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 nr. 189 888 van 19 juli 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 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 27 juli 2015 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 18 mei 2015 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. 

 

Gezien titel Ibis, 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 12 april 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, 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. Verzoeker dient op 1 oktober 2012 een eerste aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf 

van meer dan drie maanden 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). 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 14 maakt 2013 de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 1 oktober 

2012 onontvankelijk wordt verklaard. 
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1.3. Verzoeker dient op 26 juni 2013 een tweede aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf 

van meer dan drie maanden in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag 

wordt op 6 augustus 2013 ontvankelijk verklaard. 

 

1.4. Op 20 mei 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 26 

juni 2013 ongegrond wordt verklaard. Verzoeker stelt tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.5. Bij arrest nr. 132 001 van 23 oktober 2014 vernietigt de Raad de ongegrondheidsbeslissing van 20 

mei 2014. 

 

1.6. Op 6 november 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een nieuwe beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 26 juni 2013 

ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing wordt op 30 december 2014 evenwel ingetrokken. 

 

1.7. Middels een aangetekend schrijven van 12 januari 2015 wordt verzoeker uitgenodigd voor een 

persoonlijk onderzoek op 9 februari 2015. Hij wordt tevens verzocht hierbij recente medisch-

specialistische verslagen voor te leggen.  

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 3 maart 2015 een nieuwe beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 26 juni 2013 ongegrond 

wordt verklaard. Deze beslissing wordt op 30 april 2015 ingetrokken. 

 

1.9. Op 18 mei 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een nieuwe beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 26 juni 2013 

ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing, die verzoeker op 26 juni 2015 ter kennis wordt gebracht, is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 26.06.2013 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

[B., I.] [R.R.: …] 

nationaliteit: Guinee 

geboren te […] op […] 

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 06.08.2013, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

Reden(en) : 

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

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

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

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

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

advies d.d. 11.05.2015 onder gesloten omslag in bijlage). 

Derhalve 

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

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

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

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

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

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).” 

   

Dit is de bestreden beslissing. 

 

Het advies van een arts-adviseur van 11 mei 2015 waarnaar wordt verwezen en dat verzoeker samen 

met deze beslissing ter kennis wordt gebracht, en dat bijgevolg kan worden geacht integraal deel uit te 

maken van de motivering van de beslissing, luidt als volgt: 
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“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 26.06.2013. 

I. Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten: 

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

aanvraag: 

• 10 juni 2013,09/07/2013,7/1/2015,14/1/2015, dokter [H.], betrokkene vertoont een verminderde 

nierfunctie, waarschijnlijk ten gevolge van langdurige arteriële hypertensie. Omdat de nierfunctie 

verslechterd was, werd op 12/06/2013 een peritoneale dialyse opgestart, waardoor er een goede 

recuperatie van de nierfunctie was. Bij betrokkene was er ook een navelbreuk vastgesteld. Deze werd 

met succes geopereerd en tijdelijk was er toen ook een vervangende hemodialyse die goed werkte. Er 

worden ook bloeduitslagen toegevoegd (laatste 16/12/2014) die de chronische nierinsufficiëntie 

bevestigen (creatinine 7,97). Het fysiek onderzoek is goed, de bloeddruk is normaal, én er worden 

slechts minimale oedemen ter hoogte van de enkels vastgesteld. De longauscultatie is normaal. Wel 

waren er nog erectiestoornissen. 

• 4/2/2014, Dr. [C.], verslag van peritoneaaldialyse, "met patiënt gaat het goed". 

• 30/1/2014,24/2/2014; 6/3/2014, bloeduitslagen. 

• 25/2/2014, Dr. [B.] revisie catheter. 

• 20/3/2014,26/3/2014, Dr. [H.], controleverslag na weglaten dialyse. 

• 24/2/2014, Dr. [A.], korte opname van 24/2 tot 26/2/14: nazicht wegens buikpijn en constipatie, 

malpositie catheter. 

• 16/7/2014, Dr. [M.], patiënt is volledig nierdialyse dependent. Deze doet betrokkene thuis zelf via een 

peritoneale dialyse-toestel. Wel was er tijdelijk een hemodialyse nodig tijdens het herstel van de 

navelbreuk. 

• 17/7/2014: print thuismedicatie. 

• 10/8/2014: bloeduitslag. Licht verlaagde hematocriet en verhoogd creatinine. 

• Verder werden er geen recente hospitalisaties of acute opstoten vermeld. 

II. Medisch onderzoek van betrokkene en van zijn medisch dossier leert mij het volgende: 

Om ons persoonlijk een idee te kunnen vormen van de medische toestand van betrokkene hebben wij 

hem op 9/2/2015 voor een medisch onderzoek uitgenodigd. Deze 37-jarige man lijdt aan een arteriële 

hypertensie met nierinsufficiëntie. Tegenover de vroegere toestand is er geen hemodialyse meer nodig, 

maar een lichtere vorm van peritoneale dialyse. 

De behandeling met medicatie en peritoneale dialyse verloopt met goed succes. 

Betrokkene stelt het klinisch en functioneel zeer goed, de gemeten bloeddruk was op consultatie 11/7, 

en hij evolueert zonder verdere verwikkelingen, infecties of oedemen. Er waren geen specifieke 

klachten. 

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

Deze 37-jarige man lijdt aan een arteriële hypertensie en een nierinsufficiëntie, met een opgestarte 

behandeling, zonder verdere verwikkelingen of infecties. Betrokkene doet thuis een peritoneale dialyse 

en tijdelijk werd er een hemodialyse gegeven bij een operatie wegens navelbreuk. 

Tegenover de vroegere toestand r is er nu geen hemodialyse meer nodig, maar een lichtere vorm van 

peritoneale dialyse. 

Klinisch stelt betrokkene het nu goed, met een goede recuperatie van de bloeddruk. 

Wel waren er nog erectiestoornissen. 

Later was er een opname wegens constipatie en slecht geplaatste catheter, die herplaatst werd, maar 

nu zit deze goed en stelt geen enkel probleem meer. 

De peritoneale dialyse kan thuis uitgevoerd worden en werkt zeer goed. 

Recent waren er geen verdere verwikkelingen, geen recente hospitalisaties, er waren geen acute 

opstoten, betrokkene stelt het goed. 

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

beschikt over specialisten die een hypertensie en nierproblemen kunnen behandelen, en waar een 

peritoneale dialyse mogelijk is, maar dit is zeker mogelijk in het herkomstland, Guinea. 

Alle behandelingen die in dit stadium van zijn ziekte nodig zijn, zijn ook mogelijk in Guinea, zoals blijkt 

uit de hieronder vermelde informatie, zodat deze aandoening geen gevaar kan betekenen voor het leven 

of fysieke integriteit, en zodat er bijgevolg geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

bestaat. 

