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 nr. 196 219 van 6 december 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  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 Ghanese nationaliteit te zijn, op 31 december 2014 

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

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

Vereenvoudiging van 13 november 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard en van de beslissing van 

de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

13 november 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DHONDT, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker werd in het bezit gesteld van een F kaart op 29 januari 2009. 

 

1.2. Op 30 januari 2009 werd een beslissing genomen tot beëindiging van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 21). Verzoekers beroep tegen die beslissing werd verworpen bij arrest 

van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) met nummer 29 329 van 29 juni 2009. 
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1.3. Verzoeker diende op 3 november 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis 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). Deze aanvraag werd 

op 22 februari 2013 ongegrond verklaard. 

 

1.4. Op 25 april 2014 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.5. Deze aanvraag werd op 27 mei 2014 ontvankelijk verklaard. De arts-adviseur stelde op 6 augustus 

2014 een advies op. De aanvraag werd vervolgens op 8 augustus 2014 ongegrond verklaard. Deze 

beslissing werd op 23 oktober 2014 ingetrokken.  

 

1.6. Op 7 november 2014 stelde de arts-adviseur een nieuw advies op. Op 13 november 2014 werd de 

aanvraag ongegrond verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 24.04.2014 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :  

 

[…] 

 

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

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

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

diensten ontvankelijk werd verklaard op 27.05.2014, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is.  

 

Reden(en) :  

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Derhalve  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van “verlies van recht op verblijf”.”  

 

1.7. Op dezelfde datum werd een bevel om het grondgebied te verlaten genomen. Dit is de tweede 

bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“De heer  

[…] 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven,  

 

binnen 7 dagen na de kennisgeving.  
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REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit van een geldig visum.”  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1.1. De verwerende partij werpt in een eerste exceptie op dat er geen verknochtheid bestaat tussen de 

twee bestreden beslissingen aangezien zij op een verschillende rechtsgrond zijn gebaseerd. Zij voert 

aan dat aangezien beide vorderingen niet samenhangen, alleen de belangrijkste of bij een gelijkwaardig 

belang de door verzoeker als eerst genoemde vordering als regelmatig ingesteld wordt beschouwd. Zij 

voert dan ook aan dat de vordering onontvankelijk is voor zover ze gericht is tegen de tweede bestreden 

beslissing. 

 

2.1.2. De Raad dient evenwel op te merken dat aan verzoeker een attest van immatriculatie werd 

afgegeven op het ogenblik dat de aanvraag ontvankelijk werd verklaard op 27 mei 2014. Uit de 

gegevens van de zaak volgt duidelijk dat instructies werden gegeven om het attest van immatriculatie 

van verzoeker af te nemen nadat de eerste bestreden beslissing ongegrond werd verklaard. In 

uitvoering daarvan werd ook de tweede beslissing genomen, met name een bevel om het grondgebied 

te verlaten. Er is wel degelijk samenhang tussen beide beslissingen aangezien uit de gegevens van het 

administratief dossier blijkt dat het bevel pas werd afgegeven naar aanleiding van het ongegrond 

verklaren van de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

Dit wordt bovendien bevestigd door de vaststelling dat beide beslissingen werden genomen op 13 

november 2014 door dezelfde ambtenaar, attaché J.B. 

 

Het feit dat de eerste bestreden beslissing genomen werd op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en daar dan ook naar verwijst, terwijl het bestreden bevel verwijst naar artikel 7 van 

de vreemdelingenwet, zoals overigens bepaald door artikel 8, sluit niet uit dat beide bestreden 

beslissingen ter gelegenheid van dezelfde gebeurtenissen werden genomen en niet los van elkaar 

kunnen gezien worden. De eerste bestreden beslissing vermeldt ook duidelijk: "het attest van 

immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van voornoemd artikel 9ter in 

te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene deze af te voeren uit het vreemdelingenregister omwille van 

"verlies van recht op verblijf"”. Het is precies naar aanleiding van dit verlies van het verblijfsrecht dat 

werd vastgesteld dat verzoeker niet legaal in het land verblijft en hem een bevel om het grondgebied te 

verlaten werd gegeven. Het feit dat formeel - zoals overigens conform de wet - werd verwezen naar een 

andere bepaling, doet geen afbreuk aan het feit dat de beslissing werd genomen naar aanleiding van 

dezelfde gebeurtenis. Het bestreden bevel zou ook in casu niet kunnen genomen worden zonder eerst 

de verblijfsaanvraag ongegrond te verklaren. Een eventuele vernietiging van de eerste bestreden 

beslissing heeft dan ook noodzakelijk tot gevolg dat de tweede bestreden beslissing mee vernietigd 

moet worden aangezien deze niet kon worden afgegeven zonder dat de eerste bestreden beslissing 

werd genomen. 

 

De eerste exceptie wordt verworpen. 

 

2.2.1. De verwerende partij werpt in een tweede exceptie de onontvankelijkheid van het beroep op 

omdat de verzoekende partij geen belang zou hebben bij een nietigverklaring van het bestreden bevel 

om het grondgebied te verlaten. Na vernietiging van het bestreden bevel zou de verwerende partij 

opnieuw verplicht zijn een bevel af te geven aan verzoeker, vermits deze zich bevindt in de situatie 

voorzien bij artikel 7, eerste lid, 2°, van de vreemdelingenwet. 

  

2.2.2. Naar luid van artikel 39/56, eerste lid, van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen, bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet, voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de 

voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 

118), blijkt dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden verwezen naar de invulling die 
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de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en G. 

DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). 

 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandelingen en dat hij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissingen moet verzoeker bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

  

2.3. Artikel 7 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

  

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

4° wanneer hij door de Minister, op eensluidend advies van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen, geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Staat die partij is bij 

een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

te kunnen schaden; 

5° wanneer hij, ter fine van weigering van toegang, gesignaleerd is, overeenkomstig artikel 3, 5°; 

6° wanneer hij niet beschikt over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het 

voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een 

derde Staat, waar zijn toelating is gewaarborgd, en niet in staat is deze middelen wettelijk te verwerven; 

7° wanneer hij aangetast is door een der ziekten of gebreken opgesomd in de bijlage bij deze wet; 

8° wanneer hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent zonder in 

het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; 

9° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de overheden van de overeenkomstsluitende Staten, ter verwijdering van het grondgebied van 

deze Staten, aan de Belgische overheden wordt overgedragen; 

10° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de Belgische overheden aan de overheden van de overeenkomstsluitende Staten moet 

overgedragen worden; 

11° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel 

niet werd opgeschort of ingetrokken; 

12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch 

opgeheven is. 

