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nr. 199 184 van 2 februari 2018
in de zaak X / IX

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 IXde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Togolese nationaliteit te zijn, op 25 oktober 2017 heeft
ingediend om de schorsing en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 september 2017
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 ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt en tot afgifte van een bevel om het
grondgebied te verlaten.

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 27 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
20 december 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. LOOS, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt voor
de verzoekende partij, en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt
voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1. Op 12 september 2017 neemt de gemachtigde van de federale staatssecretaris een beslissing
houdende de ongegrondheid van de op 3 mei 2016 ingediende aanvraag op grond van artikel 9ter van
de vreemdelingenwet. Dit is de eerste bestreden beslissing.

1.2. Op 12 september 2017 wordt tevens beslist tot afgifte van een bevel om het grondgebied te
verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing.

Eerste bestreden beslissing:
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.05.2016 bij
aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :

M., K. F. (…) (R.R.: (…))

nationaliteit: Togo
geboren te Porto-Seguro op 09.11.1972
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, deel ik u mee dat dit
verzoek ontvankelijk doch 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 14.09.2017. De arts-adviseur evalueerde deze
gegevens op M., K. F. (…) (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, Togo.

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).”

Tweede bestreden beslissing:

“Mevrouw,
Naam + voornaam: M., K. F. (…)

geboortedatum: 09.11.1972
geboorteplaats: Porto-Seguro
nationaliteit: Togo

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België̈ 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 0 dagen na de kennisgeving.

REDEN VAN DE BESLISSING:

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder
houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten:
Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen
verminderd omdat:

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot
verwijdering gevolg heeft gegeven:
Betrokkene gaf geen gehoor aan het bevel om het grondgebied te verlaten dd. 20.12.2012.”

2. Onderzoek van het beroep

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan:
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“Schending van artikel 9ter Vreemdelingenwet, Schending van de motiveringsplicht vervat in artikel 62
Vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van bestuurshandelingen, Schending van algemene beginselen van behoorlijk bestuur, onder meer de
materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsverplichting, Schending van artikel 3 van het Europese
Verdrag voor de Rechten van de Mens.

1. Beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorgen en opvolging in hef land van herkomst

Dat de wet in eerste instantie nergens voorziet dat een vreemdeling zijn actuele gezondheidstoestand
uitermate ernstig dient te zijn of kritiek terminaal of in levensbedreigend stadium. Deze norm staat echter
niet in artikel 9ter van de Verblijfswet. In verschillende recente arresten heeft de RVV dergelijke
beslissingen vernietigd (zowel onontvankelijk als ongegrond verklaringen van 9ter aanvragen): RvV nr.
92.258 van 27 november 2012 - RvV nr. 92.397 en RvV nr. 92.444 van 29 november 2012 - RvV nr.
92.661 van 30 november 2012 - RvV nr. 92.8 63 van 4 december 2012 - RvV nr. 96.671 van 7 februari
2013. De RvV stelt vast dat art. 9ter, §1, eerste lid, Vw niet (alleen) verwijst naar artikel 3 EVRM of naar
een levensbedreiging, maar van toepassing is op 'drie verschillende situaties', namelijk op een ziekte
die, wanneer er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van
verblijf: ofwel een reëel risico inhoudt voor het leven, ofwel een reëel risico inhoudt voor de fysieke
integriteit, ofwel een reëel risico inhoudt op onmenselijke of vernederende behandeling. In het kader van
een verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet moet worden onderzocht of er
een gepaste en voldoende toegankelijke behandeling bestaat in het land van herkomst. Dit onderzoek
dient geval per geval, rekening houdend met de individuele situatie van de aanvrager, te gebeuren (Pari.
St. Kamer, 2005-2006, doe. Nr. 51-2478/01 en35 en doe nr. 51-2478/08, 9). Dit betekent dat de
beschikbaarheid en toegankelijkheid van de benodigde medische opvolging en behandeling moet
worden beoordeeld in het licht van de algemene situatie in het land van herkomst en de individuele
omstandigheden van het betrokken individu. Dit onderzoek omvat een onderzoek naar de financiële
toegankelijkheid en wordt door de ambtenaar geneesheer gevoerd. Bij de beoordeling van de
beschikbaarheid en toegankelijk van de noodzakelijke behandeling moet het redelijkheidscriterium in
acht worden genomen. Volgens vaste rechtspraak van Uw Raad is het toepassingsgebied van artikel
9ter Vw. ruimer dan dat van artikel 3 EVRM (RvS 9 september 2015, nr. 232 141) en is artikel 9ter Vw.
een autonome nationaalrechtelijke bepaling (RvS, 16 oktober 2014, nr. 228 778). In zoverre het
onderzoek naar de gepastheid en beschikbaarheid van de zorg toch zou gevoerd worden binnen de
grenzen van artikel 3 EVRM wijst ook Uw Raad er op dat dit verwerende partij er niet van ontslaat een
concreet onderzoek te voeren, rekening houdend met de individuele situatie van de verzoeker. Daarbij
moet worden opgemerkt, samen met Uw Raad in arrest nr. 187 083 van 19 mei 2017, dat het EHRM
haar rechtspraak aangaande ernstig zieke vreemdelingen op een fundamentele wijze heeft toegelicht
met name in arrest EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België (GK), nr 41738/10, par. 183). Uw
Raad werpt ook op dat verwerende partij niet langer nuttig naar oudere rechtspraak van het EHRM kan
verwijzen gelet op het feit dat die achterhaald is. Het EHRM heeft verhelderd in het Grote Kamer arrest
van Paposhvili t. België̈ dat onder uitzonderlijke gevallen, niet alleen worden begrepen situaties van
verwijdering van ernstig zieke personen waar er sprake is van een onmiddellijk en nakend levensgevaar,
maar dat ook ernstig zieke personen bij wie er ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de
gezondheidstoestand met intens lijden tot gevolg of een aanzienlijke verkorting van de
levensverwachting door het gebrek aan toegang tot een adequate behandeling van de ziekte in het
ontvangstland dienen begrepen te worden. Wat betreft het vereiste onderzoek onder artikel 3 EVRM
dient volgens het EHRM de impact van de verwijdering van een persoon worden beoordeeld door een
vergelijking te maken van de gezondheidstoestand voor de verwijdering en hoe deze zou evolueren na
de transfer naar het ontvangende land. Het risico op een schending van artikel 3 EVRM moet worden
beoordeeld in het licht van de algemene situatie aldaar en de individuele omstandigheden van de
betrokken persoon. Daarbij moet voor elke afzonderlijke zaak worden nagegaan of de zorg algemeen
beschikbaar is in de ontvangende staat, in de praktijk voldoende en geschikt is voor de behandeling van
de ziekte van de betrokken persoon om te vermijden dat hij wordt blootgesteld aan een behandeling in
strijd met artikel 3 EVRM. Tevens moet de mate waarin de betrokken persoon daadwerkelijk toegang
heeft tot deze zorg in de ontvangende staat worden onderzocht. In dit kader wijst het EHRM op de
noodzaak om de kosten van medicatie en behandeling het bestaan van een sociaal en familiaal
netwerk, en de reisafstand tot de benodigde zorgen bij dit toegankelijkheidsonderzoek in rekening te
nemen (par 190): (...). In casu dient opgemerkt te worden dat verwerende partij verwijst naar de WHO-
geneesmiddelenlijst van Togo, dewelke terug te vinden is op http://www.who.int/selection
medicines/countrv lists/Togo LNME aduite 2012.r>df ?ua=l. erg verouderd is, daar deze dateert van
2012. Hieruit kan derhalve niet dienstig afgeleid worden dat de medicatie voor verzoeker in Togo
beschikbaar is. Uit een recenter rapport van de WHO blijkt immers duidelijk dat medicijnen voor
diabetes, dewelke voor verzoeker noodzakelijk zijn om een diabetisch coma te voorkomen, "not
generally available" zijn. (zie administratief dossier, stuk 10 als bijlage bij het verzoek) Voor het overige
kan hier tevens uit blijken dat ook ander correct materiaal niet aanwezig is voor het behandelen van
deze ziekte. In de meeste ziekenhuizen is er helemaal geen of toch zeer weinig uitrusting aanwezig. De
uitrusting die ze dan wel hebben is inefficiënt en verouderd. De minimale aanwezigheid van uitrusting
komt niet overeen met de normen die normaal gehanteerd zouden moeten worden.
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Bovendien staat in het gebruikte MEDCOI-document te lezen dat er voor diabetespatiënten geen
ziekteverzekeringsprogramma bestaat en dat de kosten volledig door de patiënt zelf moet worden
gedragen. (BDA-20170516-TG-6513, p.4, zie administratief dossier) Ten onrechte gaat verwerende
partij er in de bestreden beslissing er dus vanuit dat ook de diabetesmedicatie voor verzoeker kan
worden terugbetaald.

