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 nr. 201 147 van 15 maart 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. DE KERPEL 

Schaliënstraat 1 / 41 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 15 juni 2017 heeft 

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

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

van 18 april 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 ongegrond wordt verklaard en van de beslissing van diezelfde 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 18 

april 2017 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 juni 2017 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 december 2017. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. DE KERPEL verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 20 juni 2016 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen  (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

Op 12 januari 2017 wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard door de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris (hierna: de gemachtigde).  

 

1.2. Op 18 april 2017 beslist de gemachtigde deze aanvraag ongegrond te verklaren.  

 

Het betreft de eerste bestreden beslissing. Deze beslissing werd aan de verzoeker ter kennis gebracht 

op 16 mei 2017 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.06.2016 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

S., J. D. F. R.R.Nr: (…) 

Geboren te (…) op (…)1966 

Nationaliteit: Angola 

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 12/01/2017, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is.  

 

Reden: 

 

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

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

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

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

 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur (zie gesloten omslag, verslag dd. 13/04/2017), 

zij concludeerde dat de medische elementen die aangehaald werden door betrokkene niet weerhouden 

kunnen 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). 

 

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.” 

 

1.3. Op 18 april 2017 beslist de gemachtigde tevens tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

Dit bevel is de tweede bestreden beslissing, die eveneens werd ter kennis gebracht op 16 mei 2017 en 

die als volgt is gemotiveerd:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer 

Naam + voornaam: S., J. D. F. 

geboortedatum: (…)1966 
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geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Angola 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel 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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

De verzoeker voert in een enig middel de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.  

 

2.1. Het enig middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“2.1. Eerste en enig middel: schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de 

motiveringsbeginsel. 

 

Verwerende partij schendt door haar beslissing het zorgvuldigheidsprincipe. Dit beginsel houdt o.m. in 

dat de administratieve overheid de elementen en bewijsstukken die haar voorgelegd worden, behoorlijk 

dient te onderzoeken, haar beslissingen op een zorgvuldige wijze dient voor te bereiden en deze dient 

te stoelen op een correcte feitenvinding ( RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 

154 954 ). Tevens schendt verwerende partij door haar beslissing het redelijkheidsbeginsel en de 

motiveringsplicht.  

 

Verwerende partij baseert zich bij het nemen van haar beslissing op het verslag / advies van haar arts-

adviseur dr. T. D. W. teneinde tot de ongegrondheid van de aanvraag conform artikel 9 ter van de 

Vreemdelingenwet te komen.  

 

Voormeld arts-adviseur stelt in haar verslag dat de door de behandelend arts van verzoeker beschreven 

problematiek ( diabetes mellitus type II / migraine) geen risico inhoudt voor het leven en de fysieke 

integriteit van verzoeker en geen aanleiding kan geven tot een mensonwaardige behandeling.  

 

Er zou volgens de arts-adviseur vanuit medisch standpunt geen bezwaar zijn tegen een terugkeer naar 

Angola. Verzoeker zou in staat zijn te reizen en de noodzakelijke medische zorgen zouden beschikbaar 

en toegankelijk zijn in Angola - quod non  

 

Verzoeker betwist het voorgaande ten stelligste. 

 

Verzoeker kan onmogelijk de nodige medicatie in Angola krijgen. Het voormelde blijkt uit de stukken die 

die door verzoeker worden voorgebracht ( stuk 7 t.e.m. 9 bundel verzoeker ). 

 

Daarenboven is er in Angola is er geen continue elektriciteitstoevoer, dus geen zekerheid van 

permanente koele berging. Die werd bevestigd door dr. V. de behandelend arts van verzoeker ( stuk 5 

bundel verzoeker ). 

 

De arts-adviseur stelt in haar verslag dd. 13.04.2017 dat het voorgaande niet klopt gezien dit niet 

bevestigd zou worden door MedCOI. Zij stelt dat apotheken en ziekenhuizen noodgeneratoren bezitten 

om elektriciteitspannes op te vangen.  
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Echter wordt insuline niet alleen bewaard in apotheken en ziekenhuizen. Diabetespatiënten dienen hun 

medicatie thuis te kunnen opslaan en bewaren. Enerzijds dient men al over een koelkast te beschikken, 

daarenboven dient de elektriciteitstoevoer continu te zijn, wat niet altijd het geval is in Angola. Over het 

bewaren van insuline thuis spreekt de arts-adviseur zich niet uit.  