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen onder Titel IIIquater, kan de minister of zijn 

gemachtigde, in de in artikel 74/14, § 3, bedoelde gevallen de vreemdeling naar de grens terugleiden. 

Te dien einde, en tenzij andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen 

worden toegepast, kan de vreemdeling vastgehouden worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor 

de uitvoering van de maatregel, meer in het bijzonder wanneer er een risico op onderduiken bestaat of 

wanneer de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of 

belemmert, en zonder dat de duur van de vasthouding twee maanden te boven mag gaan. 

De minister of zijn gemachtigde kan, in dezelfde gevallen, de vreemdeling een verblijfplaats aanwijzen 

voor de tijd die nodig is om deze maatregel uit te voeren. 

De Minister of zijn gemachtigde kan echter deze opsluiting telkens met een periode van twee maanden 

verlengen wanneer de nodige stappen om de vreemdeling te verwijderen werden genomen binnen 

zeven werkdagen na de opsluiting van de vreemdeling, wanneer zij worden voortgezet met de vereiste 

zorgvuldigheid en wanneer de effectieve verwijdering van deze laatste binnen een redelijke termijn nog 

steeds mogelijk is. 

Na een verlenging kan de in het voorgaande lid bedoelde beslissing enkel door de Minister genomen 

worden. 

Na 5[vijf] maanden te zijn opgesloten, moet de vreemdeling in vrijheid worden gesteld. 

In de gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde of de nationale 

veiligheid, kan de opsluiting van de vreemdeling, na het verstrijken van de termijn bedoeld in vorig lid, 

telkens verlengd worden met één maand, zonder dat de totale duur van de opsluiting daardoor evenwel 

meer dan acht maanden mag bedragen.” 
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2.3.1. Van een gebonden bevoegdheid is sprake “wanneer er in hoofde van de overheid een juridische 

verplichting bestaat die voorspruit uit een norm van het objectief recht die de overheid geen keuze laat 

om over die toepassing van die norm in het concrete geval te beslissing” (A. MAST, J. DUJARDIN, M. 

VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Wolters Kluwer, 

Mechelen, 2014, nr. 1057). 

  

Daargelaten of de vermelding in artikel 7 “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een 

internationaal verdrag” op zich van het bestuur reeds geen appreciatie vraagt die een gebonden 

bevoegdheid uitsluit, dient het volgende te worden opgemerkt. 

 

Het woord “moet” in voormeld artikel 7 sluit niet uit dat het bestuur bij het toepassen van deze bepaling 

nog een beoordeling maakt. Zo bepaalt artikel 7 zelf reeds dat het bevel om het grondgebied te verlaten 

een bepaalde termijn bevat. Zolang deze termijn voor vrijwillig vertrek nog loopt, is de betrokken 

vreemdeling beschermd tegen gedwongen verwijdering (artikel 74/14, §2, van de vreemdelingenwet). 

Deze termijn bepaalt wanneer het bevel uitvoerbaar wordt en maakt er aldus onlosmakelijk deel van uit. 

Het bestuur kan in toepassing van artikel 74/14, §§1 en 3, van de vreemdelingenwet de duur van deze 

termijn bepalen. Het gaat daarbij alleszins niet om een volledige gebonden bevoegdheid waarbij de 

overheid helemaal niets meer hoeft te appreciëren (zie A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. 

VANDE LANOTTE, o.c., nr. 1060). 

 

Daarnaast bepaalt artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering, de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Ook uit deze bepaling blijkt dat de minister of zijn gemachtigde bij de afgifte van het bevel in concreto 

dient te beoordelen of er elementen zijn die de afgifte van het bevel verhinderen, en dit uit hoofde van 

een norm in de vreemdelingenwet zelf. Verder laat geen enkele bepaling uit de vreemdelingenwet toe te 

besluiten dat wat betreft de toepassing van artikel 74/13 een onderscheid moet worden gemaakt tussen 

de gevallen waarin een bevel “moet” worden afgegeven (artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° en 12°) en 

de gevallen waarin een bevel “kan” worden afgegeven (artikel 7, eerste lid, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°). 

Ook hieruit volgt dat het bestuur de situatie in concreto dient te appreciëren, wat een gebonden 

bevoegdheid lijkt uit te sluiten. 

  

In zijn arresten 231.443 en 231.444 van 4 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen terecht had gesteld “que la compétence de la partie requérante n'était pas 

entièrement liée et que l'exception d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée, n'était pas fondée.” [dat de 

bevoegdheid van de verzoekende partij (in cassatie) niet geheel gebonden was en dat de exceptie van 

onontvankelijkheid niet gegrond was]. Ook in zijn arrest 231.762 van 26 juni 2015 oordeelde de Raad 

van State dat de bevoegdheid ex artikel 7, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet niet geheel 

gebonden was, aangezien de verwerende partij kan afzien van de afgifte van een bevel wanneer dit de 

grondrechten van de betrokken vreemdeling zou miskennen. Zulks kan niet enkel blijken wanneer een 

“hogere” norm wordt aangevoerd, doch ook onder meer uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, dat 

de omzetting in het nationale recht vormt van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor 

de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. 

  

Uit voorgaande blijkt duidelijk dat voor de totstandkoming van het bestreden bevel steeds een concrete 

beoordeling en appreciatie vereist is, zodat, al is de appreciatie in de gevallen geviseerd bij artikel 7, 

eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° en 12° niet zo ruim als in de overige gevallen, deze in wezen discretionair is (cf. 

R.v.St. (Algemene Vergadering) nr. 192.198 van 2 april 2009, overwegingen 18-19). 