Voorts moet opgemerkt worden dat verwerende partij oordeelt dat "het institut national d'assurance (...)
80% van de kosten van de door ziekteverzekering gedekte medicijnen [dekt]. Betrokkene dient
verschillende medicatie te nemen. Op venlafcocine na staat deze medicatie op de lijst van terugbetaalde
geneesmiddelen." Hierbij dient opgemerkt te worden dat verzoeker heden geen inkomsten heeft en niet
tewerkgesteld is. Voor de meeste mensen zonder inkomen, is het onmogelijk een kwaliteitsvolle
behandeling of zelfs überhaupt een behandeling te kunnen genieten. Uit de Factsheet van het IOM dat
duidelijk stelt dat mensen die een ziekteverzekering hebben in Togo, een hoger inkomen moeten
hebben dan het gemiddelde inkomen in Togo. (zie administratief dossier, stuk 5 als bijlage bij het
verzoek) Dat verwerende partij stelt dat het institut national d'assurance 80% van de kosten van
medicatie zou dekken, is overigens niet gebaseerd op een waarheidsgetrouwe feitenbevinding. Op haar
website (http://www.inam.tg/index.php/inam/presentation') stelt zij immers duidelijk het volgende als
missie: accidents et maladies non professionnels et a la maternité des asents publics et de leurs avants
droit. A ce titre, l 'INAM:

• assur e la gestion du fonds d'assurance maladie des agents publics en activités et a la retraite ;

• tient a jour les registres d'immatriculation des employeurs et des assurés et de leurs ayants droit;

• définit et adapte un panier de soins de nature a assurer l'équilibre financier de l'INAM;

• recouvre et enregistre les cotisations de l 'assurance maladie;

• passé, avec les prestataires de services de santé, accords de partenariat aux fins d'assurer
lesprestations de santé continues et de qualité;

• assure l 'organisation et la coordination, notamment la collecte, la vérification et la sécurité des
informations relatives aux bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies;

• organise et dirige le controle médical en matière de soins et de prestations connexes, ainsi que l
'application de la tarification des actes ;

• effectue, après vérification de la validité des factures et des droits aux prestations, les paiements aux
prestataires de soins conventionnés, des services de soins effectués en faveur de ses bénéficiaires;

• passé, s 'il y a lieu, avec tout organisme de protection sociale, des conventions aux fins de participer a
des programmes d'action sanitaire et sociale;

• met en oeuvre, en appui au ministère chargé de la santé, les actions de prévention, d'éducation et
d'information de nature a améliorer l'état de santé des populations assurées;

"L 'INAM a pour mission d'assurer la couverture des risques liés a la maladie, aux

• crée, le cas échéant, des services d'intérêt commun, des antennes régionales et préfectorales."

Het is dus niet vanzelfsprekend dat verzoeker zal kunnen genieten van deze terugbetaling van
medicijnen, daar hij geen ambtenaar of een van de familieleden hiervan is. Verwerende partij gaat er in
de bestreden beslissing ook volledig aan voorbij dat het MEDCOI-document stelt dat Venlafaxine niet
wordt terugbetaald. Bovendien is terugbetaling van Valsartan, Gliclazide, Metformin, Amlodipine en
Hydrochlorothiazide enkel mogelijk indien verzoeker bijzonder certificaat kan voorleggen dat attesteert
dat hij aan een chronische ziekte lijdt. Voor de procedure en de voorwaarden om dit certificaat te
verkrijgen, verwijst verwerende partij naar een ander MEDCOI-document. Dit bevindt zich echter niet in
het administratief dossier of heeft verzoekers raadsman in elk geval niet ontvangen op haar vraag tot
inzage in de MEDCOI-documentatie. (stuk 2) Bijgevolg is het volstrekt onduidelijk of verzoeker in
aanmerking voor dergelijk certificaat en of hij dus effectief van de terugbetaling zal kunnen genieten.

Verder gaat verwerende partij er ook volledig aan voorbij dat de geestelijke gezondheid enorm wordt
verwaarloosd in Togo, zoals verzoeker nochtans heeft aangehaald en onderbouwd met de nodige
objectieve informatie in zijn verzoek. In Togo beschouwt men een depressie immers als iets dat niet
behandeld dient te worden. Dit hangt samen met het gegeven dat van de overheid uit helemaal geen of
minstens zeer weinig uitgaven naar de mentale gezondheidszorg gaan. Togolezen zullen ook vaker een
traditionele genezer raadplegen voor een mentale problematiek, daar zij dit nog vaak zien als iets van
bovennatuurlijke oorsprong. Deze behandeling gaat vaak in tegen de mensenrechten, (zie administratief
dossier, stuk 6 als bijlage bij het verzoek)

In het algemeen (voor zowel geestelijke als fysieke gezondheid) is de zorginfrastructuur in Togo
ondermaats. Ook dit aspect voerde verzoeker aan in zijn verzoekschrift. Het staat bovendien te lezen in
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de MEDCOI zelf waarop verwerende partij zich baseert: "According to a press article published in 2015,
healthcare infrastructures, especially those of the public sector, are in an advanced state of desradation.
Because of public hospitals failures, the Ministry of Health has adopted a new management approach
based on a public-private management partnership. An experimental phase will start with the CHU
Sylvanus Olympio (Lomé), the CHR of Atakpamé and the Prefectoral hospital ofBlitta. " (BDA-20170516-
TG-6513, p.3)

Uit het feit dat er een experimenteel project is opgezet om de infrastructuur te verbeteren, kan
bezwaarlijk worden afgeleid dat de infrastructuur aangepast zal zijn om verzoeker van de nodige zorgen
te kunnen bedienen. Nergens vermeldt verwerende partij wat het resultaat is van dit project. Op deze
punten laat verwerende partij na om onderzoek te voeren en erover te motiveren, waardoor zij haar
materiële motiveringsplicht en haar zorgvuldigheidsverplichting schendt. Zoals verzoeker eveneens
aanhaalde in zijn verzoek, is het duidelijk dat Togo totaal onderbemand is in de gezondheidssector. Er is
een zeer grote kloof tussen rijk en arm als het aankomt op ziektebehandeling. Er is geen systeem van
sociale zekerheid voor de arme mensen en er zijn ook maar beperkte mogelijkheden voor een private
verzekering. Het gebruikte MEDCOI-document vermeldt: "An (newspaper's) article published in 2016
states that for many patients, druss from conventional vharmacies are often too expensive. For this
reason, and also because conventional pharmacies regularly run out of stock for some drugs, the
population of Togo buy counterfeit drugs for a third or a quarter of the price. Another (press) article
published in 2017 states that 60% of the Tosolese population has difficulties to afford healthcare at
hospital. " (BDA-20170516-TG-6513, p.4)

Hoewel verwerende partij er in de bestreden beslissing vanuit gaat dat verzoeker beroep zal kunnen
doen op een ziekteverzekering in Togo, vindt dit dus geen steun in het administratief dossier.