 

Men kan onmogelijk verwachten van verzoeker, die 4 x per dag insuline dient in te spuiten, dat hij zich 4 

keer per dag begeeft naar een apotheker of ziekenhuis om gekoelde insuline ( mocht die dan al te 

verkrijgen zijn ) in ontvangst te nemen! 

 

In haar verslag dd. 13.04.2017 stelt de arts-adviseur, verwijzend naar de informatie afkomstig uit de 

MedCOI-bank, dat in Angola de nodige specialistische opvolging en bloedonderzoeken beschikbaar zijn, 

evenals verschillende vormen van insuline ( snelwerkend intermediair- en langwerkend ). 

 

Pijnmedicatie zou ook beschikbaar zijn volgens de info uit de MedCOI-databank. 

 

De bevindingen van de arts-adviseur zijn in casu zeer vaag. Nergens wordt gesteld dat insuline in het 

ganse land verkrijgbaar is. Het advies vermeldt zelf dat de geleverde informatie beperkt is tot de 

beschikbaarheid van medische behandeling, gewoonlijk in één welbepaalde kliniek of 

gezondheidsinstelling in het land van herkomst.  

 

Waar verzoeker de noodzakelijk medicatie zou kunnen verkrijgen is hem een raadsel. 

 

Verzoeker richtte zich tot het Algemeen Hospitaal van Bengo. Aldaar is geen insuline voorraadig ( stuk 7 

Verklaring Algemeen Hospitaal van Bengo dd. 30.05.2017 + beëdigde vertaling Nederlands ). 

 

Verzoeker richtte zich eveneens tot het Militair Hospitaal van Angola ( stuk 8 ). Aldaar kan men zich 

laten behandelen voor allerlei aandoeningen. Voormeld hospitaal attesteert dat insuline niet te verkrijgen 

is in de apotheken aldaar I 

 

Uit het stuk 9 dat verzoeker voorbrengt blijkt dat ook het ziekenhuis Meditex te Luanda geen insuline 

heeft. 

 

Verzoeker verwijst in casu naar het arrest Paposhvili van het EHRM - 41738/10 -13-12-2016 dat stelt 

dat de overheden ook moeten onderzoeken of "het voor de betrokkene effectief mogelijk is toegang te 

hebben tot deze zorgen en behandelingen in het bestemmingsland". Hiervoor moeten ze voornamelijk 

volgende elementen in overweging nemen: "de kostprijs van de medicatie en behandelingen, het 

bestaan van een sociaal en familiaal netwerk, en de geografische afstand om de nodige zorgen te 

verkrijgen" . Indien twijfel blijft bestaan, moeten de overheden "individuele en voldoende garanties" 

verkrijgen van de bestemmingsstaat "dat de adequate behandelingen beschikbaar en toegankelijk zullen 

zijn voor de betrokkene opdat zij zich niet in een situatie zal bevinden die tegenstrijdig is met artikel 3 

EVRM".  

 

In casu toont verzoeker voldoende aan dat hij de noodzakelijk medicatie niet kan verkrijgen in Angola, 

minstens niet kan bewaren aldaar. Verwerende partij toont het tegendeel NIET aan. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.2. De verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoeker zich op een schending van het zorgvuldigheids-, 

redelijkheids- en motiveringsbeginsel. 

 

Verzoeker betoogt dat hij onmogelijk de nodige medicatie in Angola kan verkrijgen. Bovendien is het 

onmogelijk hen te bewaren, gelet op het gebrek aan continue elektriciteitstoevoer. Er kan niet verwacht 

worden dat hij 4 keer daags zich naar een ziekenhuis en/of apotheker begeeft waar de medicatie koel 

bewaard wordt. 