  

2.3.2. Daarenboven moet er op worden gewezen dat de Raad in het kader van de materiële 

motiveringsplicht steeds kan nagaan of de motieven van het bestreden besluit steunen op werkelijke 

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

daarbij nagaan of de ingeroepen feiten werkelijk bestaan (R.v.St. nr. 207.325 van 13 september 2010). 

Mocht in een dergelijk geval de exceptie van niet-ontvankelijkheid wegens gemis aan belang met goed 

gevolg kunnen worden opgeworpen omdat in de middelen andere rechtsnormen werden aangevoerd 

dan de genoemde “meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag”, zo bijvoorbeeld de 

schending van de grondvoorwaarden voor de toepassing van artikel 7 zelf, of de materiële motieven die 

aan de beslissing ten grondslag liggen, zou daaruit noodzakelijkerwijze voortvloeien dat een 

verwijderingsmaatregel zou kunnen worden genomen op grond van onjuiste vaststellingen, of in strijd 
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met wettelijke normen, uitvoeringsbepalingen of algemene rechtsbeginselen, zonder dat daar tegen met 

goed gevolg een annulatieberoep kan worden ingesteld, en dit wegens een tekortkoming van het 

bestuur zelf (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., nr. 1164; , R.v.St. 

De Vos, nr. 15699 van 5 februari 1973; R.v.St., Bussiaux nr. 17032 van 21 mei 1975). Er kan in geen 

geval worden voorgehouden dat een verzoekende partij geen belang zou hebben bij het 

annulatieberoep wanneer wordt aangevoerd dat het bevel om het grondgebied te verlaten is aangetast 

door een interne onwettigheid, precies omdat het onderzoek van die onwettigheid de grond van de zaak 

raakt en het bestuur na een eventuele vernietiging zal dienen rekening te houden met de vastgestelde 

onwettigheid. 

  

2.3.3. In casu is bovendien gebleken, uit de bespreking van de eerste exceptie, dat de afgifte van het 

bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen naar aanleiding van de beoordeling van 

verzoekers aanvraag om een medische verblijfsregularisatie. De verwerende partij geeft er aldus blijk 

van de afgifte van het bevel te hebben verbonden aan de beoordeling van verzoekers 

gezondheidstoestand, zoals vereist door artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Ook om deze reden 

zal, wanneer de eerste bestreden beslissing wordt vernietigd, dit eveneens de belangenafweging op 

grond van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet aantasten. Er kan aldus niet worden voorgehouden 

dat zonder meer en automatisch een nieuw bevel zal moeten worden afgegeven. De verzoekende partij 

heeft wel degelijk belang bij het aanvechten van het bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De tweede exceptie dient te worden verworpen. 

     

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de zorgvuldigheidsplicht en van artikel 3 

van het EVRM. Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“1. Artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet is van toepassing op twee gevallen, namelijk wanneer er 

sprake is van een ziekte die:  

 

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

ii. ofwel een reëel risico inhoudt op onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

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

 

Het laatste luik vervat in artikel 9ter bepaalt dat men in aanmerking komt indien er bij terugkeer een 

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

behandeling is in het land van herkomst.  

 

Hierbij moet er zowel gekeken worden naar de beschikbaarheid als de toegankelijkheid van de 

medische zorgen.  

 

Het onderzoek van verwerende partij schiet zowel te kort wat betreft de beschikbaarheid als de 

toegankelijkheid van de nodige medische zorgen in Ghana.  

 

2. Uit het standaard medische getuigschrift van dr. K. K. van 17 juni 2014 blijkt dat verzoeker 

opgenomen werd in een psychiatrisch ziekenhuis voor 2 maanden, en drie nieuwe medicijnen dient te 

nemen.  

 

Het gaat meer bepaald om de medicijnen Xeplion, Temesta en Zyprexa.  

In haar onderzoek naar de beschikbaarheid van de nodige behandeling, keek verwerende partij niet na 

of deze drie medicijnen ook voorhanden zijn in Ghana. Noch in de bestreden beslissing, noch in de 

informatie uit de MedCOI-databank en de nationale geneesmiddelenlijst waarnaar verwerende partij 

verwijst, blijkt dat Xeplion, Temesta en Zyprexa beschikbaar zijn in Ghana. Het onderzoek van 

verwerende partij schiet dan ook op manifeste wijze tekort.  

Verwerende partij kan niet garanderen dat de noodzakelijke medicijnen voor verzoeker ook beschikbaar 

zijn in zijn land van herkomst. Er werd op geen enkel moment onderzocht of op zijn minst gemotiveerd 

of de medicijnen opgenomen in de MedCOI documenten een gelijkwaardig alternatief vormen voor de 

medicijnen die verzoeker momenteel krijgt toegediend. De bestreden beslissing besloot bijgevolg op 
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ongefundeerde wijze dat de levensnoodzakelijke medicijnen beschikbaar zijn voor verzoeker in zijn land 

van herkomst.  

 

Verwerende partij concludeerde dan ook op lichtzinnige wijze dat verzoeker niet lijdt aan een ziekte die 

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

behandeling beschikbaar is in het land van herkomst, waardoor artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

geschonden wordt.  

 

3. Afgezien van het feit dat de beschikbaarheid van de nodige zorgen niet afdoende wordt aangetoond, 

schiet het onderzoek van verwerende partij ook te kort op het vlak van de toegankelijkheid van de 

nodige zorgen.  

 

Volgens de Raad van State is het noodzakelijk om ook rekening te houden met de financiële 

toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst. De Raad van State oordeelde als 

volgt in dit verband:  

 

“Les soins qui doivent être prodigués au resquérant peuvent l’être au XXX, pour autant que celui-ci, 

compte tenu de ce que ce pays ne dispose pas d’un système de sécurité sociale couvrant les soins de 

santé, dispose de ressources financières suffisantes.ˮ (R.v.St. 18 maart 1998, nr. 72.594, RDE 2002 N° 

119)  

 

Verwerende partij beroept zich op twee bronnen in haar poging om de toegankelijkheid van de nodige 

zorgen aan te tonen.  

 

Het gaat daarbij om de IIRICO II Country Sheet van 2010, en een document genaamd ‘National Health 

Insurance Scheme Gana’.  