IV. Beschikbaarheid van de behandeling: 

Voor de behandeling en opvolging van arteriële hypertensie en internistische opvolging zijn er in het 

herkomstland Guinea voldoende behandelings- en opvolgingsmogelijkheden, bijgevoegd in het 

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

administratief dossier van de betrokkene): daaruit blijkt dat er ter plaatse internisten en nefrologen zijn. 

Klassieke nierdialyse schijnt er niet ter beschikking te zijn, maar deze is nu ook niet meer nodig. 

Tegenover de toestand vroeger is er geen hemodialyse meer nodig, maar een lichtere vorm van 

peritoneale dialyse en deze is beschikbaar en toegankelijk. 

Informatie afkomstig uit de MedCOi-databank1: REQUEST FORM Medical Advisors – Immigration and 

Naturalisation Department - MINISTRY OF THE INTERIOR AND KINGDOM RELATIONS, THE 

NETHERLANDS: 

REQUEST NUMBER REQUEST NUMBER: GN-2965-2013 EUR 

EXPENSE ORDER: 940277 

Daaruit blijkt dat peritoneale dialyse en de behandeling van hypertensie ook mogelijk zijn in Conakry. 

Deze info werd bijgevoegd in het administratief dossier. 

Voor alle nodige behandelingen beschikt Guinea ook over de nodige specialisten (nefrologen), zoals 

blijkt uit de hieronder vermelde informatie, zodat deze aandoening geen gevaar kan betekenen voor het 

leven of fysieke integriteit en zodat er bijgevolg geen risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling bestaat. Wat de behandeling betreft die toegepast wordt in het herkomstland moet 

opgemerkt worden dat deze onder de verantwoordelijkheid valt van de plaatselijke specialisten die 

uiteraard de beste middelen uit hun arsenaal waarover zij beschikken zullen inzetten en de 

mogelijkheden verschillen uiteraard volgens de goedkeuring en terugbetaling in het land van herkomst 

door het ministerie van volksgezondheid, dat in fine verantwoordelijk is voor de waarde en de kost van 

gezondheidszorg en het respectvol en zorgvuldig omspringen ermee. 

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

doorslaggevend is2, 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 

zijn3. Dat er wel degelijk behandelingen en opvolgingsmogelijkheden zijn in het land van herkomst wordt 

aangetoond door de vermelde beschikbaarheidsstudie. 

Men kan dus stellen dat betrokkene zonder probleem kan opgevolgd en 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 medische contra-indicatie om te reizen noch noodzaak tot 

mantelzorg. De klinische toestand van betrokkene is zeer goed. 

VI. Toegankelijkheid: 

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

betrokkene, zijnde Guinea. 

Aangepaste medische begeleiding in Guinee zou niet vergelijkbaar zijn met de behandeling die 

verzoeker in België ondergaat en in verband hiermee heeft hij het over een schending van artikel 3 van 

het EVRM in geval van terugkeer. De advocaat van betrokkene baseert zich hiervoor op een aantal 

rapporten en artikels. Er dient echter opgemerkt te worden dat een verblijfstitel niet enkel kan afgegeven 

worden op basis van het feit dat de medische zorgen in het land van onthaal en het land van herkomst 

sterk uiteen lopen. Het gaat erom na te gaan of de nodige medische zorgen beschikbaar en toegankelijk 

zijn in het land van herkomst of het land waar de verzoeker gewoonlijk verblijft. Rekening houdend met 

de organisatie en de middelen van elke staat, zijn de verschillende nationale gezondheidssystemen zeer 

uiteenlopend. 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. Daarnaast geldt ook nog het volgende : «(...) 

L'article 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier lesdites disparités en foumissant des soins 

de santé gratuits et illimités a tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. » 

(arrest nr. 26.565/05 van 27 mei 2008 van het EHRM, de zaak N. vs. het Verenigd Koninkrijk). 

De officiële consultatietarieven lopen uiteen van 5000 GNF in de nationale ziekenhuizen tot 2500 GNF 

in de prefectorale ziekenhuizen en 1000 a 1500 GNF in de gezondheidscentra. De tarieven van de 

confessionele gezondheidsstructuren voor consultaties en behandelingen zijn lager.4 In Guinee bestaat 

er geen openbaar ziektekostenverzekeringssysteem. Aan de officiële tarieven moet een som worden 

toegevoegd die rechtstreeks aan de arts moet worden betaald en die, in functie van zijn specialisatie, 

uiteenloopt van 10.000 GNF tot 50.000 GNF.5 De kosten van de zorgen worden hoofdzakelijk 

rechtstreeks betaald door de patiënten of hun families. Hierbij moet wel verduidelijkt worden dat 1 GNF 

volgens de huidige wisselkoers 0,0001euro waard is. 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 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) 
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Betrokkene is helemaal niet arbeidsongeschikt en hij legt daar overigens ook geen bewijs van 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, temeer daar hij goed opgeleid is als boekhouder 

en daar ook voor ervaring in heeft opgedaan. Naar eigen zeggen op consultatie werkte hij immer van 

2002 tot 2006 voor de Duitse technische coöperatie in Conakry. Ook was hij actief in de handel in hout 

in 2007 en 2008. 

Niets laat 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 Guinee- het 

land waar hij tenslotte meer dan 35 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. Hij verklaarde immers nog dat zijn vrouw en kinderen in het 

land van herkomst verbleven. 

Niets verhindert betrokkenen derhalve om terug te keren. Het staat betrokkenen vrij hiertoe een beroep 

te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (I0M) 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, enz. 

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

het herkomstland, Guinea.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

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

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 

van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in 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 redelijkheidsbeginsel en van de rechten 

van verdediging. 

 

In een eerste onderdeel van het middel stelt hij als volgt: 

 

“Er dient ten eerste opgemerkt te worden dat de volgende elementen geenszins in twijfel worden 

genomen door verwerende partij: verzoekende partij is een 37 jarige man van Guinese nationaliteit, die 

lijdt aan hypertensie en die ondertussen volledig dialysedependent is. Hij heeft levenslange behandeling 

met nierfunctie vervangende therapie nodig. Indien de behandeling met nierfunctievervangende therapie 

wordt gestopt, zal verzoeker binnen enkele weken komen te overlijden. Hij is dialysedependent tenzij hij 

een niertransplantatie kan krijgen. Verzoeker bevindt zich dan ook in het eindstadium nierfalen. 

