op onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling is in het land van herkomst “of” het land van verblijf, kan niet zonder meer 

worden uitgesloten dat een vreemdeling tevens in aanmerking komt voor een verblijfsmachtiging 

op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet indien hij lijdt aan een ziekte die een reëel 

risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land waar hij voorafgaand aan zijn komst naar België heeft verbleven. De 

relevante bepalingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet spreken op consistente wijze van 

het land herkomst of het land van verblijf. 

 

Nu de verzoeker in zijn aanvraag duidelijk te kennen heeft gegeven dat hij voorafgaand aan zijn 

vlucht en sinds 1993 in Zuid-Afrika heeft gewoond en dat zijn dochter, die mede de aanvraag 

indient, de Zuid-Afrikaanse nationaliteit heeft, en nu hij in zijn aanvraag concrete inlichtingen 

verschaft zowel omtrent de mogelijkheid tot behandeling in Angola als omtrent de mogelijkheid tot 

behandeling in Zuid-Afrika, dient de Raad samen met de verzoeker vast te stellen dat de 

bestreden beslissing en het daaraan ten grondslag liggende advies van de ambtenaar-

geneesheer niet draagkrachtig zijn gemotiveerd in het licht van het tweede toepassingsgeval van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet doordat inderdaad op geen enkele wijze concreet wordt 

gemotiveerd omtrent de behandelingsmogelijkheden in Zuid-Afrika terwijl niettemin wordt 

geconcludeerd dat “uit het voorgelegd medische dossier niet [kan] 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).” 

 

De Raad stelt vast dat de in de bestreden akte en het daaraan ten grondslag liggende advies 

vermelde motieven, die enkel de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de voor de verzoeker 

noodzakelijke medische zorgen in zijn land van herkomst - Angola – betreffen, niet volstaan om 

de conclusie te dragen dat de verzoeker niet 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 verzoeker gewoonlijk verblijft en dat bijgevolg niet is 

bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst “of” het land waar de verzoeker 

gewoonlijk verblijft een schending van artikel 3 van het EVRM uitmaakt. De motieven die zijn 

opgenomen in de bestreden akte en in het advies van 21 maart 2014 laten niet toe de redenen te 

kennen waarom de door de verzoeker verstrekte inlichtingen aangaande de beschikbaarheid en 

de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen in Zuid-Afrika in het algemeen niet 

werden aanvaard.  

 

Tot slot dient te worden opgemerkt dat uit de motieven van de bestreden beslissing geenszins 

naar voor komt dat de gemachtigde, in tegenstelling tot hetgeen wordt gesteld in de nota met 

opmerkingen, ervan zou hebben uitgegaan dat de verzoeker zich naar zijn land van herkomst zal 

begeven. Het land waar de verzoeker zich naartoe zal begeven wordt immers geheel in het 

midden gelaten, waar in de bestreden akte wordt gesteld dat het niet is bewezen dat de terugkeer 

naar het land van herkomst “of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft” een inbreuk 

uitmaakt op artikel 3 van het EVRM.  
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Een schending van de formele motiveringsplicht is bijgevolg aangetoond.  

 

Het enige middel is, in de aangegeven mate, gegrond. Deze vaststelling volstaat om de 

bestreden beslissing te vernietigen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

Armoedebestrijding van 26 maart 2014 waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis 

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

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

vernietigd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien mei tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