 

Verwerende partij stelt op basis van deze twee bronnen het volgende in de bestreden beslissing:  

 

“In Ghana bestaat een systeem van sociale zekerheid, waarvoor een kleine bijdrage per jaar dient 

betaald te worden. Er zijn 1433 overheidsziekenhuizen in Ghana en nog eens 1299 privéziekenhuizen. 

Een groot deel van de medicijnen wordt bekostigd door de ziekteverzekering.  

 

De ziekteverzekering dekt ook de medische kosten van personen die arm zijn, werkloos zijn en niet in 

hun basisbehoeften kunnen voorzien. [..]”  

 

Deze informatie kan echter niet overtuigen. Verwerende partij maakt zich immers schuldig aan een zeer 

fragmentarische lezing van de aangehaalde bronnen.  

 

Zo blijkt uit de IIRICO II Country Sheet van 2010 het volgende: “In spite of the medical infrastructure and 

personnel that has been established in Ghana, access to health services in geographical and financial 

terms continues to be a major hurdle for a large part of the population. Most of the medical facilities are 

located in the urban centres and distric capitals. Many health workers refuse appointments to the few 

facilities that are in the rural areas. Another factor contributing to the inadequate and unbalanced access 

to health care is the exodus of doctors and nurses to developed countries.  

 

Deze informatie bevindt zich in de IIRICO II Country Sheet van 2010 vlak onder de paragraaf die 

verwerende partij zelf aanhaalde. Verwerende partij citeerde maar een deeltje uit het rapport, en liet het 

na om zeer belangrijke nuancering weer te geven.  

 

Ook met betrekking tot het document ‘National Health Insurance Scheme Gana’ maakt verwerende 

partij zich schuldig aan een fragmentarische lezing.  

 

Na een overzicht gegeven te hebben van de verschillende soorten ziekteverzekeringen in Ghana, geeft 

het rapport het volgende aan:  

 

“At least, that’s how the system is supposed to work on paper. But there have been reports of some 

hospitals and pharmacies turning patients away, complaining that the public health insurance schemes 

owes them huge amounts of money. Some of the big hospitals in the country have often been compelled 

to issue public statements warning that their operations could grind to a halt if the Health Insurance 

Authority (NHIA) doesn’t speed up the payment of their claims.”  
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Verwerende partij maakte zich in de eerste plaats schuldig aan een selectieve lezing van de twee 

bronnen die ze zelf inroept. Daarnaast hield verwerende partij geen rekening met de bronnen die 

verzoeker voorlegde bij zijn aanvraag tot medische regularisatie, en waaruit blijkt dat de nodige zorgen 

allesbehalve toegankelijk zijn.  

 

Uit het rapport van het Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation 

genaamd, ‘Health Care in Ghana’ van maart 2009 (als stuk 5, p. 9 gevoegd bij de aanvraag tot 

medische regularisatie) blijkt het volgende met betrekking tot de mogelijkheid tot het verkrijgen van 

psychische zorgen:  

 

“WHO estimates that “of the 21.6 million people living in Ghana, 6500 000 are suffering from a severe 

mental disorder and a further 2166000 are suffering from a moderate to mild mental disorder. The 

treatment gap is 98 per cent of the total population expected to have a mental disorder” (WHO, 2008). 

One of the reasons said to be making it difficult for mental health practice is the traditional stigma 

attached to mental health. The traditional healing of mentally ill patients in Ghana gives rise to disturbing 

trends. “In Ghana, the proliferation of spiritual churches, prayer camps and other unorthodox insitutions 

have become threats to patient’s rights and appropriate treatment” (WHO, 2006)”  

 

Voorts riep verzoeker in zijn aanvraag tot medische regularisatie verschillende gezaghebbende 

rapporten in, namelijk van het UK Home Office en de WHO, waaruit de problematische toegankelijkheid 

van de nodige zorgen blijkt. Het verzoekschrift luidt op dit punt als volgt:  

 

“Zoals het Country of Origin Information Report van het UK Home Office aangeeft, is de toegang tot de 

gezondheidszorg in Ghana in het algemeen problematisch: 

 

“In spite of the medical infrastructure and personnel that has been established in Ghana, access to 

health services in geographical and financial terms continues to be a major hurdle for a large part of the 

population.1”  

 

Verzoeker zal zelf voor de kosten van zijn behandeling en medicijnen moeten opdraaien. Dit is echter 

problematisch.  

 

Uit de standaard medische getuigschriften blijkt duidelijk dat verzoeker ernstig ziek is, nood heeft aan 

mantelzorg en zelfs niet zelfstandig kan functioneren. Werken is dus voor hem uitgesloten.  

 

Verder kan verzoeker niet terecht bij kennissen of familie voor (tijdelijke) financiële hulp. Verzoeker 

verblijft reeds lange tijd in België en heeft alle banden met zijn land van herkomst verbroken.  

 

In ondergeschikte orde, zelfs mocht verzoeker financiële hulp krijgen van een barmhartige Samaritaan 

in zijn land van herkomst, dan wil dit nog niet zeggen dat hij toegang zou hebben tot aangepaste 

medische hulp.  

 

Wanneer verzoeker naar zijn land van herkomst wordt teruggestuurd, zal hij als ernstig zieke terecht 

komen op een grondgebied waar de economische ongelijkheid aan het stijgen is, waar er een zeer hoge 

inflatie heerst en waar de werkloosheidsgraad maar liefst 20 per cent bedraagt.2  

 

Zoals blijkt uit de hieronder geciteerde studie die uitgaat van het minimumloon dat iemand in 

overheidsdienst verkrijgt, ligt het gemiddelde loon in Ghana uiterst laag, en zijn medicijnen in verhouding 

tot dit loon zeer duur.  