Gelet op de ernst van de ziekte en het feit dat verzoeker zal sterven binnen de enkele weken indien de 

behandeling wordt stopgezet (cfr. Medische attesten administratief dossier) dient te worden nagegaan of 

de behandeling zowel beschikbaar als toegankelijk is in het land van herkomst, Guinee. Als dit niet het 

geval is, moet verzoeker namelijk gemachtigd worden tot een verblijf op basis van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 

Met betrekking tot de beschikbaarheid van nierdialyse en/of een niertransplantatie dient opgemerkt te 

worden dat de motivering van verwerende partij ontoereikend is in het licht van de volgende elementen: 

Verwerende partij verwijst naar informatie van de MedCOI-databank van 22 juli 2013 waaruit blijkt dat 

nefrologen en internisten aanwezig zijn ter plaatse en peritoneale dialyse beschikbaar is. 

Bij haar vorige ongegrondheidsbeslissing van 6 november 2014 (die uiteindelijk omwille van het beroep 

ingetrokken werd) verwees verwerende partij echter naar andere informatie van de MedCOI-databank, 

van een latere datum, namelijk van 10 februari 2014. In deze MedCOI informatie (zie stuk nr. 2) is te 

lezen dat: 

"No. Renal dialysis is insufficiently available. 

No. Kidney transplant is not available.'' 
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Hieruit leidt verwerende partij af (zowel in haar beslissing van 6 november 2014 als in de huidige 

beslissing) dat "klassieke nierdialyse schijnt niet ter beschikking te zijn". 

Ten eerste kan men zich afvragen wat verwerende partij met "klassieke nierdialyse" bedoelt. Indien 

verwerende partij hiermee hemodialyse bedoelt, dan kan men zich vervolgens ook afvragen waarom 

verwerende partij op basis van deze informatie concludeert dat "klassieke nierdialyse schijnt niet ter 

beschikking te zijn". Er wordt in de MedCOI informatie van 2014 namelijk enkel vermeld dat "renal 

dialysis" (vertaald: nierdialyse) "insufficiently available" (onvoldoende beschikbaar) is. 

Deze informatie komt nochtans eveneens van de MedCOI-databank en dateert van een latere datum 

dan die van 2013 waar verwerende partij in huidige beslissing naar verwijst. De huidige beslissing van 

verwerende partij dateert van 2015. Derhalve diende verwerende partij ook rekening te houden met de 

informatie van de MedCOI-databank van 2014. Bovendien dient nog vermeld te worden dat de situatie 

in Guinee sinds 2013 grondig veranderd is, onder meer door de uitbraak van het ebolavirus in maart 

2014. De uitbraak van het ebolavirus in Guinee is een algemeen gekend feit en is dus iets waar 

verwerende partij rekening mee moest houden bij het nemen van haar beslissing. De MedCOI 

documenten van 2013 en zelfs die van 10 februari 2014 zijn dan ook duidelijk gedateerd en kunnen 

bijgevolg in huidige zaak niet meer dienstig aangehaald worden door verwerende partij. Verwerende 

partij had moeten onderzoeken wat de gevolgen zijn van de ebolacrisis op de gezondheidssector in 

Guinee, en vooral op de mogelijkheid om dialyse te krijgen in Guinee. 

Gelet op deze tegenstrijdigheid (of alleszins de onduidelijkheid) in het administratief dossier in het al dan 

niet beschikbaar zijn van de behandeling, alsook de onduidelijkheid over de actuele situatie sinds de 

ebola-uitbraak in Guinee, diende verwerende partij een beter onderzoek te voeren, alsook een beter 

motivering te voorzien. 

Door geen rekening te houden met de MedCOI informatie van 10 februari 2014 noch met de uitbraak 

van de ebolacrisis in Guinee sinds maart 2014, door hierover geen bijkomende informatie te voorzien 

noch onderzoek te voeren en niet uitgebreider te motiveren, schendt verwerende partij de 

zorgvuldigheidsplicht alsook de motiveringsplicht. 

Nochtans is verwerende partij gehouden aan het zorgvuldigheidsbeginsel en aan de materiële 

motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt 

door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken, hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit 

het administratief dossier. Dit impliceert dat de thans bestreden beslissing steun moet vinden in de 

juridische en feitelijke elementen uit het dossier. De materiële motiveringsplicht waaraan moet worden 

voldaan bij het nemen van de bestreden beslissing impliceert dat dit besluit gedragen moet zijn door 

motieven die zowel feitelijk juist als juridisch correct zijn. De materiële motiveringsplicht creëert dus 

plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit 

moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing van het toepasselijke materiële en formele recht 

(juridische motieven) op de feiten uit de het administratief dossier. Het is duidelijk dat verwerende partij 

door zijn beslissing zodanig te motiveren deze motiveringsplicht geschonden heeft. Ook de 

zorgvuldigheidsplicht werd hierdoor geschonden. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde 

van de staatssecretaris de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en 

te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in 

dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Verzoeker verkeert in de onmogelijkheid om te begrijpen waarom het ene MedCOI-databank document 

vermeldt dat de behandeling onvoldoende beschikbaar is en het tweede document (van DEZELFDE 

MedCOI-databank) stelt dat de dialyse wel beschikbaar is. Bovendien begrijpt verzoeker ook niet 

waarom verwerende partij in haar beslissing steunt op het document van 2013 eerder dan dat van 

2014? Het is duidelijk dat verwerende partij aan zijn zorgvuldigheidsplicht alsook aan haar 

motiveringsplicht te kort gekomen is. 

Verder kan over de MedCOI informatie in het algemeen het volgende geargumenteerd worden: 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet behandelt een materie die ook wordt behandeld door artikel 15b 

van richtlijn 2004/83/EG. Met-betrekking tot de COI die wordt vergaard door verwerende partij dienen 

dan ook een aantal principes gerespecteerd te worden. De bronnen mogen niet anoniem zijn, alle 

informatie die werd geraadpleegd dient vermeld te worden, indien sommige informatie niet werd gebruikt 

dient gemotiveerd te worden waarom niet, er dient vermeld te worden waarom een bron gecontacteerd 

werd, en waarom deze bron betrouwbaar is, er dient altijd naar meer dan één bron gezocht te worden, 

.... 

De gemeenschappelijke EU-richtlijnen met betrekking tot het gebruik van COI verduidelijken: "It is also 

goodpractice to list not only the sources referred to in the report/query response but all (or the main) 

sources of information consulted during the research. Horwever, in case no information was found, the 

main sources consulted should be mentioned. » en « Any source may provide information that can be 

relevant (to the asylum determination process). This means that no source should be excluded without 
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further consideration." (European Union (ARGO project JLS/2005/ARGO/GC/03), Common EU 

Guidelines for Processing Country of Origin Information (COI), op cit, pp. 7 en 16). 