Nergens wordt gemotiveerd dat de medicatie over het ganse land verkrijgbaar is. Hij heeft 3 

ziekenhuizen aangeschreven en telkens de reactie gekregen dat insuline daar niet verkrijgbaar is. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de arts-adviseur inderdaad bevestigd heeft dat 

verzoeker lijdt aan diabetes mellitus type II en migraine. Uit het medisch dossier is verder gebleken dat 
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deze diagnose reeds werd gesteld in Angola en dat hij voornamelijk in Angola verblijft en om de drie 

maanden in België op consultatie komt om zijn voorraad insuline in te slaan. Dit wordt door verzoeker 

niet betwist. 

 

Verzoeker kan dan ook niet gevolgd worden in zijn grief dat hij zijn insuline in Angola niet koel zou 

kunnen bewaren. Zijn eigen houding laat afdoende vermoeden dat verzoeker in Angola zijn medicatie 

kan bewaren. Ten overvloede oppert de arts-adviseur nog de mogelijkheid om de insuline te halen bij 

een apotheker en/of ziekenhuis waar noodgeneratoren zijn voorzien. 

 

Voor de beschikbaarheid van de nodige medicatie wordt verwezen naar informatie afkomstig uit de 

MedCOI-databank, waaruit blijkt dat zowel specialistische opvolging, bloedonderzoeken als insuline en 

pijnmedicatie beschikbaar zijn in Angola. Mbt de toegankelijkheid van de nodige behandeling en 

medicatie verwijst de arts-adviseur naar informatie afkomstig van het IOM. De financiële 

toegankelijkheid wordt door verzoeker niet betwist. 

 

Verzoeker betwist de beschikbaarheid van de behandeling als dusdanig niet, maar vraagt zich af of 

deze in het ganse land beschikbaar is. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft reeds 

geoordeeld, in navolging van het EHRM, dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is in het land van 

herkomst/gewoonlijk verblijf en dat het loutere feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door 

betrokkene, op zich, geen reden is om te besluiten tot een schending van artikel 3 van het EVRM (zie 

RVV nr. 81574 dd. 23 mei 2012).” 

 

2.3. De verzoeker beroept zich blijkens de uiteenzettingen in het enig middel vooral op een schending 

van de zorgvuldigheidsplicht.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). De bestuursbeslissing dient te steunen 

op een zorgvuldige feitenvinding en een nauwgezette afweging zodat de beslissing genomen wordt op 

basis van een afdoend en volledig onderzoek van het concrete geval (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). 

 

Bij zijn onderzoek naar de door de verzoeker aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

dient de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) ook acht te slaan op de wettelijke 

bepalingen die van toepassing zijn op de geviseerde rechtshandeling. 

 

In casu ligt als eerste beslissing een beslissing voor die werd genomen in het kader van verzoekers 

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

 

Artikel 9ter, §1, van de vreemdelingenwet 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.  

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, 
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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.”  

 

Uit deze bepaling blijkt dat een verblijfsmachtiging op grond van medische redenen enkel kan worden 

toegestaan indien de betrokken vreemdeling lijdt aan een ziekte waardoor hij: a) een reëel risico loopt 

voor het leven of fysieke integriteit bij een terugkeer naar zijn land van herkomst of gewoonlijk verblijf of 

b) bij de terugkeer een reëel risico loopt op het ondergaan van een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling bestaat voor zijn gezondheidsprobleem in het land 

van herkomst of het land van gewoonlijk verblijf.  

 

Het komt enkel aan de door verweerder aangestelde ambtenaar-geneesheer toe om het al dan niet 

bestaan van deze risico’s te beoordelen. De onderzoekbevoegdheid van de aangestelde ambtenaar-

geneesheer wordt verder verduidelijkt in artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet: de 

ambtenaar-geneesheer beoordeelt de in de voorgelegde medische attesten vermelde ziekte, haar graad 

van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, alsook de mogelijkheid en de toegankelijkheid van 

de behandeling in het land van herkomst of het land van gewoonlijk verblijf. Bij deze beoordeling dient 

de ambtenaar-geneesheer zijn bevindingen af te toetsen aan de risico’s, vermeld in artikel 9ter, §1, 

eerste lid, van de vreemdelingenwet.  