“A comparative study of medical procurement by the MOH and the faith-based health sector measured 

“[a]ffordability […] by the cost of treatment and medicine in relation to the income of the lowest paid 

government worker.” “According to the Ghana universal salary structure effective since 1 July 2004, the 

lowest paid government worker earned 9,348.30 Ghanaian Cedis, or slightly over US$ 1 per day.” The 

study analysed the prices of artesunate and amodiaquine and showed that it would take approximately 

four wage days for a person to purchase medicines from the private sector and almost three from the 

mission sector for this malaria treatment.”3  

 

Een rapport van de World Health Organization omtrent Medecin Prices in Ghana4 toont aan dat grote 

delen van de bevolking in Ghana levensnoodzakelijke medicijnen niet kunnen betalen. De behandeling 

voor chronische ziektes, zoals diegene waar verzoeker aan lijdt, zijn daarbij nog een gradatie duurder:  
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Overall, medicines were found to be unaffordable to a large proportion of the population; purchasing 

treatments for chronic conditions was found to require many more days’ work than purchasing 

treatments for acute conditions.  

 

Het WHO rapport stelt verder dat vooral wanneer er sprake is van meerdere ziektes waarvoor 

medicijnen aangeschaft dienen te worden, de financiële last ondraagbaar wordt.  

 

“The burden is especially great for a family needing treatment for several conditions at the same time, 

e.g. using the lowest priced generic medicines, it would take at least 17 days’ wages for the lowest paid 

unskilled government worker to purchase a medicines for a child with asthma, an adult with diabetes 

and an adult with a peptic ulcer2; treatment with innovator brand medicines would require 106 days 

salary for a months treatment – clearly unaffordable in both cases.”  

 

In het voorgaande voorbeeld werd een familie genomen die met verschillende ziekten wordt 

geconfronteerd, maar men kan het ook naar analogie toepassing op verzoekers’ zaak. Hij lijdt immers 

aan verschillende aandoeningen: hij heeft sikkelcelanemie, maar ook psychologische problemen en een 

chronische arteriële hypertensie.  

 

De combinatie van het gegeven dat verzoeker lijdt aan niet één, maar verschillende ziektes heeft, en het 

feit dat hij dagelijks medicatie moet innemen en nood heeft aan gespecialiseerde opvolging, heeft tot 

gevolg dat verzoeker zelfs me de hulp van derden de nodige zorgen onmogelijk kan betalen.  

 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat er een financiële barrière bestaat die verzoeker verhindert om de 

gepaste medische zorgen te verkrijgen in zijn land van herkomst.”  

 

Uit het hierboven aangehaalde rapport van het UK Home Office, dat ook in het bezit van verwerende 

partij was, blijkt bijgevolg dat ‘access to health services in geographical and financial terms continues to 

be a major hurdle for a large part of the population’. Uit de hierboven geciteerde informatie van de WHO, 

waarover wederom verwerende partij beschikte, blijkt dat ‘medicines were found to be unaffordable to a 

large proportion of the population’. Indien er sprake is van een chronische ziekte, en als er meerdere 

medicijnen dienen aangeschaft te worden, blijkt uit de informatie van de WHO dat de kosten simpelweg 

ondraagbaar worden.  

 

Voorts dient nogmaals benadrukt te worden dat verzoeker compleet arbeidsongeschikt is. Uit het 

standaard medisch getuigschrift van dr. Tom Jacobs dd. 2 april 2014 (zie administratief dossier) blijkt dit 

zeer duidelijk: “Mantelzorg absoluut noodzakelijk. Kan niet zelfstandig functioneren.” Ondanks het feit 

dat hier in het verzoekschrift tot medische regularisatie zelf ook nog eens de aandacht op werd 

gevestigd, hield verwerende partij hiermee geen rekening. Verwerende partij meent het volgende: 

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

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

in zijn land van oorsprong.” Verzoeker stelt zich echter de vraag hoe hij zou kunnen werken, als hij nog 

niet 8 eens zelfstandig kan functioneren. Daarbij werd hij nog recent gedurende twee maanden 

opgenomen in een psychiatrisch centrum, en dient hij ook nu nog intensief begeleid te worden. Een 

zogenaamde ‘young potential’ waarop de arbeidsmarkt zit te wachten, kan men verzoeker bezwaarlijk 

noemen.  

 

Indien verwerende partij van oordeel is dat de behandelende geneesheer van verzoeker het niet bij het 

rechte eind heeft, en dat verzoeker wel degelijk kan werken, diende verwerende partij dit te motiveren, 

hetgeen niet gebeurde.  

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de nodige zorgen voor verzoeker niet toegankelijk zijn.  

 

Door de bestreden beslissing te baseren op een selectieve lezing van twee rapporten, waarbij informatie 

over de moeizame toegankelijkheid van de nodige zorgen achterwege werd gelaten, en door compleet 

geen rekening te houden met de verschillende gezaghebbende bronnen die verzoeker voorlegde (en 

waaruit de problematische toegankelijkheid blijkt), ging verwerende partij uiterst onzorgvuldig en zelfs 

intellectueel oneerlijk te werk. Indien verwerende partij van mening is dat de behandelende geneesheer 

van verzoeker het niet bij het rechte eind wat betreft zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt, diende 

verwerende partij dit te motiveren. Door dit niet te doen, werd naast de zorgvuldigheidsplicht ook de 

motiveringsplicht geschonden.  
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Door op foutieve wijze te concluderen dat verzoeker niet kampt met een aandoening die een ree1 risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land 

van herkomst, schond verwerende partij daarnaast artikel 9ter Vreemdelingenwet.  

 

Uit artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 blijkt dat de administratieve overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen dient op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit 

op een afdoende wijze. De motiveringsplicht werd ten derde geschonden doordat de argumenten in de 

bestreden beslissing intellectueel oneerlijk zijn, en deze beslissing niet kunnen schragen.  

 

Zonder toegang tot de levensnoodzakelijke behandeling zal verzoekers gezondheid er zwaar op 

achteruit gaan. Een gedwongen terugkeer van verzoeker zou daarom ook een onmenselijke en 

vernederende behandeling uitmaken, zoals bepaald door artikel 3 EVRM. Verwerende partij diende een 

zorgvuldig en nauwkeurig onderzoek hiernaar te voeren. Ze heeft verzuimd dit te doen.”  