Tenslotte diende verwerende partij tevens rekening te houden met het bestaan van een sociaal en
familiaal netwerk. Verzoeker haalde duidelijk in zijn initiële verzoekschrift aan dat hij in Togo helemaal
op zichzelf aangewezen zal zijn. Verzoeker heeft geen broers en zussen en ook zijn stiefvader is
overleden. Een van de dochters van zijn stiefvader zou nog in Togo verblijven, doch hier heeft hij slechts
zeer sporadisch contact. Zij zou hem bovendien ook niet kunnen onderhouden. Nergens uit de
bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij dit element heeft onderzocht. Dit alles vormt een uiterst
onzorgvuldige handelswijze, waardoor dan ook de zorgvuldigheidsplicht werd geschonden. Verder werd
de motiveringsplicht geschonden, aangezien de motivering niet draagkrachtig is, en de bestreden
beslissing niet kan schragen. Door op voorbarige en foutieve wijze te concluderen dat de nodige
medische behandeling beschikbaar en financieel toegankelijk is in Togo, schendt verwerende partij
daarnaast artikel 9ter Vreemdelingenwet. Zonder toegang tot de levensnoodzakelijke behandeling zal
verzoeksters gezondheid er zwaar op achteruit gaan. Een gedwongen terugkeer van verzoekster zou
daarom ook een onmenselijke en vernederende behandeling uitmaken, zoals bepaald door artikel 3
EVRM. Verwerende partij diende een zorgvuldig en nauwkeurig onderzoek hiernaartoe te voeren. Ze
heeft verzuimd dit te doen.

2. Evaluatie ziekte door de adviserend arts

Verwerende partij stelt ten gronde dat zowel de hoge bloeddruk als de Diabetes mellitus type II beiden
voorkomen en genezen kan worden middels een aangepast dieet en voldoende lichaamsbeweging. Een
identieke motivering wordt gegeven betreffende het verhoogde cholesterolgehalte, hetgeen conform de
argumentatie van verwerende partij "ook met een dieet verbeterd kan worden In dezelfde lijn zou de
medicatie voor verzoekers maagproblemen volgens verwerende partij kunnen worden vervangen door
een maagsparend dieet en aangepaste slaaphouding. Ook het medicijn Zyloric, een anti-jichtmiddel, zou
volgens verwerende partij kunnen worden stopgezet omdat jichtaanvallen eveneens met een aangepast
dieet kunnen vermeden worden. Over het medicijn Efexor, dat verzoeker neemt voor zijn depressie, stelt
verwerende partij dat het best gestopt wordt omdat een bijwerking hoge bloeddruk is. Verzoekende partij
dient echter op te merken dat het medisch attest van Dr. Catharina BOLS van 10 maart 2016, gevoegd
bij de aanvraag, stelt:

"U hebt volgende aandoeningen die levensbedreigend zijn, wanneer u niet de juiste medicatie kunt
nemen:

• niet-insuline-afhankelijke diabetes • ernstige arteriële hypertensie • depressie (...)

NOODZAKELIJKE ACTIEVE MEDICATIE: • Alprazolam

• Efexor • Glucophage • Pantoprazole • Paracetamol • Sevikar • Simvastatine • Uni Diamicron "

Ook het laatste SMG dat werd overgemaakt op 20 april 2017, stelt duidelijk dat verzoeker de volgende
medicamenten dient te nemen:

- "Galvus 50 2/d": dit werd voorgeschreven voor de diabetes van verzoeker. Uit de volgende beschrijven
van desbetreffend medicament blijkt dat "Galvus wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen
patiënten met type-2- diabetes. Het wordt gebruikt wanneer de diabetes niet door een dieet of
lichaamsbewesins alleen kan worden secontroleerd. Het helpt om de bloedglucosespiegel te
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controleren. Uw arts schrijft u Galvus voor om alleen te gebruiken of in combinatie met bepaalde andere
antidiabetesgeneesmiddelen die u al gebruikt, als deze de diabetes onvoldoende onder controle weten
te houden." (https://medikamio.com/nl- nl/geneesmiddelen/galvus-50-mg-tabletten/pil)

- "Uni Diamicron 60 1/d": dit werd voorgeschreven voor de diabetes van verzoeker. Uit de volgende
beschrijven van desbetreffend medicament blijkt dat Uni Diamicron 60 mg, tablet met gereguleerde
afgifte is een geneesmiddel dat bloedsuikerspiegels verlaagt (oraal bloedglucoseverlagend
geneesmiddel behorend tot de sulfonylureumderivaten). Uni Diamicron 60 mg, tablet met gereguleerde
afgifte wordt toegepast bij een bepaald type suikerziekte (type 2 diabetes mellitus) bij volwassenen, als
diëten, lichaamsbeweging en afvallen in onvoldoende mate zorgen voor goede bloedsuikersviegel.
"(http://biisluiters.fagg- afmps.be/DownloadLeafletServlet?id=123655s)

Per fax van 20 maart 2017 werd een bijkomend attest overgemaakt, nl. een insuline- aanvraag. Hieruit
blijkt dat verzoeker toch zou moeten starten met insuline, maar dit pas zal gebeuren zodra hij
verblijfsrecht heeft. Voorts kan ook duidelijk uit het SMG dat werd overgemaakt per fax op 20 april 2017
gelezen worden dat bij stopzetting van de behandeling de volgende gevolgen en complicaties zullen
optreden:

"1) [depressie] risico op zelfverwaarlozing, suïcide
2) [hypertensie] hypertensie met hoog risico op hersenbloeding, hartfalen, nierfalen op termijn
3) [diabetes mellitus] diabetisch coma en overlijden
4) [dyslipidemie] kans op overlijden door hartinfarct*^ gezien ook diabetes en hypertensie
5) [nierinsuffïcientie] terminale nier insuff. "

Hieruit blijkt dat de medicatie van verzoeker een uitermate belangrijke vereiste is voor het opvolgen van
de aandoeningen, en dit levenslang. De bewering dat een aanpassing van de levensstijl en het volgen
van een dieet de gezondheidsproblemen van verzoeker zullen verlichten dan wel doen verdwijnen is
volledig uit de lucht gegrepen en kan geenszins steunen op de voorliggende medische stukken. Indien
verwende partij werkelijk meent dat verzoeker zijn medicatie kan stoppen met een dieet, had
verwerende partij verzoeker minstens moeten onderzoeken en op basis van een medische
tegenexpertise haar oordeel vellen. Verwerende partij onderzoekt echter totaal niet wat het effect voor
verzoeker zou zijn indien hij zou stoppen met de medicatie en dit terwijl zijn behandelde arts duidelijk de
noodzaak van de medicatie heeft geattesteerd. Enkel op basis van algemene beweringen die nergens
medisch worden onderbouwd, stelt verwerende partij dat de medicatie kan worden stopgezet. Voor de
stelling dat een depressie meestal vanzelf over gaat binnen een termijn van 3 tot 6 maanden, baseert
verwerende partij zich bijvoorbeeld op de website van de Christelijke Mutualiteit (CM), die stelt: "Een
depressie gaat vaak vanzelf over, ook al kan het drie tot zes maanden duren.De behandeling is
afhankelijk van de graad van de depressie. Hoewel er geen strikte grenzen zijn, gebruiken artsen de
indeling milde, matige en ernstige depressie. Om de ernst van de depressie vast te stellen houdt de arts
rekening met de persoonlijkheid en de klachten. Ook de duur en de intensiteit van de symptomen en de
gevolgen voor het dagelijkse leven en het sociaal functioneren spelen een rol De arts zal ook nagaan of
andere ziekten of bijkomende psychische aandoeningen invloed hebben."