 

Echter mag niet uit het oog worden verloren dat de eerste bestreden beslissing het antwoord betreft op 

een door een vreemdeling ingediende aanvraag conform artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Bij het 

indienen van een aanvraag komt het aan de aanvrager toe om de nuttige elementen aan te brengen 

teneinde het bestuur in staat te stellen om met kennis van zaken te beoordelen of de betrokken 

aanvraag kan worden ingewilligd in het licht van de wettelijke bepalingen die deze aanvraag regelen. Zo 

moet de aanvrager, naast het bijbrengen van de nodige documenten om te voldoen aan de 

documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarden (artikel 9ter, §3, 1° tot en met 3°, van de 

vreemdelingenwet), bij de aanvraag ook alle nuttige en recente inlichtingen overmaken 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 (artikel 9ter, §1, derde lid, van de vreemdelingenwet). Het is dan 

aan de ambtenaar-geneesheer om de voorgelegde elementen zorgvuldig te onderzoeken en af te 

toetsen aan de beide risico’s, zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet.  

 

In casu wordt in de eerste bestreden beslissing uitdrukkelijk verwezen naar het advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 13 april 2017. Dit advies werd samen met de eerste bestreden beslissing 

aan de verzoeker ter kennis gebracht. Zodoende maken de motieven van het advies van 13 april 2017 

integraal deel uit van de eerste bestreden beslissing, die er haar noodzakelijke grondslag in vindt.  

 

Het medisch advies van 13 april 2017 luidt als volgt: 

 

“NAAM: S., J. D. F. (R.R.: …) 

Mannelijk 

nationaliteit: Angola 

geboren te (…)  op (…)1966 

adres: (…) 

 

Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door Mr. S. J. D. F. in het 

kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 20.06.2016. 

 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen; 

 

• SMG d.d. 20/04/2016 van Dr. D. L., huisarts 

• Hospitalisatieverslag d.d. 13/03/2015 van verblijf op de dienst endocrinologie van 26/01/2015- 

30/01/2015 van Dr. P. A., endocrinoloog 

• Medisch attest d.d. 01/04/2016 van Dr. M. V., huisarts 

• Medisch attest d.d. 22/02/2016 van Dr. D. L. 

• Medisch attest d.d. 01/04/2016 van Dr. M. M., huisarts 

• Medisch attest d.d. 11/03/2016 van Dr. P. A. 

• Consultatieverslag d.d. 15/03/2016 van Dr. P. A. 

• Betalingsbewijs d.d. 11/03/2016 

• Afspraakbevestiging voor cataractingrepen op 15 en 22/01/2013 
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• Brief aan huisarts d.d. 23/11/2012 van Dr. A. S., oogarts 

• Verslag oogingreep d.d. 22/01/2013 van Dr. A. S. 

• Afspraakbevestiging voor pterygiumingreep d.d, 13/06/2014 

• Medisch attest d.d. 26/06/2014 van Dr. P. J., oogarts 

 

Uit de voorgelegde medische stukken weerhoud ik dat het gaat om een 51-jarige man met 

ouderdomssuikerziekte (diabetes mellitus type II) die behandeld wordt met insuline-inspuitingen. Hij 

gebruikt af en toe een niet-steroïdaal anti-inflammatoir middel (NSAID) voor zijn migraine: diclofenac 

(Cataflam).  

 

Bespreking: 

Uit de anamnese tijdens de hospitalisatie voor oppuntstelling van de ernst van de suikerziekte van Mr. 

S. (26/01/2015-30/01/2015) blijkt dat de diagnose reeds in Angola gesteld werd, maar dat betrokkene 

verdere oppuntstelling en behandeling in België wenste. 

 

In 2013 werd Mr. S. in België aan beide ogen aan cataract geopereerd en in 2014 werd een 

bindvliesuitstulping (pterygium) op het linker oog verwijderd. 

 

Tijdens de endocrinologische oppuntstelling in 2015 werden er geen andere gevolgen van te hoge 

bloedsuikerwaarden vastgesteld (geen nierlijden (nefropathie), geen afwijkingen aan het netvlies van de 

ogen (retinopathie), geen hart- noch leverproblemen, geen afwijkingen aan de alvleesklier (pancreas)). 