 

3.2.1. Artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet bepaalt dat een machtiging tot verblijf bij de 

minister of zijn gemachtigde kan worden aangevraagd door “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 laatste bepaling houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die 

onafhankelijk van elkaar moeten worden getoetst. De duidelijke bewoordingen van artikel 9ter, §1, 

eerste lid, van de vreemdelingenwet, waarin de verschillende mogelijkheden naast elkaar zijn geplaatst, 

vergen geen nadere interpretatie en laten geenszins toe te besluiten dat indien er geen reëel risico is 

voor het leven of de fysieke integriteit van de betrokkene, er dan ook geen reëel risico is op een 

onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in het land van 

herkomst (cf. RvS 19 juni 2013, nr. 223.961, RvS 28 november 2013, nr. 225.632 en nr. 225.633 en 

RvS 16 oktober 2014, nr. 228.778). Het gaat om verschillende hypotheses waarvan de laatste los staat 

van en verder gaat dan de voorziene hypotheses inzake een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit die de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 van het EVRM (cf. 

RvS 28 november 2013, nrs. 225.632 en 225.633 en RvS, nr. 226.651 van 29 januari 2014) omvatten 

en de zogenaamde hoge drempel, bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens (hierna: het EHRM), die zich in se beperkt tot de gevallen waarin de aandoening een risico 

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

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

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

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

fysieke integriteit moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. 

Anderzijds is er het geval van de vreemdeling waarbij 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, nrs. 229.072 en 229.073 van 5 november 2014). Bij arrest 

met nummer 228.778 van 16 oktober 2014 heeft de Raad van State toegelicht waarom het artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet als een op zichzelf staand artikel moet worden opgevat, louter met verwijzing 

naar het intern recht en niet ten opzichte van een regel van afgeleid Europees recht, meer bepaald 

artikel 3 van het EVRM. Het arrest wijst op de klaarblijkelijke wens van de wetgever om die mogelijkheid 

om een machtiging tot verblijf te krijgen alleen voor ernstig zieke vreemdelingen te laten gelden. De 

Raad van State verduidelijkt dat in twee gevallen een dergelijke machtiging tot verblijf kan worden 

toegekend:  

 

- enerzijds wanneer een ziekte een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van de 

persoon - in welk geval zelfs niet overwogen wordt de vreemdeling te verwijderen – en;  

- anderzijds wanneer de ziekte weliswaar ernstig is maar niet a priori uitsluit dat de vreemdeling naar 

zijn land van herkomst wordt teruggeleid, terwijl er, doordat er in dat land geen adequate behandeling 

voorhanden is, een reëel gevaar bestaat dat de zieke een onmenselijke of vernederende behandeling 

moet ondergaan. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

3.2.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren 

over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 

2002, nr. 107.624). 

 

3.2.3. De bestreden beslissing is in casu gesteund op het medisch advies van arts-adviseur V.D. van 7 

november 2014. Na een beschrijving waarin deze verzoekers medische problematiek onderkent, stelt hij 

vast dat de vereiste medische behandeling in het land van herkomst beschikbaar is. Vervolgens wordt in 

het advies, met betrekking tot de algemene toegankelijkheid van medische behandelingen, het volgende 

gesteld:  

 

“Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in Ghana:  

In Ghana bestaat een systeem van sociale zekerheid, waarvoor een kleine bijdrage per jaar dient 

betaald te worden. Er zijn 1433 overheidsziekenhuizen aanwezig in Ghana en nog eens 1299 privé-

ziekenhuizen. Een groot deel van de medicijnen wordt bekostigd door de ziekteverzekering.  

 

De ziekteverzekering dekt ook de medische kosten van personen die arm zijn, werkloos zijn en niet in 

hun basisbehoeften kunnen voorzien.  

Wat betreft de toegankelijkheid van de medicatie dienst 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 reen is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 van het E.V.R.M. (Arrest nr. 81574 van 23 mei 2012).”  

 

De beoordeling in concreto van de toegankelijkheid van medische zorgen steunt aldus op een drietal 

zinnen. In de voetnoten daarbij wordt verwezen naar IRRICO Country Sheet – 2010 en National Health 

Insurance Scheme Ghana.  

 

Met betrekking tot de toegankelijkheid van de medische behandeling in Ghana wijst de verzoeker er op 

dat de door de arts-adviseur aangehaalde bronnen slechts selectief werden gelezen en dat deze 

bronnen wel degelijk ernstige kritiek uiten op de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Ghana. Zo 

stelt het IIRICO II Country Sheet van 2010 dat de geografische en financiële toegankelijkheid een grote 

drempel vormt voor een groot deel van de bevolking. Verzoeker verwijst ook naar de stukken die hij 

voegde bij zijn aanvraag: uit het rapport van Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research 

and Documentation ‘Health Care in Ghana’ van maart 2009 blijkt dat 98% van de personen met een 

mentale stoornis geen toegang hebben tot zorg. Ook het UK Home Office en de WHO (World Health 

Organization) bevestigen dat toegang tot gezondheidszorg een hoge financiële en geografische drempel 

kent. Verzoeker citeert nog een rapport van de WHO waaruit blijkt dat de aanschaf van medicatie 

bijzonder duur is in verhouding tot het gemiddelde loon in Ghana. Zo stelt een rapport van WHO 

‘Medicine Prices in Ghana’ dat grote delen van de bevolking in Ghana levensnoodzakelijke medicijnen 

niet kunnen betalen, dit probleem stelt zich nog scherper wanneer de aandoening van chronische aard 

is. 

 

In het rapport van Australian Red Cross dat verzoeker bij zijn aanvraag voegde en dat zich in het 

administratief dossier bevindt, ‘Health Care in Ghana’, march 2009, Accord, blijkt dat er slechts 1439 

zorgcentra zijn op een bevolking van 23,5 miljoen. Het rapport bevestigt dat er ernstige 

toegankelijkheidsproblemen zijn voor personen met psychische stoornissen.  

 

Het rapport meldt verder dat de publieke gezondheidszorg wordt geteisterd door corruptie en ongelijke 

verdeling van medisch personeel, wat de algemene toegankelijkheid sterk hypothekeert. Wat de private 

gezondheidszorg betreft, meldt het rapport dat een gemiddelde behandelingssessie 10 dollar per dag 

kost, daar waar het gemiddelde dag inkomen in Ghana 1,5 dollar bedraagt.  