Gezien de CM een mutualiteit is en geen arts en gezien deze informatie van algemene aard is en op
geen enkele manier wordt getoetst aan verzoekers individuele situatie, kan verwerende partij deze
informatie niet aanwenden om verzoekers voorgeschreven behandeling voor zijn depressie zomaar aan
de kant te schuiven. Bovendien stelt de CM op haar website dat een depressie vaak vanzelf over gaat,
en niet altijd. Afhankelijk van de graad van depressie is behandeling aangewezen. Terwijl de
behandelende artsen van verzoeker stellen dat medicatie levensnoodzakelijk is, vindt verwerende partij
dat de medicatie kan worden vervangen door een dieet en aangepaste levenswijze. Verwerende partij
wijkt dus grondig af van de voorgelegde medische attesten. De arts-adviseur kan afwijken van de
diagnose van de behandelende arts in het standaard medisch getuigschrift, maar moet dit dan wel
motiveren. In casu is dit echter helemaal niet het geval. De arts-adviseur stelt louter dat de
aandoeningen van goede aard zijn of vanzelf over gaan en dat geen medicatie nodig is. Nochtans
vormen de voorgelegde medische attesten een objectief element dat de ziekte en noodzaak aan
behandeling vaststelt. Wanneer de arts-adviseur van verwerende partij daarvan afwijkt, dient hij hierover
op zijn minst te motiveren en uit te leggen waarom een behandeling toch niet nodig is. Zo niet, zoals in
casu, wordt geen zorgvuldig onderzoek gevoerd en schiet hij tekort in zijn motiveringsplicht. In dit
opzicht kan worden gewezen op de rechtspraak van de Raad van State, die stelt dat de arts van
verwerende partij voldoende moet motiveren indien hij een tegengesteld advies geeft dan de
behandelende geneesheer. (RvS 26 augustus 2010, nr. 206.947) De arts-adviseur van verwerende
partij heeft een beoordelingsvrijheid, maar deze is niet onbegrensd. De aanvrager moet kunnen nagaan
op welke gronden de beslissing is gesteund en waarom de door hem aangevoerde concrete en
pertinente elementen niet worden aanvaard. (RvS 18 september 2003, nr. 224.723) Ook Uw Raad
evalueerde de beoordelingsvrijheid van de arts-adviseur reeds in deze zin:

"Hoewel het de ambtenaar-geneesheer die de verweerder adviseerde op zich vrij staat om niet akkoord
te gaan met het standpunt dat werd ingenomen door de behandelend geneesheer in het door de
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aanvrager voorgelegde standaard medisch getuigschrift, dient hij in zijn advies echter wel op een
afdoende wijze te motiveren waarom hij tot dit andersluidend oordeel komt.

De beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer, waarnaar de verweerder in de nota met
opmerkingen verwijst, betekent immers niet dat diens vaststellingen steeds volstaan als motieven voor
een beslissing tot de onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel
9ter van de vreemdelingenwet. Het gegeven dat de ambtenaar-geneesheer een arts is, impliceert al
evenmin dat er op hem bij het verlenen van zijn advies conform artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de
vreemdelingenwet, geen of een verminderde motiveringsplicht zou rusten. De beoordelingsvrijheid van
de ambtenaar-geneesheer bij het geven van zijn advies doet derhalve geen afbreuk aan het feit dat
administratieve beslissingen afdoende gemotiveerd moeten zijn, hetgeen inhoudt dat de motivering
steeds in concreto beoordeeld dient te worden in het licht van alle gegevens van het administratief
dossier (RvS 23 september 1997, nr. 68.248;RvS 13 mei 2002, nr. 106.502 en RvS 18 september 2008,
nr. 186.352). De motivering moet in dit opzicht ook draagkrachtig zijn, hetgeen wil zeggen dat de
motivering voldoende duidelijk juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn.
De motivering is slechts volledig indien zij een grondslag vormt voor alle onderdelen van de beslissing
(RvS 12 oktober 2007, nr. 175719; RvS 24 september 2008 186.486). Toegepast op het bepaalde in
artikel 9ter van de vreemdelingenwet, houdt de motiveringsplicht voorzien in artikel 3 van de wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen in dat de rechtsonderhorige
moet kunnen nagaan op welke gronden de hem aanbelangende beslissing is gesteund en waarom de
door hem aangevoerde concrete en pertinente argumenten, zoals geattesteerd in een aan de
verweerder voorgelegd medisch getuigschrift, in het algemeen niet worden aanvaard (cf. RvS 18
september 2013, nr. 224.723; RvS 4 december 2002, nr. 113.182). Wanneer de ambtenaar-geneesheer
een ander oordeel is toegedaan dan hetgeen door een behandelend geneesheer-specialist wordt
geattesteerd, dienen de motieven waarop de ambtenaar-geneesheer zich baseert om tot een
andersluidend oordeel te komen, des te concreter en pertinenter te zijn. Dergelijk andersluidend oordeel
van een met een adviserende functie beklede arts impliceert dan immers dat hij besluit dat de
beoordeling van de gespecialiseerde arts onjuist is, wat betekent dat hij van oordeel is dat deze
gespecialiseerde arts zich vergiste, een medische problematiek overdreef of een tegenaangewezen
behandeling heeft voorgeschreven in de door hem opgestelde medische attesten. In casu gaat het om
een standaard medisch getuigschrift opgesteld door een arts gespecialiseerd in de kinderpsychiatrie.
Hoewel het op zich geen vereiste is dat de ambtenaar-geneesheer over eenzelfde specialisatie zou
beschikken en hij wettelijk ook niet verplicht is om beroep te doen op een externe deskundige, mag van
de ambtenaar-geneesheer die tot een conclusie komt die lijnrecht ingaat tegen het standpunt van een
dergelijk gespecialiseerd geneesheer, wel worden verwacht dat hij in het licht van de vermeldingen in
het standaard medisch getuigschrift van 10 januari 2013, duidelijk preciseert op welke gronden hij zich
steunt om te oordelen dat de aandoening - een psychose met volledig disfunctioneren waarvoor
recentelijk een opname van vier maanden noodzakelijk was en waarvan de voorziene duur van de
behandeling als onbepaald wordt geattesteerd en waar door de behandelend arts een blijvend risico op
psychoses vermeldt alsook een toename van de psychotische opstoten bij stopzetting van de
behandeling - geen behandeling vereist, spontaan in gunstige zin evolueert en op het moment van het
attesteren van het standaard medisch getuigschrift voorbij zou zijn. De Raad stelt echter vast dat de
ambtenaar-geneesheer zich ertoe beperkt te verwijzen naar het standaard medisch getuigschrift van 10
januari 2013, dat zoals gezegd geen enkele feitelijke grondslag biedt voor de voormelde stelling in het
advies. In dit advies wordt geen enkel element aangereikt voor het oordeel van de ambtenaar¬
geneesheer dat de aandoening zonder behandeling is en ongeacht het land van verblijf zijn beloop kent
over enkele maanden, spontaan evolueert in gunstige zin én dat de aandoening op het moment van de
attestatie overigens reeds voorbij was. Ook de stukken van het administratief dossier kunnen dit oordeel
niet ondersteunen. De ambtenaar-geneesheer verwijst niet naar medische vakliteratuur, noch kan
dergelijke literatuur teruggevonden worden in het administratief dossier. De ambtenaar- geneesheer licht
op geen enkele wijze concreet toe op welke basis hij de duidelijke vaststellingen van de behandelend
geneesheer naast zich neer legt. De beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer bij het geven
van zijn advies ten spijt, dient te worden vastgesteld dat de motieven in het advies van 19 september
2013 niet volstaan opdat de verzoekster zou kunnen nagaan op welke gronden de haar aanbelangende
beslissing is gesteund en waarom de door haar aangevoerde concrete en pertinente medische
elementen en prognoses uit het voorgelegde standaard medisch getuigschrift - waarin met name wordt
gewezen op een psychotische aandoening die een medicamenteuze behandeling vereist en waarbij bij
stopzetting van de behandeling er een verdere psychotische ontwikkeling met een toename van
opstoten kan zijn - niet worden aanvaard (cfr. RvS 18 september 2013, nr. 224.723). " (RvV 24 maart
2014, nr. 121.375, punt 4.8) In casu kan verzoekster niet begrijpen waarom de arts-adviseur van
verwerende partij vindt dat geen behandeling nodig is, terwijl haar behandelende arts stelt dat dit wél
levensnoodzakelijk is en dit langdurig. Zonder behandeling zal verzoeker volgens zijn behandelende arts
overlijden. Dit risico wordt in het medisch advies van verwerende partij op geen enkele wijze
beoordeeld. De beslissing van verwerende partij vindt op geen enkele manier steun in het administratief
dossier. Tot slot moet hierbij worden aangestipt dat de aanvraag van verzoeker al ontvankelijk werd
verklaard, wat betekent dat verwerende partij eerder al oordeelde dat de ziekte van verzoeker een
zekere graad van ernst heeft. Het valt moeilijk te begrijpen dat verwerende partij nu zou oordelen dat de
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ziekte van verzoeker met meer lichaamsbeweging en een speciaal dieet kan behandeld worden, waar
ze eerder oordeelde dat de ziekte ernstig is. Verwerende partij faalt er derhalve in haar beslissing te
steunen op alle voorliggende feitelijke gegevens en schiet tekort in haar materiële motiveringsplicht en
haar zorgvuldigheidsplicht. Omwille van alle bovenstaande redenen dient het verzoek tot nietigverklaring
dan ook ontvankelijk en gegrond verklaard te worden.”