De gemeenschappelijke EU richtlijnen stellen verder: "COI researchers should always try to find more 

than one source and. different kinds of sources (e.g. governmental, media, international organizations, 

NGO's etc.) for each issue, preferably the original/primary sources in each case. It is important to search 

for as wide a range of sources as possible, which reflect differing opinions about the issue or event, as 

this will help to ensure a balanced report. Finding more than one source will give added weight to the 

information provided, particularly if it is of a sensitive or controversial nature, by showing that the opinion 

it is not restricted to one - possibly biased - source." 

Uw Raad heeft bevestigd dat het gebruik van een enkele bron niet kan volstaan om de 

geloofwaardigheid van een feit in te schatten: " [...] Ie Conseil constate que la portie défenderesse ne s 

'appuie que sur une seule source, de surcroit anonyme, empêchant ce faisant le Conseil d'apprécier la 

fiabïlité de l'information qu'elle relaye." (CCE, arrêt n°45.928 du 2 juillet 2010). 

Er is geen enkele garantie aangaande de correctheid van de geboden informatie, informatie die nota 

bene uit 2013 dateert in het beste geval, noch over de bron ervan. 

Het is zowel voor Uw Raad als voor verzoekende partij onmogelijk om de betrouwbaarheid van deze 

informatie na te gaan. 

Het is niet duidelijk van welke persoon de informatie afkomstig is. Het is ook niet duidelijk wat de 

hoedanigheid van de persoon is die de informatie levert en daarenboven werd het document ook nog 

eens niet ondertekend. 

Deze gang van zaken schendt de rechten van de verdediging en de tegensprekelijkheid. Het is 

onmogelijk voor zowel verzoeker als voor Uw Raad om de informatie op zijn inhoudelijke geldigheid en 

herkomst te controleren. 

De informatie zelf is niet enkel niet na te gaan, ze is ook bijzonder summier. Er wordt enkel met ja/nee 

geantwoord. 

Dit wordt bevestigd in een recent rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. 

Advocaten en medici uiten er hun zorgen over de werkwijze van het Bureau Medische Advisering (zie 

stuk nr. 3): 

"Een vreemdeling dient een klacht in bij het medisch tuchtcollege, omdat hij twijfels heeft over het advies 

van de BMA-arts. In een aantal tuchtzaken hebben BMA-artsen inderdaad waarschuwingen gekregen 

over het onvoldoende onderbouwen van het medisch advies, het onjuist oordelen over de medische 

noodsituatie en het niet meenemen van de aangedragen informatie van de behandelaars in het advies. 

Met landeninformatie beantwoordt de BMA-arts vragen over de behandelmogelijkheden in het land van 

herkomst Deze informatie is afkomstig van de vertrouwensarts in het land van herkomst of International 

SOS. Volgens het protocol van het BMA wordt de medische informatie in het land van herkomst onder 

vermelding van een geraadpleegde bron gebruikt. Echter, 'bij overlegging van deze informatie aan 

derden dient het stuk geanonimiseerd te worden voor wat betreft de persoonsgegevens van de 

vertrouwensarts'. Vertrouwensartsen worden via het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de 

ambassades geworven. Over de manier van werven en de hieraan verbonden selectiecriteria is weinig 

tot niets bekend. Zo is niet duidelijk of de vertrouwensarts een algemene arts is of juist gespecialiseerd; 

hoe zij aan informatie komen; of zij nog actief zijn als arts of reeds gepensioneerd; door wie zij worden 

betaald en of zij in de publieke dan wel private sector werkzaam zijn. Het is de vraag of de IND in het 

kader van zijn vergewisplicht niet moet controleren of de verstrekte informatie van zijn (sub)bron 

deugdelijk is. Wordt dit vanuit Nederland gecontroleerd en zo ja, door wie? Verder is onduidelijk waarom 

het werkveld de landeninformatie niet kan controleren of verifiëren. 

De landeninformatie betreft altijd een specifieke casus. Dit kan ook een eerdere casus zijn uit het land 

waar de asielzoeker vandaan komt. Hoe oud deze broninformatie van International SOS mag zijn, is niet 

duidelijk. International SOS put uit haar databank van medische instellingen wereldwijd. Aangezien zij 

vooral werkt voor bedrijven en ambassades is haar netwerk met name gericht op westerlingen die 

medische problemen krijgen in een ander land en die goed verzekerd zijn of waar een werkgever de 

medische kosten draagt. Of een uitgezette vreemdeling bij International SOS überhaupt over de 

drempel komt is dan ook een veelgehoorde vraag. Een belangrijke vraag is ook hier weer of de IND in 

het kader van zijn vergewisplicht verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid van de informatie van 

International SOS. 

Het werkveld kan de informatie van vertrouwensartsen niet verifiëren of controleren, hetgeen tot gevolg 

heeft dat er wantrouwen ontstaat over het handelen van de BMA- arts. Dit wantrouwen wordt nog eens 

versterkt doordat de gegeven informatie niet altijd blijkt te kloppen of steeds van inhoud wisselt zonder 

duidelijke oorzaak. De rechtbank 's-Gravenhage, zittingsplaats Amsterdam, heeft eerder in een geschil 

over de vraag of het HlV-medicijn Atripla beschikbaar is in Ghana geoordeeld dat concrete 

aanknopingspunten bestaan voor twijfel aan het BMA-advies. In casu beweerde de vertrouwensarts dat 

het HlV-medicijn wel degelijk in Ghana aanwezig is, zowel in de publieke als private sector. Na 
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onderzoek ter plekke door de advocaat van de vreemdeling bleek dit echter niet het geval te zijn. 

Andere artsen, met naam en toenaam bekend, verklaarden schriftelijk dat deze medicatie inderdaad niet 

aanwezig is in Ghana. Daarbij bleek niet uit de door de BMA-arts geraadpleegde brondocumenten in 

welke ziekenhuizen of klinieken het medicijn wel beschikbaar is. Het BMA-advies werd vervolgens 

gewijzigd in de zin dat het HTV-medicijn beschikbaar is in de private sector en daarna werd het advies 

nogmaals gewijzigd in de zin dat het te bestellen is bij één specifieke apotheek. 

Het BMA is geen zelfstandige organisatie, maar maakt onderdeel uit van het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie. Het BMA verricht haar werk binnen de door de IND gestelde randvoorwaarden en is ook 

gepositioneerd binnen de IND. Het BMA heeft geen zelfstandige positie, in tegenstelling tot andere 

medische organisaties, bij het uitbrengen van een medisch advies. Hierdoor wordt het BMA vanuit het 

werkveld vaak bekritiseerd en zijn er twijfels over de neutraliteit en onafhankelijkheid van het BMA." 