Alleen al op grond van deze vaststellingen kan de verzoeker worden bijgetreden waar hij stelt dat er wel 

degelijk ernstige financiële drempels zijn voor het verkrijgen van de adequate behandeling in Ghana. 

Met de laconieke mededeling dat er in Ghana een systeem van sociale zekerheid bestaat en dat er 

ziekenhuizen zijn, toont de arts-adviseur geenszins aan, in het licht van deze vaststellingen, dat hij zijn 

beoordeling van de toegankelijkheid van de adequate behandeling heeft gestoeld op een zorgvuldig 

onderzoek.  

 

Verzoeker kan aldus worden bijgetreden waar hij stelt dat hij in Ghana grotendeels op zichzelf zal zijn 

aangewezen wat betreft de financiële en fysieke toegang tot medische zorgen, waarvoor hij financieel 

zal dienen in te staan. Hij maakt aldus aannemelijk dat er een ernstige financiële drempel bestaat, zodat 
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de vraag rijst of door de verwerende partij op voldoende wijze werd nagegaan of verzoeker voldoende 

zelfredzaam is om zich toegang tot de noodzakelijke medische behandeling te verschaffen.  

 

De arts-adviseur oordeelde dienaangaande:  

 

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

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

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

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.  

 

Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Ghana geen familie, vrienden of kennissen 

meer zou hebben bij wie hij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige 

zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële hulp.  

 

Tenslotte dienst vermeld te worden dat betrokkene een beroep kan doen op het REAB-programma van 

de International Organisation for Migration (IOM). De IOM wil de zelfstandigheid en integratie van 

mensen die terugkeren naar hun herkomstland verbeteren door ze te assisteren bij hun terugkeer en 

hun re-integratie. Zo kunnen ze beschikken over microkredieten om hen te ondersteunen bij de opbouw 

van een nieuw leven.” 

 

Verzoeker wijst er in dit verband op dat hij lijdt aan verschillende aandoeningen: hij lijdt aan 

sikkelcelanemie, naast psychologische problemen en chronische arteriële hypertensie. Hij voert aan dat 

uit de voorgelegde standaard medische getuigschriften (SMG) geenszins blijkt dat hij in staat is te 

werken en een inkomen te vergaren.  

 

Uit het standaard medisch getuigschrift, opgesteld door huisarts T.J. d.d. 2 april 2014, blijkt dat hierin 

verklaard werd: “Mantelzorg absoluut noodzakelijk. Kan niet zelfstandig functioneren.” Het SMG van 17 

april 2014 vermeldt onder [G: Specifieke noden] : “mantelzorg hand in hand begeleiding van mantelzorg 

is (…) levensnoodzakelijk.” Het rapport van psychiater K.C. van 1 april 2014 maakt melding van een 

langdurige opname in het psychiatrisch ziekenhuis, en gewaagt van een bijzonder moeizame stabilisatie 

van verzoekers toestand. Ook psychiater K.C. attesteerde in het SMG van 22 mei 2014 “mantelzorg 

obligaat” Het SMG van 17 juni 2014 gewaagt van ernstige sikkelcelcrisissen met nierinsufficiëntie en 

cerebrale insufficiëntie. Uit de talrijke medische stukken in het administratief dossier blijkt aldus dat 

verzoeker lijdt aan ernstige fysieke en psychische aandoeningen die hem verhinderen autonoom te 

functioneren en waarvoor, blijkens deze attesten, verzoeker levenslang behandeld moet worden.  

 

Hoewel het naar luid van artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet de door de verwerende 

partij aangewezen adviserend geneesheer toekomt, onder meer, de toegankelijkheid van de 

behandeling in het land van herkomst te beoordelen, dient uit de motieven van de bestreden beslissing 

te blijken op grond van welke elementen de arts-adviseur zijn beoordeling steunt. Uit de door verzoeker 

voorgelegde SMG’s en medische attesten blijkt dat verzoeker meermaals werd gehospitaliseerd, dat de 

opeenvolgende crisissen zijn zelfredzaamheid ernstig hypothekeren en dat de behandelende artsen er 

telkenmale op gewezen hebben dat mantelzorg absoluut noodzakelijk is. De ernst van de aandoening 

wordt door de arts-adviseur overigens niet in vraag gesteld. De arts-adviseur heeft de verzoeker niet 

persoonlijk onderzocht en heeft zich bij de beoordeling uitsluitend gesteund op de door verzoeker 

voorgelegde SMG’s en medische attesten. Het is de Raad dan ook geheel niet duidelijk op welke 

elementen uit het administratief dossier hij zich heeft gesteund om tot het oordeel te komen dat 

verzoeker geen permanente mantelzorg nodig heeft. Waar de arts-adviseur besluit dat verzoeker geen 

bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voorlegt, merkt de Raad op dat een dergelijk bewijs hem 

op geen enkel ogenblik werd gevraagd en dat verzoeker middels de voorgelegde SMG’s en medische 

stukken minstens ernstige contra-indicaties op dit punt heeft aangebracht. Ook hier blijkt niet dat de 

arts-adviseur zijn stelling dat “er geen elementen zijn in het dossier (zijn) die erop wijzen dat verzoeker 

geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in zijn land van oorsprong” heeft gebaseerd op een 

zorgvuldig onderzoek van de feitelijke elementen van de zaak.  

 

Waar de bestreden beslissing nog verwijst naar de mogelijkheid dat er familie en vrienden zijn die hem 

kunnen ondersteunen, is dit een hypothese. Verzoeker blijkt in België aanwezig te zijn, sedert tenminste 

2007 en uit de elementen van het dossier blijkt geen enkele zelfredzaamheid. Dat hij kan rekenen op de 

steun van familie, vrienden en kennissen berust dan ook louter op giswerk en vindt geen steun in de 

elementen van het dossier. Daarenboven blijkt uit de medische stukken duidelijk dat dergelijk “tijdelijke” 

hulp niet aan de orde is, nu verzoekers aandoening een levenslange behandeling vereist. Ook waar 
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wordt verwezen naar het REAB hervestigingsprogramma van het IOM, vereist dit een minimum aan 

zelfredzaamheid van de betrokkene, wat in casu niet bljkt. 