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de
bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen
waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding
toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet
van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te
nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende"
impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de
genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde
geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing
moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de ongegrondheid van de
aanvraag wordt besloten.

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name
artikel 9ter van de vreemdelingenwet, enerzijds, en wordt anderzijds uitdrukkelijk verwezen naar het
medisch advies van 14 september 2017 waarin de ambtenaar-geneesheer oordeelt dat uit het
voorgelegd medisch dossier kan worden afgeleid dat hoewel de aandoening beschouwd kan worden als
een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor het leven of de fysieke integriteit van
betrokkene indien niet adequaat opgevolgd en behandeld, geen reëel risico inhoudt op een
onmenselijke of vernederende behandeling, gezien de opvolging en behandeling beschikbaar en
toegankelijk zijn in Togo.

Het medisch advies van 14 september 2017 werd in gesloten omslag gevoegd bij de bestreden
beslissing en maakt integraal deel uit van de bestreden beslissing.

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de inhoud verzoekende partij het genoemde inzicht
verschaft en haar aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken van de formele
motiveringsplicht. Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met
algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en
gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden
beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr.
172.821).

De Raad wijst er verder op dat de formele motiveringsplicht niet impliceert dat alle motieven uit de
bestreden beslissing zelf moeten blijken. Er kan immers worden aangenomen dat aan de doelstelling
van de formele motiveringsplicht om de betrokkene een zodanig inzicht te geven in de motieven van de
beslissing dat hij met kennis van zaken kan uitmaken of het zinvol is de beslissing in rechte te
bestrijden, is voldaan indien de betrokkene desgevallend langs een andere weg kennis heeft gekregen
van de motieven waarop de beslissing is gesteund, ook al worden die motieven dan niet in de beslissing
zelf veruitwendigd. Dit kan doordat de beslissing verwijst naar andere stukken, in casu het medisch
advies van 14 september 2017.

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond.

De Raad merkt op dat verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en bijgevolg
dient het middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.

De bestreden beslissing steunt op de toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet “zoals
vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen zoals
gewijzigd door de wet van 08.01.2012”. Deze bepaling luidt als volgt:

“§1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op
zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke
integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er
geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging
tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en
bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België.

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn
ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van
herkomst of in het land waar hij verblijft.
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Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden
voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de
noodzakelijk geachte behandeling.

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de
toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het
medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling,
gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn
gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de
vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. (…)”

In casu steunt de bestreden beslissing op artikel 9ter van de vreemdelingenwet en verwijst ze naar het
medisch advies van de ambtenaar-geneesheer van 14 september 2017. Steunend op dit medisch
advies van de ambtenaar-geneesheer, bestaat het determinerend motief van de bestreden beslissing
erin dat uit het voorgelegd medisch dossier kan worden afgeleid dat hoewel de aandoening beschouwd
kan worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor het leven of de
fysieke integriteit van betrokkene indien niet adequaat opgevolgd en, behandeld, geen reëel risico
inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien de opvolging en behandeling
beschikbaar en toegankelijk zijn in Togo.

Uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat de ambtenaar-geneesheer op 14
september 2017 een schriftelijk advies heeft opgesteld ten behoeve van de gemachtigde van de
staatssecretaris betreffende de voorgelegde medische aandoening. Het advies luidt als volgt:

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door voornoemde
persoon in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op
03.05.2016.

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen:

• SMG d.d, 21/03/2017 van Dr. Katrien Bols, huisarts: depressie (Efexor, Alprazolam), hypertensie
(onder tritherapie (Sevikar) 170rnmHG bovendruk), jtieMnsuline afhankelijke, diabetes mellitus (Gallus,
Uni Diamicron), dyslipidemie (Simvastatiné, Zyloric),nierinsufficiëntie.

• Spoedverslag d.d. 02/12/2015 van Dr. .Kathleen Schoovaerts, internist in opleiding: nieuwe diagnose
niet-insuline afhankelijke diabetes)! imellitüs (Metformine, Uni Diamicron), nierinsufficientie,
hypercholesterolemie (Simvastatiné), rookstop

• Consultatieverslag d.d. 24/02/2016 van Dr. Herman Becq, internist-endocrinoloog: diabetes mellitus
type 2, gestopt met roken 2016, arteriële hypertensie, hypercholesterolemie, hepatorenale* polycystose,
vitamine D deficiëntie

• Laboresultaten d.d, 17/03/2017, 23/01/2017, 17/11/2016. 30/08/2016. 07/06/2016, 24/02/2016: nog
licht verhoogde HbA1c-waarde (7,1%>7,0% - 8,4% Jl 0,1% - 6,7% - 11,5% - 6,6%). vit D
genormaliseerd, creatinine (1,9 mg/dL-1,62 mg/dL-1,78 -1,74 1,49 mg/dL-1,73 mg/dl)

• Verwijsbrief d.d, 21/03/2017 van Dr. Catharina Bols, huisarts, aan Dr. Johan Scharpé, intemist-
nefroloog: nefrologische oppuntstelling

• Laboresuftaten d.d, 30/05/2008,18/03/2008: hesrnolytisch staal, resultaten
onbetrouwbaar«microcytose • Medisch attest d.d. 10/03/2016 van Dr. ,C. Bols [ I
• Consultatieverslag d.d. 21/04/2016 van Dr. H. Becq
• Dieet/voorschrift zonder datum, naam patiënt, naam voorschrijver

• Aanvraag voor terugbetaling van een antidiabeticum d.d, 24/??/2016 van:Dr. Katrien Bols

Uit de voorgelegde medische stukken weerhoud Ik dat hit gaat om een 45-jarige man die lijdt aan niet-
insuline afhankelijke suikerziekte (diabetes mellitus) type II, hoge bloeddruk (arteriële hypertensie) die
slecht werkende nieren veroorzaakt (nierinsufficiëntie), verhoogd cholesterolgehalte (dyslipidemie) en
een depressie.