Tot slot wenst verzoeker te verwijzen naar het rapport van Asylos (zie 'derde onderdeel'). Asylos 

contacteerde Prof. Lamine Kaba, nefroloog en verantwoordelijke van de dialysecentra in Guinee met 

betrekking tot de situatie van dialysepatiënten in Guinee. Deze arts bevestigde dat behandeling in 

Guinee onvoldoende beschikbaar en toegankelijk is én liet weten dat peritoneale dialyse helemaal niet 

beschikbaar is in Guinee. Deze informatie staat lijnrecht tegenover de informatie die in de MedCOI te 

lezen is. Dit bewijst wederom dat men zich ernstige vragen kan stellen over de betrouwbaarheid van 

deze informatie.” 

 

2.2. Verweerder repliceert, wat dit eerste onderdeel van het middel betreft, in de nota met opmerkingen 

als volgt: 

 

“Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en van art. 62 

Vreemdelingenwet, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van 

verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt 

de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te 

hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

Wat de inhoudelijke kritiek betreft, die in wezen betrekking heeft op de inhoudelijke motieven van de in 

casu bestreden beslissing, laat verweerder gelden dat de gemachtigde geheel terecht heeft geoordeeld 

dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

ongegrond diende te worden verklaard. 

Verweerder laat gelden dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van art. 9ter 

Vreemdelingenwet. 

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

[…] 

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 Guinee 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 
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de verschillende door hem geraadpleegde bronnen, die ofwel online consulteerbaar zijn, ofwel 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 Guinea, 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 meent dat er zich een tegenstrijdigheid bevindt in het administratief dossier nopens 

de al dan niet beschikbaar zijn van de behandeling alsook de onduidelijkheid over de actuele situatie 

sinds de ebola-crisis. 

Nopens de tegenstrijdigheid verwijst de verzoekende partij naar de gevoegde informatie van het 

MedCOI van 2013, waaruit blijkt dat er een mogelijkheid is tot nierdialyse, terwijl de MedCOI informatie 

van 2014 melding maakt van een onvoldoende beschikbaarheid van nierdialyse. 

Hierdoor zou het voor de verzoekende partij niet duidelijk zijn of de nodige medische zorgen 

daadwerkelijk beschikbaar zijn. 

Verweerder laat dienaangaande gelden dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, en voor Administratieve vereenvoudiging geheel terecht mocht verwijzen naar de informatie 

van het MedCOI van 2013. 

In weerwil van hetgeen de verzoekende partij meent te kunnen voorhouden, bevat de medische 

informatie zoals gevoegd in het administratief dossier geen tegenstrijdigheid. 

Verweerder laat vooreerst gelden dat de verzoekende partij kennelijk uit het oog verliest dat er twee 

soorten dialyse zijn, met name peritoneale dialyse en hemodialyse, nu zij in haar verzoekschrift enkel 

melding maakt van een nierdialyse. 

Uit de standaard medische getuigschriften die door de verzoekende partij werden voorgelegd blijkt dat 

de arts-adviseur een nood aan peritoneale nierdialyse heeft weerhouden. Zulks wordt niet betwist door 

de verzoekende partij. 

Uit de informatie die in het administratief dossier werd gevoegd, en waarnaar wordt verwezen door de 

arts-adviseur in zijn advies dd. 11.05.2015, blijkt alvast dat de peritoneale nierdialyse beschikbaar is in 

Guinee. 

Zoals de verzoekende partij wellicht weet wordt deze dialyse uitgevoerd door de patiënt thuis waarbij het 

eigen buikvlies wordt gebuikt als membraan. Dit in tegenstelling tot de hemodialyse waarbij het bloed 

gezuiverd wordt door een kunstnier (machine). 

Derhalve is het voor de peritoneale dialyse voldoende dat een nefroloog aanwezig is. Uit het medcoi-

request (zowel 2013-2014) blijkt alvast dat deze aanwezig zijn in Guinee (zie nr. 8 “Is inpatient treatment 

by a nephrologist available: yes.” (medcoi 2014). 

Waar de verzoekende partij met haar ongefundeerde kritiek twijfel poogt te zaaien nopens het 

zorgvuldige karakter van het onderzoek naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de medische 

zorgen uitgevoerd door de arts-adviseur. 

Uit het voorgaande kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de arts-adviseur wel degelijk een 

zorgvuldig onderzoek heeft uitgevoerd, nu geen betwisting kan bestaan nopens de aanwezigheid van 

nefrologen en de beschikbaarheid van de peritoneale dialyse. 

Bijgevolg kan er geen tegenstrijdigheid worden weerhouden, nu afdoende blijkt dat de nodige medische 

zorgen zowel beschikbaar als toegankelijk zijn in het land van herkomst. 

Verzoekende partij haar betoog kan allerminst overtuigen. 

Evenmin kan de verzoekende partij overtuigen met haar betoog als zou er door de arts-adviseur geen 

rekening zijn gehouden met het heersende ebola-virus. 

Vooreerst weze het vastgesteld dat de arts-adviseur enkel een onderzoek kan voeren naar de medische 

aandoeningen die kunnen worden weerhouden, en zoals deze worden vermeld door de behandelende 

artsen in het standaard medisch getuigschrift. 

Terwijl uit de MedCOI informatie afdoende blijkt dat de nodige medische zorgen voorhanden zijn. 

Verweerder laat daarnaast gelden dat er in casu geen sprake is van ernstige en duidelijke redenen 

nopens het ebolavirus, niet in het minst nu de verzoekende partij zich beperkt tot een algemene 

verwijzing naar het risico op besmetting door ebola, zonder aan te tonen dat haar vrees aannemelijk is. 

Inderdaad kan enkel vastgesteld worden dat de verzoekende partij op geen enkele concrete wijze 

aantoont dat zij een gegronde, concrete en individuele vrees kan laten gelden voor besmetting door het 

ebola-virus. 

Verweerder benadrukt dat een terugkeer naar het land van herkomst geenszins impliceert dat de 

verzoekende partij noodzakelijkerwijs besmet zal worden met het ebola-virus. 