 

Verzoeker maakt aldus aannemelijk dat het onderzoek naar de toegankelijkheid niet steunt op een 

zorgvuldig onderzoek van de elementen van het dossier. Hij maakt aldus een schending van artikel 9ter, 

§1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet iuncto het zorgvuldigheidsbeginsel aannemelijk.  

 

Het middel is in die mate gegrond.  

 

4. Hoger, uit de bespreking onder [2. De ontvankelijkheid], is reeds gebleken dat de verwerende partij 

pas heeft besloten tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten nadat werd beschikt over 

de door verzoeker ingediende aanvraag tot medische verblijfsregularisatie. Door aldus te handelen 

erkent zij dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend kan zijn voor het al dan niet afleveren van het 

bevel om het grondgebied te verlaten. Een en ander blijkt overigens ook uit een samenlezing van de 

bestreden beslissingen: deze werden genomen op dezelfde datum door dezelfde ambtenaar, attaché 

J.B. In de eerste bestreden beslissing wordt ook aan de Burgemeester van Antwerpen instructie 

gegeven het attest van immatriculatie in te trekken en verzoeker te schrappen uit het 

vreemdelingenregister omwille van “verlies van verblijf”. Het is precies die vaststelling die in casu 

aanleiding heeft gegeven tot de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten. Uit de stukken van 

het administratief dossier (ongenummerd, niet-geïnventariseerd) blijkt verder dat waar beslist werd dat 

de verblijfsaanvraag ongegrond was, eveneens een onderzoek met het oog op een 

verwijderingsmaatregel werd gevoerd, overeenkomstig artikel 74/13 van de vreemdelingenwet naar het 

belang van het kind, het gezinsleven en de gezondheidstoestand. 

 

Aldus blijkt dat in casu de afgifte van de verwijderingsmaatregel tezelfdertijd werd onderzocht als de 

weigeringsbeslissing met betrekking tot de verblijfsaanvraag en dat de beslissingen samenhangen. 

 

Zoals hoger, onder [2.3.1.], reeds werd vastgesteld oordeelde de Raad van State in zijn arrest 231.762 

van 26 juni 2015 dat de bevoegdheid ex artikel 7, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet niet geheel 

gebonden was, aangezien de verwerende partij kan afzien van de afgifte van een bevel wanneer dit de 

grondrechten van de betrokken vreemdeling zou miskennen. Zulks kan niet enkel blijken wanneer een 

“hogere” norm wordt aangevoerd, doch ook onder meer uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, dat 

de omzetting in het nationale recht vormt van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor 

de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. In casu blijkt 

uit de gegevens van de zaak dat de verwerende partij pas tot de afgifte van het bevel heeft besloten 

nadat zij zich een standpunt had gevormd over de aanvraag op grond van artikel 9ter. Uit de feitelijke 

elementen van de zaak blijkt dan ook dat de verwerende partij de afgifte van het bevel om het 

grondgebied te verlaten heeft verbonden aan de beoordeling van de in de aanvraag ingeroepen 

medische toestand. Een dergelijke gedragslijn is in overeenstemming met de verplichting ex artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet om rekening te houden met verzoekers gezondheidstoestand. De 

beslissing tot afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten is aldus duidelijk genomen in 

uitvoering van de eerste bestreden beslissing. 

 

Gelet op de gegrondheid van het middel met betrekking tot de eerste bestreden beslissing, moet in de 

huidige stand van het geding worden uitgegaan van de veronderstelling dat het aangevoerde medische 

probleem mogelijk kan weerhouden worden in de zin van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, zodat in 

die omstandigheden de gemachtigde niet zou hebben besloten tot de afgifte van het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Het bevel om het grondgebied te verlaten dient dan ook samen met de eerste 

bestreden beslissing te worden vernietigd. 

 

Tenslotte nog merkt de Raad op dat, voor zover zou worden aangevoerd dat de verwerende partij ter 

vrijwaring van haar recht van verdediging de gelegenheid moest worden geboden omtrent haar 

standpunt over het lot van het bevel om het grondgebied te verlaten in te nemen, uit de lezing van het 

verzoekschrift duidelijk blijkt dat de verzoekende partij door zowel de beslissing tot weigering verblijf aan 

te vechten als het bevel om het grondgebied te verlaten, van oordeel was dat het lot van beide 

beslissingen verknocht was. De verwerende partij heeft de samenhang tussen beide beslissingen in 

haar nota betwist. Zij heeft aldus wel degelijk de gelegenheid gehad de samenhang tussen beide 

beslissingen te betwisten en haar standpunt te geven omtrent de mogelijke incidentie van de 

gegrondheid van het aangevoerde middel op het bevel om het grondgebied te verlaten. 
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5. Ter terechtzitting legt de verzoekende partij een aanvullende nota neer samen met een nieuw 

standaard medisch getuigschrift van 19 oktober 2017. Zij verwijst daarbij naar de rechtspraak van het 

EHRM inzake Bahaddar t. Nederland, van 19 februari 1998, waarbij werd geoordeeld dat er geen 

effectief rechtsmiddel was wanneer geen documentair bewijs werd toegelaten in verband met een 

schending van artikel 3 van het EVRM. Daarnaast verwijst verzoeker eveneens naar het arrest 1/2014 

van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2014.  

 

De Raad merkt evenwel op dat uit de bespreking van het middel volgt dat de bestreden beslissingen 

worden vernietigd. Dienvolgens zal de verwerende partij zich opnieuw moeten uitspreken over de 

aandoening van verzoeker. De verzoeker beschikt dan ook over de mogelijkheid om het nieuwe 

medische stuk als aanvulling bij de aanvraag aan de verwerende partij over te maken, die zich er over 

zal moeten uitspreken. In die omstandigheden is er actueel dan ook geen noodzaak om een standpunt 

in te nemen met betrekking tot de toelaatbaarheid van het nieuwe medische stuk.  

 

6. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

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

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

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 13 november 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard en de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

13 november 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), worden 

vernietigd.  

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes december tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 

 