Bespreking:

De diagnose van hoge bloeddruk wordt in het1 voorgelegde medische dossier niet gestaafd met een 24-
uurs bloeddrukmeting. Een aangepast dieet en voldoende (lichaamsbeweging (minimum 30min/dag)
werken al bloeddrukverlagend. Deze aanpassing In levenswijze ligt In handen van Mr. M. (…) zelf. De
medicamenteuze behandeling bestaat uit een bloeddrukverlagend| j middel,
olmesartari+amlodipine+hydrochloorthiazide (Sevikar/HCT) en op het SMG d.d. 14/04/2016 attesteert
de huisarts dat de bloeddruk van Mr. M. (…) hiermee onder controle is, op het SMG d.d. 21/03/2017
blijkt de bovendruk onder deze tritherapie nog aan de hoge kant te zijn(170mmHg). jj
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Diabetes mellitus type II is op zich een goedaardige aandoening. Het is. een aandoening die perfect kan
voorkomen worden en genazen worden. Alle internationale studies, zowel in Europa als In de VS en
Azië zijn het erover eens dat een verandering van levensstijl hierbij veel belangrijker is dan medicatie1.
Een vergelijking van de gegevens doet wat cle behandeling betreft de balans onmiskenbaar overhellen
in de richting van veranderingen in de levensstijl als essentieel onderdeel van [ de behandeling. .-De
belangrijkste voordelen hiervan zijn een handhaving van het effect ook na de interventieperiode, de
kosten-batenverhouding, de afwezigheid van bijwerkingen en de concomitante vermindering van de
andere cardiovasculaire risicofactoren.

De heilzame effecten van een aangepaste levensstijl blijven over een lange periode behouden, daar
waar het effect van geneesmiddelen enkel aanwezig Is wanneer zé worden ingenomen. Veranderingen
in de levensstijl zijn minder duur en veiliger dan medicatie, en ze leveren bijkomende voordelen op;zoals
een vermindering van het cardiovasculaire risico op lange termijn. ||

Alle studies die verwijzen naar aanpassingen van de levensstijl impliceren gewichtsverlies, een
vermindering van de opname van verzadigde vetten, een verhoogde vezeelconsumptie en dagelijks
matige lichaamsbeweging. Een verandering in levensstijl die de hoge bloeddruk van Mr. M. (…) ook ten
goede zou komen. De resultaten van die studies sluiten opmerkelijk goed bij elkaar aan', ongeacht waar
ze werden uitgevoerd (VS, Europa. Azië)2.

Of een aangepast dieet gevolgd wordt is niet duidelijk Het is niet omdat dé diëtist een dieet voorschrijft
dat betrokkene dit ook toepast in de grote meerderheid van de gevallen is een gewichtsvermindering
(wat in het geval van Mr. M. (…) niet echt van toepassing is: 89kg voor 180cm) en aangepaste activiteit
iets dat enkel onder de verantwoordelijkheid van betrokkene zelf valt. I |

Om het bloedsuikergehalte onder controle] te houden [neemt Mr. M. (…) volgende
bloedsuikerverlagende middelen (volgens het meest recente verslag d.d, 21/03/2017 in de ter staving
van de aanvraag voorgelegde medische stukken): gliclazide (Unl Diamicron) eh vildagtiptine (Galvus).

Het verhoogde cholesterolgehalte in het bloed yan Mr. M. (…) kan ook met een dieet verbeterd worden.
Er werd een cholesterolverlagend middel voorgeschreven, simvastatine (Simvastatirie).

In zijn voorgeschiedenis had Mr. M. (…) last van maagpijn en zure oprispingen ten gevolge van een
besmetting met een maagzuursecretieverhogende bacterie (Helicobacter Pylori). Deze infectie werd
succesvol met antibiotica behandeld, maar blijkbaar heeft betrokkene toch nog wat last van zure
oprispingen (refluxoesofagitis graad A) en neemt hij een maagzuurremmer, pantoprazol (Pantoprazol).
Een maagsparend dieet en hoogstand van de schouders in slaaphouding zijn hygiënische maatregelen
die waar ook ter wereld door betrokkene zelf toegepast kunnen worden ei| de nood aan medicatie
kunnen opheffen. Refluxoesofagitis graad A is geen aandoening die een reëel risico inhoudt, voor het
leven of de fysieke integriteit noch een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandel ing
indien er geen behandeling beschikbaar zou zijn in het tand van verblijf.

De diagnose noch ernst van de depressie wordt in het voorgelegde medfsthe dossier gestaafd door een
herkomst of het land van verblijf. psychometrisch bilan, verslagen van een psychiater, noch behandeld
met psychotherapie. Voor zijn sombere gemoedsstemming en slaapstoornissen krijgt Mr. M. (…) een
slaapmiddel, afprazolam (Alprazolam) en een antidepressivum, venlafaxine (Efexor). Onwille van het feit
dat alprazolam nieet plots gestopt kan worden, ga ik hiervan de beschikbaarheid en toegankelijkheid,
ria. Een (contra-indicatie voor het toedienen van venlafaxine is niet-gecontroleerde hypertensie, wat het
geval is voor betrokkene, omdat een bijwerking van venlafaxine is dat het de bloeddruk verhoogd, zodat
deze medicatie best gestopt wordt (Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium: http://www.bcfi.
?e/ht/cfrapte'rs/11 ?frag=18127V Eer» lichte tot matige depressie lost meestal vanzelf op binnen een
termijn van 3 tot 6 maanden, zodat er geen medische indicatie is om een antidepressivum op chronische
basis toe te dienen (https://www.cm.be/ziekte-en-behandelihd/klachten-en-
ziekten/depressie/behandeling)

Verder zou betrokkene allopurinol (Zyloric) innemen, een anti-jicht middel, waarvoor in het voorgelegde
medische dossier geen indicatie wordt aangegeven en dat als niet essentieeel beschouwd wordt,
vermits jichtaanvallen met een aangepast dieet vermeden kunnen worden en geen aandoening zijn die
een reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit noch een reëel risico op een
onmenselijke of vernederende behandeling, indien er geen behandeling beschikbaar zou zijn in het and
van herkomst of het land van verblijf.

Uit de voorgelegde medische stukken blijkt geen-medische tegenindicatie te bestaan om te reizen, noch
een medische nood aan mantelzorg.

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging In het land van herkomst / terugname:
Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het
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administratief dossier van de betrokkene):
1. Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is

Aanvraag MedCO! met het unieke referentienummer

BMA 6751

Aanvraag MedCOl met het unieke referentienummer

BMA 9130

Aanvraag MedCOl met het unieke referentienummer

BMA 7160

Aanvraag MedCOl met het unieke referentienummer

BMA 8045

2. WHO-geneesmiddelenlijst van Togo:
http7AnAWW.who.int/selection medicines/cou itrv (ists/Tooo LNMÉ adulte 2012.pdf?ua=1

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de medicatie voor Mr. M. (…) in Togo beschikbaar Is,
evenals een opvolging door een huisarts en een internist/endocrinoloog.
Het combinatiepreparaat ter controle van de bloeddruk oop zich is niet beschikbaar, maar wel alle
afzonderlijke producten met valsartan als equivalent voor olmesartan (allebei van de klasse van de
sartanen).