Zie ook: 
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“Waar de verzoekende partij nog stelt dat momenteel een ebola-epidemie in Guinee woedt en dat het 

terugsturen van haar naar Guinee neerkomt op het in de dood jagen van haar, daar zij geen financiële 

middelen meer heeft, waarbij zij opnieuw verwijst naar elementen uit haar asielrelaas, en in ellendige 

omstandigheden zal moeten trachten te overleven die juist de besmetting van de ziekte bevorderen, 

dient erop gewezen te worden dat de verzoekende partij aangaande de ebola-epidemie slechts een 

krantenartikel uit De Standaard voorlegt, dat lijkt te dateren van 31 maart 2014, maar hieruit blijkt 

geenszins welke personen meer of minder een risico lopen besmet te worden. De verzoekende partij 

brengt geen enkel begin van bewijs bij om aan te tonen dat zij bij een eventuele terugkeer zal 

terechtkomen op een plaats en in omstandigheden waar zij een ernstig risico loopt door ebola de dood 

te worden ingejaagd. Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt ook in dit verband niet 

aannemelijk gemaakt. Bijkomend benadrukt de Raad dat de afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten op zich geen schending van artikel 3 van het EVRM vormt. Zulke afgifte brengt op zich 

immers niet de gedwongen uitvoering van het bevel mee, waarbij de Raad opmerkt dat in casu ook 

geenszins blijkt dat de verwerende partij de bestreden beslissing op een gedwongen wijze zal uitvoeren 

of een dergelijke maatregel plant, en bovendien verhindert niets de verzoekende partij om een 

verlenging aan te vragen van de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten, als er 

redenen zijn die een terugkeer zouden verhinderen.” (R.v.V. nr. 135 323 van 18 december 2014) 

En ook: 

“Ruimer kan voorts worden gesteld dat de bestreden beslissing verzoeker ook niet verplicht om zich 

naar de regio in Nigeria te begeven waar een aantal besmettingen werden vastgesteld. De bestreden 

beslissing verplicht verzoeker zelfs niet om terug te keren naar Nigeria, doch enkel om het Belgisch 

grondgebied en het grondgebied van de Staten die het Schengenacquis ten volle toepassen te 

verlaten.” (R.v.V. nr. 133 033 van 12 november 2014) 

En ook nog: 

“Aldus, niettemin de Raad niet betwist dat de gezondheidssituatie in Guinee ernstig wordt aangetast 

door de ebola epidemie, dan nog moet verzoekster aantonen dat het redelijk te veronderstellen is dat ze 

concreet persoonlijk kan worden getroffen.” (R.v.V. nr. 131 371 van 14 oktober 2014) 

Verweerder benadrukt dat de verzoekende partij volkomen in gebreke blijft om zelfs maar met een begin 

van bewijs aannemelijk te maken dat redelijkerwijs moet verondersteld worden dat ze persoonlijk kan 

getroffen worden door de ebola-epidemie. 

De concrete kritiek van verzoekende partij bestaat er voorts uit dat niet kan worden nagegaan of de 

bronnen waarop de arts-adviseur zich steunt in zijn advies, betrouwbaar, correct en objectief zouden 

zijn. De kritiek is aldus gericht tegen het gegeven dat de arts-adviseur zich steunt op informatie van het 

MedCOI-project. 

Het Med-COI project is een project rond uitwisselen van bestaande informatie, beste praktijkvoering en 

ontwikkelen van een gemeenschappelijke aanpak in het verzamelen en gebruik van medische COI 

(country of origin information); het MedCOI- project is gebaseerd op een initiatief van de Nederlandse 

Immigratie- en Naturalisatiedienst, Bureau Medische Advisering, telt 17 partners (16 Europese landen 

en het International Centre for Migration Policy Development) en wordt gefinancierd door het European 

Refugee Fund. 

Deze dokters, die gegarandeerd anoniem blijven, werden gevonden door bemiddeling van het 

Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn ambassades overzee. Zij werden vervolgens 

contractueel aangenomen door de Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (IND). Deze dokters bezorgen de informatie over de 

beschikbaarheid van behandelingen in de landen waar ze actief zijn. 

Verweerder stelt vooreerst vast dat de kritiek van verzoekende partij strikt hypothetisch van aard is. 

Verzoekende partij uit algemene opmerkingen met betrekking tot de werking van het MedCOI project, 

zonder dat verzoekende partij daarbij ook effectief iets inbrengt tegen de inhoud van de informatie die 

blijkt uit de verslagen van MedCOI. De vraag stelt zich dan ook naar het belang van verzoekende partij 

bij haar kritiek, die van algemene draagwijdte is, maar niet in concreto aanduidt of de bronnen in casu 

ook daadwerkelijk onbetrouwbaar of incorrect zouden zijn, zoals verzoekende partij voorhoudt. 

Het loutere gegeven dat het MedCOI project samenwerkt met dokters die anoniem blijven, doet 

bovendien geen afbreuk aan de inhoud van de door dit project (dat zelf sterk gereguleerd is, en onder 

toezicht staat van het Europe Refugee Fund) aangeleverde informatie. 

Bovendien is de informatie van het MedCOI project terug te vinden in het administratief dossier, zodat 

verzoekende partij de inhoud ervan kan toetsen. 

Zie dienomtrent: 

“In verband met de beschikbaarheid van de zorgen en opvolging, vermag de ambtenaar-geneesheer in 

zijn advies verwijzen naar de informatie die blijkt uit de MedCOI-databank. Het gegeven dat de dokters 

anoniem blijven, doet hier geen afbreuk aan. De bronnen zijn ook opgenomen in het administratief 

dossier zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen. 
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Verzoekende partij gaat niet in op de concrete motieven, en toont derhalve niet aan dat deze motivering, 

met verwijzing naar de bronnen, kennelijk onredelijk is.” (R.v.V. nr. 114 533 van 28 november 2013) 

“De Raad stelt vast dat uit de voetnoot in het advies van de arts-adviseur is op te maken dat de gegeven 

informatie afkomstig is uit de MedCOI-databank. […] Verzoeker brengt echter geen gegevens naar voor 

waaruit zou blijken dat deze informatie onjuist is, zodat er geen reden voorhanden is om aan te nemen 

dat de informatie waarvan verweerder zich bediende ter voorbereiding van de bestreden beslissing niet 

accuraat is. Een loutere bewering waarmee verzoeker aangeeft het niet eens te zijn met de bestreden 

beslissing, kan niet volstaan om een schending van de motiveringsplicht aannemelijk te maken.” (R.v.V. 

nr. 75 797 van 27 februari 2012) 

“2.2.2.1. In eerste instantie dient erop te worden gewezen dat verzoekster niet aantoont dat zij, nadat de 

bestreden beslissing werd genomen, tevergeefs inzage heeft gevraagd in het administratief dossier of 

om een afschrift heeft verzocht om haar beroep voor te bereiden. Het feit dat zij vaststelt dat de 

