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nr. 198 469 van 24 januari 2018
in de zaak RvV X / IX

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. VAN DEN BOSSCHE
Mathias Gesweinstraat 44
9000 GENT

tegen:

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Vereenvoudiging.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 19 februari 2015
heeft ingediend om de schorsing en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 december 2014
waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 ongegrond wordt verklaard.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 24 februari 2015 met
refertenummer X

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 16 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
13 december 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat T. VAN DEN BOSSCHE
verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché T. VERSCHUEREN, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Op 8 september 2014 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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).

De aanvraag wordt op 30 september 2014 ontvankelijk verklaard.

Op 19 december 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de
aanvraag ongegrond wordt verklaard, aan verzoekster ter kennis gebracht op 22 januari 2015. Dit is de
bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.09.2014 bij
aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :

B, R. A. T. (R.R.: …)
nationaliteit: Liberia
geboren te Monrovia op (…)1991
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 30.09.2014, 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.

Er worden medische elementen aangehaald voor B., R. A. T.. De arts-adviseur evalueerde deze
gegevens op 16.12.2014 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de
aangehaalde medische elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling
en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Liberia.

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden.

Derhalve
1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die
een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of
2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die
een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate
behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft.
Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene
gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).”

2. Over de rechtspleging

Verzoekster legt ter terechtzitting stukken voor om haar actueel belang in het beroep aan te tonen. Het
actueel belang wordt niet betwist door de verwerende partij.

3. Over de ontvankelijkheid

In de mate verzoekster ook een beroep indient tegen een bevel om het grondgebied te verlaten, volgens
verzoekster genomen op 19 december 2014 en haar ter kennis gebracht op 22 januari 2015, dient de
Raad vast te stellen dat zij geen afschrift van het bevel bij het verzoekschrift heeft gevoegd en dat uit de
stukken van het administratief dossier evenmin een bevel blijkt, genomen op 19 december 2014. Het
beroep gericht tegen een bevel om het grondgebied te verlaten is daarom onontvankelijk.

4. Onderzoek van het beroep

4.1 In het enige middel voert verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen:

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet
bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve
overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze
overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die
correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7
december 2001, nr. 101.624).

Aangezien verzoekster in haar verzoekschrift gepreciseerd heeft dat zij enerzijds lijdt aan homozygote
sikkelcelanemie, maar anderzijds aan ook aan een structureel valvulair lijden dat werd vastgesteld
onder de vorm van mitralisklepinsufficiëntie en tricuspidklepinsufficiëntie.
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Aangezien de bestreden beslissing verwijst naar het verslag van de geneesheer-ambtenaar die stelt dat
de aangehaalde medische elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische
behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Liberia.

Aangezien echter uit een grondige nalezing van de arts-adviseur blijkt dat deze louter en alleen de
toegankelijkheid en beschikbaarheid heeft onderzocht met betrekking tot de homozygote
sikkelcelanemie en niet met de andere aandoening, nieuw gegeven, dat aan de verwerende partij ter
kennis werd gebracht.

Noch de beschikbaarheid noch de toegankelijkheid van de nodige medische behandeling en opvolging
werden op enigerlei wijze onderzocht door de arts-adviseur en dus evenmin, en in het verlengde
daarvan, door de verwerende partij.

Daar waar de materiële motiveringsplicht aan de overheid oplegt om uit te gaan van de juiste feitelijke
gegevens, betekent dit uiteraard en minimaal dat zij alle gegevens in rekening moet nemen, en moet
beoordelen.

Nergens uit het dossier blijkt dat verwerende partij de aandoening ‘mitralisklepinsufficiëntie en
tricuspidklepinsufficiëntie’ heeft onderzocht, en al zeker de beschikbaar- en toegankelijkheid van de
medische zorgen daarvoor niet.

De materiële motiveringsplicht is derhalve geschonden.”

4.2 De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van
de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de
uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling
van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of
zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624).

Verzoekster betoogt dat de arts-adviseur de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de andere
aangehaalde aandoening, met name de mitralisklepinsufficiëntie en tricuspidklepinsufficiëntie niet heeft
onderzocht.

De bestreden beslissing verwijst naar het advies van de arts-adviseur van 16 december 2014 dat zich
bevindt in het administratief dossier en dat integraal deel uitmaakt van de bestreden beslissing. Met
betrekking tot de voormelde aandoeningen van klepinsufficiëntie stelt de arts-adviseur het volgende in
zijn advies vast:

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon
in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 08.09.2014.

I. Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten:
Door de betrokkene werden de volgende medische getuigschriften voorgelegd ter staving van de
aanvraag:

- 11/4/2014, 9/6/2014, dr. P. homozygote sikkelcelanemie. Problemen met de mitralis klep en een
litteken aan het rechteroog.
- 6/5/2014, dr. O., homozygote sikkelcelanemie. Restrictief longlijden, met goed bewaarde longcapaciteit
(71%). Betrokkene zelf heeft hiervan geen last, maar haar inspanninjgstolerantie zou gelimiteerd zijn ter
hoogte van de onderste ledematen.

- 6/5/2014, dr. S., consultatie oftalmologen. Litteken rechteroog, verder normaal oogonderzoek.
- 2/6/2014, dr. V.D.K., mitralisklepinsufficiëntie, maar zonder de minste hemodynamische weerslag.

- 9/4/2014, bloedanalyse, goede ijzerwaarden, goede levertesten. homozygote sikkelcelanemie.