 

Om de sterk verhoogde bloedsuikerspiegel snel te laten normaliseren werden met goed resultaat snel- 

en traagwerkende insuline-inspuitingen gegeven en werd er met diabeteseducatie gestart onder de 

vorm van dieetadvies en advies om aan lichaamsbeweging te doen. 

 

Het argument van Mr. S. dat door elektriciteitspannes in Angola de insuline daar niet koel bewaard kan 

worden, wordt niet bevestigd door MedCOI. Apotheken en ziekenhuizen bezitten noodgeneratoren om 

elektriciteitspannes op te vangen. 

 

Gezien Mr. S. volgens het medische verslag d.d. 15/03/2016 voornamelijk in Angola verblijft en om de 3 

maanden hier op consultatie komt en zijn insulinevoorraad inslaat (medisch attest d.d. 11/03/2016) blijkt 

betrokkene zijn insuline wel koel te kunnen bewaren en bestaat er geen tegenindicatie om te reizen. 

 

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 

administratief dossier van de betrokkene): 

 

1. Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is: 

 

Aanvraag MedCOI   met het unieke referentienummer 

    BMA 9444 

Aanvraag MedCOI   met het unieke referentienummer 

    BMA 8130 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de nodige specialistische opvolging 

(endocrinoloog/internist, huisarts, oogarts) en bloedonderzoeken beschikbaar zijn in Angola, evenals 

verschillende vormen van insuline (snelwerkend, intermediair- en langwerkend). Pijnmedicatie is ook 

beschikbaar. 

 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging In het land van herkomst / terugname: 

 

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel 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 afgegeven 

worden. 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 
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systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het gaat er niet om zich 

ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in 

België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend 

aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn 

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

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

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

 

In de openbare instellingen (ziekenhuizen en gezondheidscentra) kost de courante medische verzorging 

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

kosten meer dan 200 USD, De kosten in particuliere instellingen (die raadplegingen aanbieden, eerste 

hulp verlenen en aandoeningen die veel voorkomen behandelen) zijn hoger dan in de openbare 

instellingen. De onderzoeken kosten er tussen de 10 en 60 USD, licht chirurgische ingrepen 15 tot 250 

USD en zware ingrepen tussen 1100 en 5750 USD. Voor deze laatste ingrepen moet een voorschot 

worden betaald van 1000 tot 3000 USD volgens type van ingreep en duur van de ziekenhuisopname. 

Vrijwel alle basisgeneesmiddelen zijn verkrijgbaar in de apotheken die worden bevoorraad door lokale 

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

gouvernementele organisaties bij de zorgverstrekking vooral aandacht voor de meest kwetsbare 

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

zijn relatief laag (20-30%), dankzij de financiële steun van andere organisaties' (dat is het geval met de 

Jeugdcentra). 

 

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

en AAA Seguros SARL, die in Angola ziekteverzekeringen en overlevingsverzekeringen aanbieden, 

zowel aan individuen als aan groepen. De betaling geschiedt halfjaarlijks of jaarlijks. De berekening 

gebeurt volgens leeftijdsgroep en verzekeringscategorie. 

 

Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te 

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

 

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

doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een 

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen 

bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende 

bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding 

te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur extra bagage.  

 

Er is geen strikte noodzaak tot mantelzorg. Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in 

Angola, het land waar hij ruim 47 jaar verbleef, geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij 

wie hij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar 

en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. 

Tevens legt betrokkene ook geen enkel bewijs voor dat hij arbeidsongeschikt zou zijn, dus hij kan zelf 

een inkomen verwerven uit arbeid. 

 

Bovendien Iegt betrokkene geen enkel bewijs voor dat men niet in staat is te reizen, waardoor kan 

aangenomen worden dat een terugkeer naar Angola mogelijk is. 

 

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

 

Conclusie: 

 

Uit het voorgelegde medische dossier kan niet afgeleid worden dat Mr. S. op zodanige wijze aan een 

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

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in Angola. Mr. S. verblijft regelmatig in 

Angola en is dus zeker in staat om te reizen en zijn verplaatsingen te financieren. Vanuit medisch 

standpunt is er dan ook geen bezwaartegen een terugkeer naar Angola, het herkomstland.”  
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De verzoeker betoogt dat hij, in tegenstelling tot hetgeen wordt vermeld in het medisch advies van 13 

april 2017, de benodigde insuline niet kan verkrijgen in Angola, minstens dat hij de insuline aldaar niet 

kan bewaren.  

 

Zodoende betwist de verzoeker de beoordeling dat hij zijn insuline koel kan bewaren in zijn land van 

herkomst. Dienaangaande betoogt hij dat de vaststelling van de ambtenaar-geneesheer, dat apotheken 

en ziekenhuizen noodgeneratoren bezitten om elektriciteitspannes op te vangen, niet opgaat omdat 

diabetespatiënten hun insuline ook thuis moeten kunnen bewaren en opslaan. De verzoeker 

argumenteert dat de ambtenaar-geneesheer zich niet uitspreekt over de mogelijkheid om insuline thuis 

te bewaren. Hij benadrukt voorts dat hij vier maal per dag insuline moet inspuiten, zodat het niet redelijk 

is om te verwachten dat hij zich vier maal daags naar een apotheker of ziekenhuis zou begeven om 

gekoelde insuline (indien die al verkrijgbaar zou zijn) in ontvangst te nemen. Ter ondersteuning van zijn 

betoog verwijst de verzoeker naar een medisch attest van dr. V. van 1 april 2016, waarin het volgende 

wordt geattesteerd: 

 

“(…) bij bovenstaande patient werd onlangs nieuwe diagnose van diabetes vastgesteld, met zeer hoge 

afwijkende waarden, die onmiddellijke behandeling en opname ziekenhuis vereiste. Hij wordt nu 

behandeld en opgevolgd in onze praktijk en in St. Vincentius ziekenhuis bij Dr A. Gezien insuline 

afhankelijke diabetes probleem voor behandeling in Angola: Insuline dient koel bewaard, zelfs in de 

hoofdstad is en geen continue electriciteitstoevoer, dus geen zekerheid van permanente koele berging.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker het medisch attest van 1 april 2016 

heeft voorgelegd bij zijn aanvraag. In de aanvraag zelf wordt ook uitdrukkelijk naar dit medisch attest en 

de problematiek van het koel bewaren van insuline verwezen. De verzoeker zet in de aanvraag verder 

het volgende uiteen: “Daarenboven is er in Angola geen continue elektriciteitstoevoer, dus geen 

zekerheid van permanente koele berging. Voor een verdere uiteenzetting hieromtrent verwijst verzoeker 

naar punt II. gegrondheid van de aanvraag.”  

 

De Raad stelt vast dat de ambtenaar-geneesheer niet betwist dat de verzoeker vier maal daags 

insuline-inspuitingen nodig heeft, zoals ook in het standaard medisch getuigschrift van 20 april 2016 

wordt bevestigd. Blijkens de motieven van zijn advies betwist de ambtenaar-geneesheer evenmin de 

noodzaak aan koele bewaring van insuline. Als antwoord op de argumenten van de verzoeker in zijn 

aanvraag, brengt de ambtenaar-geneesheer in zijn advies van 13 april 2017 het volgende naar voor:  

 

“Het argument van Mr. S. dat door elektriciteitspannes in Angola de insuline daar niet koel bewaard kan 

worden, wordt niet bevestigd door MedCOI. Apotheken en ziekenhuizen bezitten noodgeneratoren om 

elektriciteitspannes op te vangen. 

 

Gezien Mr. S. volgens het medische verslag d.d. 15/03/2016 voornamelijk in Angola verblijft en om de 3 

maanden hier op consultatie komt en zijn insulinevoorraad inslaat (medisch attest d.d. 11/03/2016) blijkt 

betrokkene zijn insuline wel koel te kunnen bewaren en bestaat er geen tegenindicatie om te reizen.” 

 

Zoals de verzoeker terecht opmerkt, spreekt de ambtenaar-geneesheer zich niet uit omtrent de 

bewaring van de insuline thuis. Uit het door de verzoeker bij zijn aanvraag gevoegde medisch attest van 

1 april 2016 blijkt niettemin dat de behandelende arts in het algemeen stelt dat er zelfs in de hoofdstad 

geen continue elektriciteitstoevoer is en dus geen zekerheid van permanente koele berging. Hieruit blijkt 

zodoende niet dat de behandelende arts zich beperkt tot de (on)mogelijkheid van koele bewaring in 

ziekenhuizen of apotheken. Met de loutere stelling dat de problemen in verband met koele bewaring van 

insuline niet worden bevestigd door MedCOI en dat apotheken en ziekenhuizen noodgeneratoren 

bezitten om elektriciteitspannes op te vangen, wordt dan ook geen afdoende uitsluitsel gegeven omtrent 

de door de verzoeker in zijn aanvraag naar voor gebrachte problematiek. Bovendien werd in de door de 

ambtenaar-geneesheer gehanteerde MedCOI-documenten enkel gesteld dat insuline-injecties (rapid 

acting, short acting, intermediate acting, mix of intermediate and rapid acting en long acting) 

beschikbaar zijn in het Americo Boa Vista Hospital, zonder meer. Over de beschikbaarheid van de 

nodige insuline-injecties in apotheken en over de nodige koeling van deze insuline wordt nergens in 

deze documenten gesproken, ook al omdat hieromtrent geen enkele vraag aan de desbetreffende 

arts(en) werd gesteld.  

 

Samen met de verzoeker is de Raad van oordeel dat in voorliggend geval, waar niet wordt betwist dat 

de verzoeker vier maal daags insuline-injecties nodig heeft die steeds koel moeten worden bewaard, 

niet met de nodige zorgvuldigheid en redelijkheid is te werk gegaan door de desbetreffende elementen 
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uit de aanvraag af te doen met de stelling dat de elektriciteitstoevoerproblemen niet worden bevestigd 

door MedCOI en de stelling dat er noodgeneratoren zijn in ziekenhuizen en apotheken. De verzoeker 

voert terecht aan dat het niet redelijk is om van hem te verwachten dat hij zich vier maal daags naar een 

ziekenhuis of apotheek begeeft om er gekoelde insuline te verkrijgen.  

 

De Raad benadrukt dat hij enkel kan nagaan of de ambtenaar-geneesheer rekening heeft gehouden 

met de relevante stukken die ter ondersteuning van de aanvraag werden voorgelegd en of hij deze 

elementen ook aan een zorgvuldig onderzoek heeft onderworpen in het licht van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. In casu moet worden vastgesteld dat een zorgvuldig onderzoek naar de 

problematiek van de koele bewaring van insuline ontbreekt, dit terwijl de ambtenaar-geneesheer het 

medische belang van een dergelijke koele bewaring op geen enkele wijze betwist, noch weerlegt. Het 

komt de Raad niet toe om in de plaats van de ambtenaar-geneesheer te oordelen of de ongekoelde 

bewaring van insuline al dan niet aanleiding geeft tot een risico, zoals bedoeld in artikel 9ter, §1, eerste 

lid, van de vreemdelingenwet. Evenmin komt het de Raad toe om in de plaats van de ambtenaar-

geneesheer concreet te onderzoeken of er voor de verzoeker in zijn land van herkomst redelijke 

mogelijkheden zijn om de insuline koel te bewaren. Het betreft hier immers, in toepassing van artikel 

9ter, §1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet een bevoegdheid die enkel de ambtenaar-geneesheer 

toekomt.  

 

In tegenstelling tot hetgeen de verweerder stelt in de nota met opmerkingen, ziet de Raad niet in 

waarom de bemerking, dat de verzoeker zijn gekoelde insuline kan halen in ziekenhuizen en apotheken, 

ten overvloede zou zijn gegeven. In tegendeel betreft deze bemerking het eerste en enige concrete 

antwoord dat de ambtenaar-geneesheer biedt op de in de aanvraag aangehaalde problematiek met 

betrekking tot de koele bewaring van insuline.  

 

De verweerder stelt in de nota met opmerkingen verder nog dat de verzoeker niet betwist dat hij 

voornamelijk in Angola verblijft en om de drie maanden naar België komt op consulatie om zijn voorraad 

insuline op te slaan en de verweerder geeft tevens aan dat verzoekers eigen houding afdoende laat 

vermoeden dat hij zijn insuline in Angola koel kan bewaren.  

 

Dienaangaande merkt de Raad op dat de vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer slechts de 

volgende zijn: “Gezien Mr. S. volgens het medische verslag d.d. 15/03/2016 voornamelijk in Angola 

verblijft en om de 3 maanden hier op consultatie komt en zijn insulinevoorraad inslaat (medisch attest 

d.d. 11/03/2016) blijkt betrokkene zijn insuline wel koel te kunnen bewaren”. Dit neemt echter niet weg 

dat de verweerder in casu nagelaten heeft om een zorgvuldig onderzoek te verrichten inzake de 

concrete elementen in de aanvraag, die handelen over de problematiek van het gebrek aan 

mogelijkheden tot koele bewaring van insuline in Angola. De verzoeker heeft in zijn aanvraag hiertoe – 

onder meer – een medisch attest van 1 april 2016 gevoegd waarin aan de kaak wordt gesteld dat er 

geen zekerheid is dat de insuline in Angola koel kan worden bewaard. Dit attest dateert van na de 

attesten van 11 en 15 maart 2016 waarnaar de ambtenaar-geneesheer verwijst. De ambtenaar-

geneesheer kan er zich dan ook niet redelijkerwijze toe beperken om uit twee van de meer dan tien 

voorgelegde medische attesten, een “vermoeden” of een “afdoende vermoeden” af te leiden dat de 

verzoeker zijn insuline kan bewaren. Een dergelijke handelswijze en het hanteren van vermoedens is 

juist de ontkenning van een zorgvuldig en concreet onderzoek inzake de aangehaalde onzekerheid tot 

permanente koele berging van insuline. . Het desbetreffende motief kan dan ook, in tegenstelling tot 

hetgeen de verweerder lijkt voor te houden in zijn nota, op zich niet als een dragend motief worden 

beschouwd om te besluiten dat “de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in 

Angola”. Overigens wordt ook in het attest van 15 maart 2016 gesteld dat het voor de verzoeker moeilijk 

is om zijn insuline in Angola te bewaren. 

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht is aangetoond. Het verweer in de nota met opmerkingen 

doet hieraan geen afbreuk.  

 

Het enig middel is, in de aangegeven mate, gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van 

de eerste bestreden beslissing.  

 

2.4. De Raad stelt tot slot vast dat de verzoeker, in een punt 2.2. en los van het in punt 2.1. 

aangevoerde “eerste en enig middel”, stelt dat de tweede bestreden beslissing samenhang vertoont met 

de eerste bestreden beslissing. 
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Dienaangaande merkt de Raad op dat de verzoeker zich beperkt tot de loutere bewering dat hem nooit 

een bevel om het grondgebied te verlaten zou zijn afgegeven zonder de eerste bestreden beslissing en 

de vage bemerking dat het een het gevolg is van het ander. De verzoeker verzuimt echter om een 

rechtsregel aan te duiden die door de tweede bestreden beslissing zou zijn geschonden. Uit de 

uiteenzetting van het enig middel blijkt dat de verzoeker enkel toelicht hoe de eerste bestreden 

beslissing de geschonden geachte beginselen van behoorlijk bestuur schendt.  

 

Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden” (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972).  

 

In de mate dat de verzoeker in punt 2.2. een tweede middel zou opwerpen, is dit middel bijgevolg niet 

ontvankelijk bij gebrek aan een voldoende duidelijke uiteenzetting van de overtreden rechtsregel.  

 

3. Korte debatten 

 

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.  

 

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

eerste bestreden beslissing. De vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, is, wat deze beslissing betreft, zonder voorwerp. 

 

De verzoeker heeft geen ontvankelijk middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de tweede 

bestreden beslissing kan leiden. Wat deze beslissing betreft, dient dus de vordering tot schorsing, als 

accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring te worden 

verworpen.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 18 april 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 ongegrond wordt verklaard, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is, wat de bij artikel 1 vernietigde beslissing betreft, zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

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

 

Artikel 4 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien maart tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