MedCOI-databank niet publiekelijk toegankelijk is en dat zij niet kan uitsluiten dat er foute conclusies 

worden afgeleid uit het bedoelde stuk is in casu dan ook te wijten aan haar eigen stilzitten. Gelet op het 

feit dat zij niet aannemelijk maakt dat zij het stuk aan de verwerende partij heeft gevraagd en niet heeft 

gekregen, heeft zij dan ook geen belang bij haar grief dat het bedoelde document zich niet in het 

administratief dossier zou hebben bevonden en dat zij daardoor haar verdediging niet zou kunnen 

hebben voorbereiden. Daarbij komt nog dat het bedoelde stuk zich in het administratief dossier bevindt 

dat aan de Raad werd overgemaakt, en ook nog eens werd overgemaakt door de verwerende partij bij 

de nota, zodat het desgevallend zou kunnen worden onderworpen aan een wettigheidstoezicht in de 

mate dat verzoekster elementen zou bijbrengen die erop zouden wijzen dat de informatie die de arts-

adviseur heeft geput uit het betrokken stuk niet correct zou zijn. Verzoekster brengt echter geen enkel 

concreet argument bij waaruit een en ander zou blijken. Overigens, ter zitting doet verzoekster die in 

ieder geval naar aanleiding van de procedure voor de Raad in de gelegenheid werd gesteld om inzage 

te nemen in het dossier, er verder het zwijgen toe, wat de inhoud en de mogelijke foute conclusies 

betreft. Een schending van de rechten van verdediging, daargelaten de vraag of die in casu van 

toepassing zijn, ligt niet voor.” (R.v.V. nr. 128 035 van 8 augustus 2014) 

De door verzoekende partij aangevoerde schendingen, die allen steunen op de premisse dat informatie 

van het MedCOI project niet verifieerbaar zou zijn, kunnen dan ook niet worden aangenomen. 

[…] 

De verweerder stelt tot slot vast dat nergens in de toelichting bij het middel nader wordt ingegaan op de, 

blijkens de opgave van beweerdelijk geschonden rechtsregels, door verzoekende partij nochtans 

voorgehouden schending van artikel 3 EVRM. 

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door 

verzoekende partij vermelde rechtsregel zou zijn geschonden, kan de verweerder zich desbetreffend 

niet met kennis van zaken verdedigen, zodat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen 

schending van deze rechtsregel naar het oordeel van laatstgenoemde om die reden als onontvankelijk 

dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

Ten overvloede merkt verweerder nog op dat de bestreden beslissing ook geen verwijderingsmaatregel 

inhoudt zodat een schending van artikel 3 EVRM niet kan worden aangenomen. 

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

 

2.3.1. Wat de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op 

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen 

nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft deze beslissing aan te vechten met de beroeps-

mogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). 

 

2.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Dit geschonden geachte beginsel van behoorlijk bestuur dient te worden onderzocht in het licht van de 

toepassing van de bepalingen van het artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“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.” 

 

Deze bepaling houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die onafhankelijk van elkaar moeten 

worden getoetst. Concreet houdt deze bepaling 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. 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).  

 

Artikel 9ter, § 1, laatste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt verder: 

 

“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.” 

 

De Raad benadrukt dat het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdeling aangebrachte 

medische gegevens uitsluitend tot de bevoegdheid van de arts-adviseur behoren en het de Raad niet 

toekomt de beoordeling van de arts-adviseur te betwisten (RvS 15 januari 2014, nr. 10.218 (c)). De 

Raad kan hierbij slechts nagaan of de bevindingen van de arts-adviseur niet zijn gebaseerd op een 

gebrekkige of onjuiste feitenvinding en of geen incorrecte toepassing werd gemaakt van de 

toepasselijke wets- of reglementaire bepalingen. 

 

De arts-adviseur stelt in zijn medisch advies vast dat verzoeker lijdt aan een arteriële hypertensie met 

nierinsufficiëntie, waarvoor geen hemodialyse maar wel een lichtere vorm van peritoneale dialyse alsook 

medicatie is vereist. De peritoneale dialyse doet verzoeker in België thuis. Er zijn geen verdere 

verwikkelingen, infecties en oedemen en geen specifieke klachten. 

 

De arts-adviseur weerhoudt allereerst geen actueel risico voor het leven of de fysieke integriteit of enige 

medische contra-indicatie om te reizen of een noodzaak tot mantelzorg. Deze vaststellingen worden als 

dusdanig niet betwist. 

 

In tweede instantie is de arts-adviseur van oordeel dat evenmin een reëel risico blijkt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van 

herkomst. In dit verband stelt hij vast dat de noodzakelijke medische zorgen – met name specialisten die 

een hypertensie en nierproblemen kunnen behandelen en peritoneale dialyse – beschikbaar en 

toegankelijk zijn in het land van herkomst. Specifiek wat de beschikbaarheid betreft, wordt verwezen 

naar informatie afkomstig uit de MedCOI-databank – met name een stuk met als uniek 

referentienummer GN-2965-2013 EUR – waaruit volgens de arts-adviseur blijkt dat internisten en 

nefrologen aanwezig zijn alsook dat peritoneale dialyse in de Guineese hoofdstad Conakry mogelijk is.  

 

Verzoeker benadrukt in dit verband dat in het kader van de vorige ongegrondheidsbeslissing van 6 

november 2014 die werd ingetrokken, werd verwezen naar andere, meer recente informatie van de 

MedCOI-databank van 10 februari 2014 die aangeeft dat nierdialyse onvoldoende beschikbaar is. Hij 

stelt dat verweerder hieruit afleidt dat “klassieke nierdialyse […] niet ter beschikking [schijnt] te zijn”, 

doch geeft aan dat in zoverre verweerder dit aldus leest als dat hiermee enkel hemodialyse wordt 

bedoeld zulks als dusdanig hieruit niet blijkt. Verzoeker wijst verder ook nog op de uitbraak van het 

ebolavirus in Guinee in maart 2014. Hij betoogt dat – in het licht van de tegenstrijdige of alleszins 

onduidelijke informatie in het administratief dossier en de onduidelijkheid omtrent de weerslag van de 

uitbraak van ebola op de behandelingsmogelijkheden in Guinee – onvoldoende werd onderzocht of de 
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door hem benodigde medische zorgen effectief en voldoende beschikbaar zijn in zijn land van herkomst. 

Hij stelt dat de informatie van de MedCOI-databank van 10 februari 2014 en de uitbraak van ebola ten 

onrechte niet in rekening zijn gebracht. Ten slotte verwijst verzoeker ook nog naar een rapport van 

Asylos van juli 2015, waarin wordt verwezen naar een mailverkeer in dezelfde maand met prof. Lamine 

Kaba, nefroloog en verantwoordelijke van de dialysecentra in Guinee. Hij wijst er op dat uit het rapport 

blijkt dat deze arts bevestigde dat nierdialyse onvoldoende beschikbaar en toegankelijk is in Guinee en 

dat op dat ogenblik peritoneale dialyse er niet beschikbaar was. 

 

Het stuk met als uniek referentienummer GN-2965-2013 EUR waarnaar de arts-adviseur in zijn advies 

verwijst om te stellen dat peritoneale dialyse mogelijk is in Guinee, dateert van 22 juli 2013 en is 

opgenomen in het administratief dossier. Hierin wordt inderdaad bevestigend geantwoord op de vraag of 

“assisted peritoneal dialysis” (“begeleide peritoneale dialyse”) beschikbaar is. Er wordt ook aangegeven 

dat dit, net als blijkbaar hemodialyse, met name mogelijk is in “CHU Donka, Conakry”. Ook wordt 

vermeld dat de behandeling, zowel ambulant als in een ziekenhuis, door een nefroloog beschikbaar is, 

met name in hetzelfde ziekenhuis in de hoofdstad. 

 

Het administratief dossier bevat daarnaast evenwel eveneens een stuk met als uniek referentienummer 

GN-3188-2014 EUR van 10 februari 2014 waarin andermaal wordt bevestigd dat de behandeling, zowel 

ambulant als in een ziekenhuis, door een nefroloog beschikbaar is, met name in “CHU Donka”. Op de 

vraag of nierdialyse beschikbaar is, wordt geantwoord “NO. Renal dialysis is insufficiently available” 

(“Nee. Nierdialyse is onvoldoende beschikbaar”). Dit stuk wordt als dusdanig niet vermeld in of 

betrokken bij het medisch advies dat aan de thans bestreden beslissing ten grondslag ligt. 

 

De Raad stelt vast dat in het kader van een medische verblijfsaanvraag en meer bepaald bij het 

onderzoek naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de als noodzakelijk weerhouden medische 

zorgen in het land van herkomst, een onderzoek zich opdringt aan de hand van voldoende actuele, 

concrete en eenduidige gegevens. In casu steunde de arts-adviseur zich in zijn medisch advies op 

informatie die op dat ogenblik ongeveer twee jaar oud was, terwijl recentere informatie voorhanden in 

het administratief dossier minstens onduidelijkheid schept over de actualiteit van deze eerdere 

informatie. Zo geeft de informatie uit midden 2013 aan dat begeleide peritoneale dialyse mogelijk is en 

wordt aangeduid dat deze, net als blijkbaar hemodialyse, mogelijk is in een ziekenhuis in de hoofdstad, 

doch de informatie uit 2014 geeft op algemene wijze aan dat nierdialyse onvoldoende beschikbaar is. In 

zoverre de arts-adviseur de informatie uit 2014 zo leest dat deze enkel slaat op hemodialyse, en dus 

niet op peritoneale dialyse, merkt de Raad – in navolging van verzoeker – op dat niet blijkt dat een 

dergelijke lezing van deze informatie uit 2014 een voldoende steun vindt in de bewoordingen van dit 

stuk. Hierin wordt immers op algemene wijze gesteld dat nierdialyse onvoldoende beschikbaar is, 

zonder dat hieruit dan blijkt dat dit enkel zou gaan over hemodialyse. Minstens verduidelijkt de arts-

adviseur dan niet op welke gronden hij meent een dergelijke gevolgtrekking te kunnen maken. Op geen 

enkele wijze verwijst hij concreet nog naar het stuk met als uniek referentienummer GN-3188-2014 EUR 

van 10 februari 2014. Ook waar in de nota met opmerkingen het onderscheid wordt benadrukt dat moet 

worden gemaakt tussen twee soorten van nierdialyse, met name enerzijds hemodialyse en anderzijds 

peritoneale dialyse, herhaalt de Raad dat aldus wordt voorbijgegaan aan het feit dat deze informatie uit 

2014 net op algemene wijze stelt dat nierdialyse onvoldoende beschikbaar is. Aldus blijkt niet dat hieruit 

zonder meer kan worden afgeleid dat dit enkel zou gelden voor hemodialyse, en niet voor peritoneale 

dialyse, minstens kon een dergelijke conclusie niet worden getrokken louter op basis van een bron die 

duidelijk minder recente informatie bevat en zonder dat een bijkomend onderzoek werd gevoerd. 

Verzoeker dient aldus te worden bijgetreden waar hij betoogt dat de arts-adviseur bij het opstellen van 

zijn advies geen voldoende zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar de beschikbaarheid van de als 

noodzakelijk weerhouden medische behandelingen. 

 

In de nota met opmerkingen stelt verweerder nog dat aangezien peritoneale dialyse – in tegenstelling tot 

hemodialyse – door de patiënt thuis kan worden gedaan, het volstaat dat er in het land van herkomst 

een nefroloog aanwezig is. Dit betreft evenwel een standpunt van verweerder zelf, niet zozeer van de 

arts-adviseur. De arts-adviseur zelf is afzonderlijk nagegaan of enerzijds de aanwezigheid van een 

nefroloog en anderzijds de aanwezigheid van peritoneale dialyse is gegarandeerd en heeft als dusdanig 

niet gesteld dat uit de aanwezigheid van een nefroloog op zich reeds volgt dat er voldoende garantie is 

dat de peritoneale dialyse mogelijk is in het herkomstland. Aldus, en waar dient te worden aangenomen 

dat een dergelijke beoordeling enkel de arts-adviseur zelf toekomt (zie ook artikel 9ter, § 1, laatste lid 

van de Vreemdelingenwet) en een duidelijk standpunt in deze zin van de arts-adviseur niet blijkt, blijkt 

niet dat dit standpunt kan worden bijgetreden. Zo is het bijvoorbeeld ook niet uitgesloten dat welbepaald 
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materiaal hiervoor beschikbaar dient te zijn. De andere overwegingen in de nota met opmerkingen 

vermogen evenmin afbreuk te doen aan voorgaande vaststellingen. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt aangetoond waar in het medisch advies geen 

voldoende zorgvuldig onderzoek blijkt naar de beschikbaarheid van een adequate peritoneale dialyse in 

het herkomstland Guinee. Aangezien de bestreden beslissing, zoals reeds gesteld, volledig is opge-

hangen aan het advies van de arts-adviseur, is deze met dezelfde onregelmatigheid behept. 

 

2.3.3. Het middel is, in de aangegeven mate, gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de thans 

bestreden beslissing. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak te worden gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

4. Kosten  

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 18 mei 2015, 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. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

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

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 