II. Analyse van dit medisch dossier leert mii het volgende:
Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische attesten blijkt dat deze 23 -jarige dame een
homozygote sikkelcelanemie vertoont, zonder ernstige verwikkelingen en zonder acute opstoten.
Zij wordt enkel preventief behandeld.
Deze aandoening is niet levensbedreigend of houdt geen ernstig risico in, voorzover men deze
sikkelcelanemie kan opvolgen en eventueel behandelen. Dit is evenwel mogelijk in het herkomstland
Liberia.
We hebben dan ook de behandelingsmogelijkheden opgezocht in Liberia.
Uit de attesten blijkt dat betrokkene in goede gezondheid verkeert en overal haar functionele
mogelijkheden beschikt, zonder de minste beperking op dit ogenblik. '
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Alle nodige behandelingen zijn ook mogelijk in Liberia, zoals blijkt uit de hieronder vermelde informatie,
zodat deze aandoening geen gevaar kan betekenen voor het leven of fysieke integriteit, zodat er
bijgevolg geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling bestaat.

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
zullen inzetten uit hun arsenaal waarover zij beschikken 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 een
respectvol en zorgvuldig omspringen ermee .

Volgens de jurisprudentie van het Europees hof van de rechten van de mens, die in deze materie
doorslaggevend is , is het voldoende dat de betrokkene in haar land van herkomst medische verzorging
kan bekomen en wordt er niet vereist dat deze ginds van hetzelfde niveau als in België zou moeten
zijn2. Dat er wel degelijk behandelingen en opvolgingsmogelijkheden zijn in het land van herkomst wordt
aangetoond door onderstaande beschikbaarheidsstudie.

III. Beschikbaarheid van de behandeling:
Voor de behandeling en opvolging van ondermeer chronische sikkelcelanemie zijn er in het
herkomstland Liberia voldoende behandelings- en opvolgingsmogelijkheden, bijgevoegd in het
administratief dossier.

(…)
IV. Mogelijkheid tot reizen en mantelzorg:
Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische dossierstukken blijkt niet dat er bij
de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen noch noodzaak
tot mantelzorg.

V. Toegankelijkheid:

Dusdanig stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van de benodigde zorgen in het herkomstland van
betrokkene, zijnde Liberia.
Bovendien legt betrokkene geen enkel bewijs voor dat men niet in staat is te reizen, waardoor kan
aangenomen worden dat een terugkeer naar Liberia mogelijk is.

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel afgegeven worden op basis van het feit dat de toegankelijkheid
van de behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen. Naast
de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land waar de
aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie ook plaats
op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. Rekening houdend
met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale gezondheidssystemen zeer
uiteenlopend. Het kan om een privé-systeem of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma,
internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds ... Het gaat dus om een
systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het gaat er niet om zich
ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in
België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend
aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn
dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de
verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze
zorgverlening in het land van herkomst of het land waar zij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager.

Dusdanig stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van de zorgen in Liberia.

(…)
Wat betreft de toegankelijkheid van de nodige medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de
rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en
dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te
besluiten tot een schending van artikel 3 van het E.V.R.M. (Arrest RW nr. 81574 van 23 mei 2012).

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen
elementen in het dossier die erop wijzen dat betrokkene op 23-jarige leeftijd geen toegang zou hebben
tot de arbeidsmarkt in haar land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou
kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.

Concluderend kan gesteld worden dat de nodige zorgen toegankelijk zijn in Liberia.

VI. 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 haar 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
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is in Liberia. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar
het herkomstland, Liberia.”

De arts-adviseur maakt een evaluatie van de door verzoekster overgemaakte medische getuigschriften.
Hij stelt vast dat in een medisch getuigschrift van 2 juni 2014 mitralisklepinsufficiëntie werd geattesteerd,
evenwel zonder de minste hemodynamische weerslag. Dit stemt overeen met de stukken van het
dossier. Verzoekster stelt terecht vast dat de arts-adviseur de behandelingsmogelijkheden van de
klepinsufficiëntie niet heeft onderzocht. Dit is niet kennelijk onredelijk nu er geen behandelingen zijn
voorgeschreven voor de klepinsufficiëntie en de arts-adviseur oordeelt dat “uit de attesten blijkt dat
betrokkene in goede gezondheid verkeert en overal haar functionele mogelijkheden beschikt, zonder de
minste beperking op dit ogenblik”. Verzoekster laat in haar verzoekschrift na uiteen te zetten waaruit de
behandeling zou bestaan voor de klepinsufficiëntie en/of er een noodzakelijke behandeling is
voorgeschreven. Zij toont bijgevolg niet aan dat een onderzoek naar de beschikbaarheid en
toegankelijkheid van een behandeling van de klepinsufficiëntie noodzakelijk was, nu blijkens de
medische getuigschriften geen behandeling is voorgeschreven. De beoordeling van de arts-adviseur dat
de klepinsufficiëntie geen hemodynamische weerslag heeft, is niet kennelijk onredelijk en steunt op de
feitelijke gegevens waarover hij beschikt.

Waar verzoekster aldus in haar verzoekschrift op algemene wijze aanvoert dat niet blijkt dat verwerende
partij de ‘andere’ vermelde aandoening op een redelijke manier in acht heeft genomen en derhalve haar
beslissing steunt op onjuiste feitelijke gegevens, dient de Raad op te merken dat dergelijk algemeen
betoog geen schending aantoont van de materiële motiveringsplicht.

Het enige middel is ongegrond

5. Korte debatten

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing
kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk
besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot
nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak
gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen
door de verwerende partij.

6. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende
partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

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

Artikel 2

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig januari tweeduizend achttien
door:

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS N. MOONEN