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst ƒ terugname:

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel afgegeven worden op basis van het feit dat dé 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 vtfens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn
dan het systeem in Belgift. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de
verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze
zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk Is voor de aanvrager.

In Togo wordt gezondheidszorg zowel door de overheid als door private instellingen georganiseerd. De
private sector situeert zich voornamelijk in Lomé en enkele verstedelijkte gebieden. Togo is op gebied
van gezondheidszorg ingedeeld in 6 regio's. Het publieke lutfcvan de gezondheidszorg is op 3 niveaus
georiënteerd. Op het primaire niveau zijn er de Agents de Sbaté Communitaire, de Unités de Solns
Peiiphérique en de Hdpitaux de district. Op het secundaire niveau heb je 6 Ceptres Hospitalier Régional
en het tertiaire niveau bestaat uit 3 Centres Hospitaliers Universitairas en gespecialiseerde instellingen
(zoals rond psychiatrie, bloedtransfusies,…).
Omdat de infrastructuur van de openbare gezondheidsinstellingen soms verouderd is, probeer het
Ministerie van Gezondheid een nieuwe aanpak waarbij ze uitgaan van een partnerschap tussen privé-
en overheidsinitiatieven. Zo wordt er een experimentele fase gestart met onder meer; het universitair
ziekenhuis Sylvanus Olympio in Lomé, het regionaal ziekenhuis van Atakpamé en het ziekenhuis in
Blitfca.5 Betrokkene is afkomstig uit een stadje op 30 minuten rijden van hoofdstad Lomé en kan zich
hiertoe wenden voor het bekomen van de nodige zorgen.
Het tnstitut National d'Assurance dekt 80% van de' kosten van de door ziekteverzekering gedekte
medicijnen. Betrokkene dient verschillende medicatie te nemen. Deze medicatie staat op de lijst van
terugbetaalde' geneesmiddelen.
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 nieSt zou kunnen instaan voor
de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.

Conclusie: *
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Uit het voorgelegde medische dossier kan ik besluiten dat de [diabetes mellitus type II,en de arteriöle
hypertensle, hoewel dit beschouwd kan worden als een medische problematiek die een reëel risico kan
inhouden voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene indien niet adequaat opgevolgd en,
behandeld, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien de
opvolging en behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn in Togo.

Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland of
het land van verblijf, Togo”.

De Raad wijst verzoeker erop dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat de
medische appreciatie van een aanvraag tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet
gebeurt door een ambtenaar-geneesheer (zie in die zin ook memorie van toelichting bij de wet van 15
september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen waarbij artikel 9ter in de
vreemdelingenwet werd ingevoerd, Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2478/001, 35: “De appreciatie van de
bovenvermelde elementen wordt overgelaten aan een ambtenaar-geneesheer die een advies verschaft
aan de ambtenaar die de beslissingsbevoegdheid heeft over de verblijfsaanvraag. Deze ambtenaar-
geneesheer behoort administratief wel tot de Dienst Vreemdelingenzaken, maar wordt volledig
vrijgelaten in zijn appreciatie van medische elementen, waarbij de eed van Hippocrates geldt.”).

Uit het bepaalde in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet volgt dat een aanvraag om
machtiging tot verblijf om medische redenen van toepassing is op twee onderscheiden gevallen, met
name:
(1) een ziekte die een reëel risico is voor het leven of de fysieke integriteit van de patiënt, of
(2) een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er
geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst (RvS 19 juni 2013, nr. 223.961).

Uit de inhoud van het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat beide toepassingsgevallen in
rekening werden genomen.

Verzoeker betoogt dat de medicijnen voor diabetes, die voor hem noodzakelijk zouden zijn, niet
beschikbaar zijn. De WHO-geneesmiddelenlijst van Togo, waarnaar de arts-adviseur verwijst, zou
verouderd zijn.

Verzoeker gaat met zijn kritiek voorbij aan de inhoud van het medisch advies van de arts-adviseur
waarin hij heeft vastgesteld dat verzoeker lijdt aan een niet-insuline afhankelijke suikerziekte (diabetes
mellitus) type II, een goedaardige aandoening waaromtrent alle internationale studies, zowel in Europa
als de VS en Azië het erover eens zijn dat een verandering van levensstijl hierbij veel belangrijker is dan
medicatie. In tegenstelling met wat verzoeker tracht te doen uitschijnen is een medische behandeling
van de diabetes dus niet noodzakelijk, zodat de Raad niet inziet welk belang verzoeker heeft bij deze
kritiek. Los van deze vaststelling wordt vastgesteld dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de situatie
in Togo dermate zou zijn gewijzigd dat de arts-adviseur geen gebruik meer zou mogen maken van de
informatie die in 2012 zou zijn verstrekt. Terwijl de arts-adviseur zich niet alleen heeft gesteund op de
WHO-geneesmiddelenlijst maar tevens ook op de MedCOI-databank om te oordelen dat de voor
verzoeker nodige medicatie beschikbaar is, evenals een opvolging door een huisarts en een
internist/endocrinoloog.

Waar verzoeker voorts aanvoert dat de gemachtigde van de staatssecretaris er ten onrechte vanuit zou
gaan dat de diabetesmedicatie terug zou worden betaald, merkt de Raad opnieuw op dat verzoeker
geen belang heeft bij deze kritiek daar de medicatie voor diabetes niet noodzakelijk is.
Terwijl de kritiek van verzoeker aangaande de vraag of hij effectief terugbetaling van de gebruikte
medicijnen zou kunnen genieten hoe dan ook niet dienstig is nu hij niet aantoont dat hij niet volledig zou
kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Zoals de arts-adviseur ook
terecht in zijn advies heeft opgemerkt, legt verzoeker immers geen bewijs van (algemene)
arbeidsongeschiktheid voor en zijn er bovendien geen elementen in het dossier die erop wijzen dat
verzoeker geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in zijn land van oorsprong.

Het is dan ook niet kennelijk onredelijk om te concluderen dat verzoeker niet zou kunnen instaan voor
de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. In de gegeven omstandigheden was de arts-
adviseur er dan ook niet toe gehouden om te motiveren over het bestaan van een sociaal en familiaal
netwerk van verzoeker. Temeer ook nu verzoeker geen behoefte heeft aan mantelzorg. Er dient te
worden opgemerkt dat verzoeker met zijn betoog niet aannemelijk maakt dat hij, in zoverre dit werkelijk
vereist zou zijn, geen sociaal en familiaal netwerk meer zou kennen in Togo. Verzoeker heeft daar
immers het merendeel van zijn leven (36 jaar) doorgebracht.
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Voorts voert verzoeker aan dat de arts-adviseur er volledig aan voorbij zou gaan dat de geestelijke
gezondheid enorm zou worden verwaarloosd in Togo. Een depressie zou worden beschouwd als iets
dat niet behandeld zou moeten worden.

Ook hier gaat verzoeker voorbij aan de inhoud van het advies van de arts-adviseur waarin geoordeeld
werd dat “de diagnose noch ernst van de depressie in het voorgelegde medische dossier (wordt)
gestaafd door een psychometrisch bilan, verslagen van een psychiater noch behandeld met
psychotherapie”. Het is dan ook niet kennelijk onredelijk voor de arts-adviseur om te oordelen dat er
sprake is van een lichte tot matige depressie die meestal vanzelf oplost binnen een termijn van 3 tot 6
maanden, zodat er geen medische indicatie is om een antidepressivum op chronische basis toe te
dienen. Verzoeker laat deze vaststellingen van de arts-adviseur onbesproken en toont niet aan dat, in
strijd met het oordeel van de arts-adviseur, de voorgehouden depressie een behandeling zou behoeven,
laat staan een behandeling die niet in het land van herkomst beschikbaar en toegankelijk zou zijn.

Verzoeker maakt ook niet aannemelijk dat de zorginfrastructuur in Togo zodanig “ondermaats” zou zijn
dat hem de nodige opvolging en behandeling zou worden ontzegd. Verzoeker citeert ter ondersteuning
uit het tevens door de arts-adviseur aangehaalde MEDCOI-rapport, doch hij gaat eraan voorbij dat de
gezondheidszorg in Togo zowel door de overheid als door private instellingen wordt georganiseerd en
dat uit dit citaat duidelijk blijkt dat de aangehaalde problemen betrekking hebben op de gezondheidszorg
die door overheidsinstellingen wordt georganiseerd.

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt dat de infrastructuur van openbare gezondheidsinstellingen
soms verouderd is, reden waarom het Ministerie van Gezondheid een nieuwe aanpak probeert waarbij
ze uitgaan van een partnerschap tussen privé- en overheidsinitiatieven. Los van de vaststelling dat
verzoeker niet aannemelijk maakt dat deze nieuwe experimentele fase ertoe zou leiden dat de nodige
opvolging en behandeling aan hem zou worden ontzegd, laat de Raad gelden dat verzoeker niet
aantoont dat hij geen toegang zou hebben tot private gezondheidszorg.

Verzoeker voert de schending van artikel 3 EVRM aan. Artikel 9ter van de vreemdelingenwet biedt een
ruimere bescherming dan artikel 3 van het EVRM, zoals geïnterpreteerd door het EHRM. Om na te gaan
of de betrokkene aan de voorwaarden van artikel 9ter van de vreemdelingenwet voldoet, kan het
onderzoek niet worden beperkt tot de vraag of verzoekster aan de strenge voorwaarden voor de
toepassing van artikel 3 van het EVRM voldoet (RvS 9 september 2015, nr. 232.141). De Raad
benadrukt dat de arts-adviseur wel gemotiveerd heeft om welke reden hij van oordeel is dat bij de
diabetes mellitus type II een verandering van levensstijl belangrijker is dan medicatie. Hierbij werd door
de arts-adviseur verwezen naar meerdere internationale studies, zowel in Europa, de VS als Azië, zodat
verzoeker ten onrechte aanvoert dat het oordeel van de arts-adviseur “uit de lucht zou zijn gegrepen”.

Verzoeker kan niet worden gevolgd dat de arts-adviseur hem aan een bijkomend onderzoek had moeten
onderwerpen; dit kan immers niet in artikel 9ter van de vreemdelingenwet worden gelezen. Terwijl uit het
advies van de arts-adviseur tevens blijkt waarom hij van oordeel is dat de behandeling van de depressie
met antidepressivum niet noodzakelijk is. In dit kader benadrukt de Raad vooreerst dat de arts-adviseur
heeft vastgesteld dat “de diagnose noch ernst van de depressie in het voorgelegde medische dossier
[wordt] gestaafd door een psychometrisch bilan, verslagen van een psychiater noch behandeld met
psychotherapie”. Het is dan ook niet kennelijk onredelijk om te oordelen dat er in casu hoogstens sprake
is van een lichte tot matige depressie die zich vanzelf zou oplossen binnen een termijn van 3 tot 6
maanden.

Een ongestaafde bewering dat de arts-adviseur de informatie van de Christelijke Mutualiteit niet zou
mogen aanwenden, volstaat niet om tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing te leiden.

Het is ook niet kennelijk onredelijk van de arts-adviseur om te oordelen dat de behandeling met
antidepressivum best wordt gestopt. Ter zake wijst de Raad op het desbetreffend onderdeel van het
medisch advies waarin het volgende wordt gesteld: “De diagnose noch ernst van de depressie wordt in
het voorgelegde medische dossier gestaafd door een psychometrisch bilan, verslagen van een
psychiater noch behandeld met psychotherapie. Voor zijn sombere gemoedsstemming en
slaapstoornissen krijgt Mr. Massagebe een slaapmiddel, alprazolam (Alprazolam) en een
antidepressivum, venlafaxine (Efexor). Omwille van het feit dat alprazolam niet plots gestopt kan
worden, ga ik hiervan de beschikbaarheid en toegankelijkheid na. Een contra-indicatie voor het
toedienen van venlafaxine is dat niet-gecontroleerde hypertensie, wat het geval is voor betrokkene,
omdat een bijwerking van venlafaxine is dat het de bloeddruk verhoogd, zodat deze medicatie best
gestopt wordt. (Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium:
http://www.bcfl.be/nl/chapters/11?frag=18127). Een lichte tot matige depressie lost meestal vanzelf op
binnen een termijn van 3 tot 6 maanden, zodat er geen medische indicatie is om een antidepressivum
op chronische basis toe te dienen (https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-
ziekten/depressie/behandeling.jsp).”
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Rekening houdend met het gebrek aan stavingstukken m.b.t. diagnose en de ernst van de depressie,
het gegeven dat het antidepressivum de bloeddruk verhoogt en de vaststelling dat een lichte tot matige
depressie zich meestal vanzelf oplost binnen een termijn van 3 tot 6 maanden, is het niet kennelijk
onredelijk van de arts-adviseur om te oordelen dat de behandeling met het antidepressivum best wordt
gestopt. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat, zoals ook blijkt uit de bovenstaande motivering, de
arts-adviseur van oordeel is dat de behandeling met alprazolam niet kan worden gestopt, reden waarom
de arts-adviseur de beschikbaarheid en toegankelijkheid ervan is nagegaan en waaromtrent werd
geoordeeld dat dit effectief beschikbaar én toegankelijk is.

Het loutere feit dat verzoeker het niet eens is met de beoordeling door de arts-adviseur, toont niet aan
dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze zou zijn genomen.
Verzoeker geeft in wezen blijk van een andere feitelijke beoordeling van de ernst van de medische
aandoeningen dan de beoordeling die door de ambtenaar-geneesheer werd gemaakt. Het onderzoek
van deze andere medische beoordeling nodigt de Raad echter uit tot een opportuniteitsonderzoek
hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort, enerzijds, alsook tot een medische appreciatie die enkel
toekomt aan de ambtenaar-geneesheer, anderzijds. Het komt de Raad enkel toe de wettigheid van de
bestreden beslissing te beoordelen aan de hand van de aangevoerde middelen en na te gaan of het
bestuur in deze niet onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. In dit geval toont verzoeker
met zijn kritiek niet aan dat de ambtenaar-geneesheer onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft
geoordeeld dat uit het voorgelegd medisch dossier kan worden afgeleid dat hoewel de aandoening
beschouwd kan worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor het leven
of de fysieke integriteit van betrokkene indien niet adequaat opgevolgd en, behandeld, geen reëel risico
inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien de opvolging en behandeling
beschikbaar en toegankelijk zijn in Togo.

Gelet op het boven gestelde, dient de Raad vast te stellen dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat de
ambtenaar-geneesheer zijn advies niet zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat het advies is gestoeld met
miskenning van de voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding. Evenmin toont
verzoeker aan dat de gemachtigde inzake het determinerende motief een kennelijke beoordelingsfout
heeft gemaakt of dat de bestreden beslissing, waarvan het medisch advies integraal deel van uitmaakt,
op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze werd genomen of met miskenning van artikel 9ter van de
vreemdelingenwet.

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van artikel 9ter
van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt.

Het enig middel ongegrond.

3. Korte debatten

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden
beslissingen 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee februari tweeduizend achttien door:

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC


