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 nr. 201 310 van 20 maart 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. DE LEEUW 

Brusselsesteenweg 691 

9050 GENTBRUGGE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 9 december 2015 

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

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

Vereenvoudiging van 3 september 2015 waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

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

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

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

dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 februari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. DE LEEUW, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO, 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. De verzoekende partij verklaart de Guineese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 1 januari 

1977.  

 

1.2. De verzoekende partij dient op 28 mei 2009 een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden 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 
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Vreemdelingenwet). Op 23 december 2019 wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard. Op 25 maart 

2013 wordt deze aanvraag door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ongegrond verklaard. De verzoekende partij gaat 

tegen deze beslissing in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Deze 

beroepen zijn hangende. 

 

1.3. De verzoekende partij dient op 13 juni 2013 een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt op 3 

september 2013 door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging onontvankelijk verklaard. 

 

1.4. Op 12 december 2014 dient de verzoekende partij een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf 

van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt 

op 3 februari 2015 door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging onontvankelijk verklaard. 

 

1.5. Op 17 juli 2015 dient de verzoekende partij een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt op 3 

september 2015 door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging ontvankelijk doch ongegrond verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing die op 10 

november 2015 aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als 

volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 17.07.2015 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

[D.,A.] [R.R.: …] 

nationaliteit: Guinee 

geboren te […] op […] 

adres: […] 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, 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 werden medische elementen aangehaald voor [D.,A.] die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts- attaché dd.24.8.2015 in gesloten omslag 

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).” 

 

1.6. Eveneens op 3 september 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing die ook op 10 november 2015 aan de verzoekende 

partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“De heer / mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: [D.,A.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, 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: 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: geen gevolg gegeven aan het bevel het grondgebied te verlaten dd 

3.2.2015 betekend op 27/5/2015.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekende partij heeft bij aangetekend schrijven van 30 januari 2018 een “synthesememorie” aan 

de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) toegestuurd.  

 

De Raad merkt op dat de beroepsprocedure voor de Raad inquisitoriaal van aard is, waaruit onder meer 

volgt dat de mededeling van processtukken op vraag van de griffie gebeurt en niet op eigen initiatief van 

de partijen. 

 

Daarnaast dient erop te worden gewezen dat de verzoekende partij ervoor heeft geopteerd om een 

beroep tot nietigverklaring gepaard gaande met een vordering tot schorsing in te dienen tegen de 

bestreden beslissingen. Het indienen van een synthesememorie is enkel voorzien in het geval van een 

zuiver beroep tot nietigverklaring of voor zover een beroep tot nietigverklaring gepaard gaande met een 

vordering tot schorsing niet in korte debatten wordt behandeld. Indien de Raad oordeelt dat de vordering 

tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring samen kunnen worden behandeld omdat de vordering tot 

nietigverklaring slechts korte debatten vereist, is niet voorzien in de mogelijkheid tot het neerleggen van 

een synthesememorie. Dit volgt uit een samenlezing van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de 

artikelen 39/68 en 39/81 van de Vreemdelingenwet.  

 

Gelet op het voorgaande en waar – zoals volgt uit de verdere bespreking – blijkt dat huidig beroep in 

korte debatten kan worden behandeld, dient dit stuk ambtshalve uit de debatten te worden geweerd. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de motiveringsplicht en 

van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

De verzoekende partij verwoordt haar middel als volgt:  

 

“1. Inzake de beslissing tot medische regularisatie, ligt een schending voor van de artikelen 9ter en 62 

van de Vreemdelingenwet, het zorgvuldigheidsbeginsel en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 inzake de uitdrukkelijke motiveringsplicht. 

Overeenkomstig art. 62 van de Vreemdelingenwet en art. 2 en 3 van de motiveringswet dient een 

administratieve beslissing in vreemdelingenzaken – uiteraard – gemotiveerd te zijn. 

De motiveringsplicht houdt een formele en inhoudelijke motivering in. Een gebrekkige motivering staat 

gelijk met afwezigheid van motivering, hetgeen in casu duidelijk het geval is. 

Immers zijn vage, duistere of niet terzake diende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige ongeldige of niet-

plausibele motivering, stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen niet afdoende (VAN 

HEULE, D., Vluchtelingen : een overzicht na de wet van 6 mei 1993, Gent, Mys en Breesch, 1993, 78 

en VANHEULE, D., De Motiveringsplicht en de Vreemdelingenwet, T.V.R., 1993/2, 67-71). 
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De bestreden beslissing is op verschillende punten niet gemotiveerd en bevat – gelet op de 

aangebrachte elementen en omstandige argumenten in de aanvraag ex art. 9ter Vreemdelingenwet – 

op bepaalde punten een niet-afdoende motivering (RvV, nr. 86.963, dd. 21.08.2012). 

Elk van die punten op zichzelf maken dat de bestreden beslissing niet gemotiveerd is en dient 

geannuleerd te worden bij gebreke aan afdoende motivering. 

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

moet voorbereiden, wat onder meer betekent dat het alle voor de beslissing relevante feiten met 

zorgvuldigheid moet vaststellen, en dat het met deze feiten ook rekening moet houden bij het nemen 

van de beslissing (Cass. 8 april 2011, nr. 212.5). 

De overheid dient de zorgvuldigheidsplicht na te leven, hetgeen zowel een algemeen rechtsbeginsel is 

als een beginsel van behoorlijk bestuur. De motiveringsverplichting en de zorgvuldigheidsverplichting 

kunnen tezelfdertijd worden opgeworpen (Rvst. VAN DEN HEUVEL nr. 79.355 van 18 maart 1999). 

2. De bestreden beslissing, met loutere verwijzing naar het verslag van de arts-attaché, is op volgende 

punten niet / niet afdoende geargumenteerd : 

a. De arts-attaché stelt dat er voor de HIV-infectie geen verdere opvolging noodzakelijk zou zijn en dat 

het rugprobleem niet meer actueel zou zijn. 

Daarmee gaat deze evenwel manifest in tegen de vaststellingen en besluiten van de behandelende 

geneesheer van verzoeker (stuk 4 : medisch getuigschrift dd. 17.06.2015 en medisch attest dd. 

13.04.2015). 

Immers stelt deze behandelende geneesheer in niet mis te verstane termen dat verzoeker aids zou 

ontwikkelen zo de behandeling wordt stopgezet. 

De behandelende geneesheer stelt daarnaast in even niet mis te verstane termen dat een stopzetting 

van de behandeling van de rugproblematiek een paralyse van de onderste ledematen tot gevolg kan 

hebben. 

Volledigheidshalve : uit een medisch verslag dd. 20.11.2015 (schrijven van Neurochirurg dhr. [C.] aan 

Dr. [S.]) blijkt dat de rugproblematiek op heden nog steeds zeer ernstig is en verdere opvolging voorzien 

is (stuk 5). 

De behandelend geneesheer schat de voorziene duur van de noodzakelijke behandeling op minimum 1 

jaar. 

Wat betreft HIV dient verwezen naar het eerder geneeskundig verslag dd. 16.05.2013 (stuk 6), waarin 

vermeld staat dat behandeling eens gestart levenslang zal duren. 

Deze ziektes houden wel degelijk een reëel risico in voor het leven en de fysieke integriteit en een reëel 

risico op een onmenselijke en vernederende behandeling. 

In de gegeven omstandigheden kan niet gesteld worden dat geen opvolging van de HIV-infectie 

noodzakelijk zou zijn. Evenmin kan ernstig gesteld worden dat het rugprobleem niet meer actueel zou 

zijn, louter en alleen omdat de rugoperatie reeds werd uitgevoerd. Uit het verslag blijkt duidelijk dat het 

rugprobleem wel degelijk nog steeds bestaande is en verdere behandeling en opvolging noodzaakt. 

Alwaar de arts-attaché in haar verslag zonder gegronde argumentatie verslag manifest ingaat tegen de 

vaststellingen en bevindingen van de behandelend geneesheer, en alwaar de bestreden beslissing als 

loutere motivering verwijst naar dit verslag, schendt zij de algemene zorgvuldigheidsplicht en de 

motiveringsplicht. 

- Daarnaast wordt totaal niet ingegaan op de aangevoerde nieuwe bijkomende medische 

problematieken, nl. latente TBC, hypertensie en ischialgie. 

Enkel wat betreft de ischialgie wordt kort opgemerkt dat dit een symptoom en geen diagnose zou zijn, 

omdat dit een gevolg van de rugklachten is. De arts-attaché erkent wel dat dit dient behandeld te 

worden met Neurontin. 

b. Noch de bestreden beslissing, noch het verslag van de arts-attache gaan daarnaast (afdoende) in op 

de omstandige argumentatie van verzoeker in zijn aanvraag ex art. 9ter Vreemdelingenwet nopens de 

adequaatheid van de behandeling in diens land / streek van afkomst. 

- De arts-attaché stelt dat uit de MedCOI-databank (niet-publiek beschikbaar; en dus oncontroleerbaar 

voor verzoeker) zou blijken dat verdere opvolging bij een neurochirurg en het geneesmiddel 

gabapentine (neurotin) beschikbaar is. 

In de voetnoot staat evenwel duidelijk vermeld dat deze databank geen informatie over de 

toegankelijkheid verschaft. 

Hieruit kan dus niet blijken dat een adequate behandeling in de zin van art. 9ter Vreemdelingenwet 

voorhanden is. 

Overeenkomstig het verslag van de arts-attaché volstaat het louter theoretisch voorhanden zijn, dit met 

verwijzing naar “de rechtspraak van het EHRM met betrekking tot art. 3 EVRM”. 

Inmiddels werd evenwel de ruime toepassing van de medische regularisatie bevestigd door de RvV (zie 

o.m. RvV 12.12.2014) : art. 9ter Vreemdelingenwet is een autonome, nationale norm die een ruimere 

bescherming biedt dan art. 3 EVRM. 
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Alwaar verweerder met loutere verwijzing naar art. 3 EVRM stelt dat wél degelijk een adequate 

behandeling voorhanden is, wordt het zorgvuldigheidsbeginsel en daarmee de motiveringsverplichting 

geschonden. 

- In zijn aanvraag haalt verzoeker aan dat er absoluut geen zekerheid bestaat dat hij in Guinea 

behandeld zal kunnen worden. Ter staving verwijst verzoeker naar verschillende landrapporten waaruit 

blijkt dat Guinee een van de armste landen ter wereld is, medische zorgen geenszins verzekerd zijn en 

dat patiënten steekpenningen dienen te betalen alvorens te worden behandeld, hetgeen voor de 

gewone bevolking niet betaalbaar is. De relevante uittreksels van deze landrapporten werden tevens bij 

de aanvraag gevoegd. 

Specifiek wat betreft de aids-problematiek verwees verzoeker naar een WHO rapport waaruit blijkt dat 

er in Guinee een schaarste is aan antiretrovirale geneesmiddelen en er een strikte medische opvolging 

niet gegarandeerd is. 

Bovendien wordt verwezen naar een rapport van Artsen zonder Grenzen hetwelk stelt dat het nationale 

hiv/aids programma van Guinee absoluut niet in staat is om voor voldoende fondsen te zorgen en 

bovendien amper functioneert. De regeringsbeslissing uit 2007 om gratis te voorzien in aidsremmers 

werd niet geïmplementeerd. 

- In het verslag van de arts-attaché wordt bevestigd dat er geen openbaar ziektekostenverzekerings-

systeem is. 

Zij volstaat vervolgens met te stellen dat er “enkele projecten lopen”, met een korte beschrijving van de 

projecten en initiatieven die door enkele NGO’s zouden zijn opgestart. 

Evenwel wordt nagelaten aan te tonen of deze projecten daadwerkelijk en reëel bijdragen tot het 

voorhanden zijn van een adequate behandeling voor verzoeker. Dit betreft dan ook niet meer dan een 

standaardmotivering, waarvan niet wordt aangetoond dat deze van toepassing zou kunnen zijn op 

verzoeker. 

- Wat betreft de behandeling van HIV / aids meent zij te moeten volstaan door te stellen dat behandeling 

sinds 2007 gratis is. Ter staving wordt verwezen naar een artikel uit 2008, gepubliceerd op een website 

die op heden niet meer toegankelijk blijkt. Het moge duidelijk zijn: verwijzing naar een niet-bestaande 

website dient gelijkgesteld met absolute afwezigheid van gegronde motivering. 

Daarnaast wordt verder in het verslag het volgende gesteld : “Tevens blijkt uit onze recente bronnen dat 

de zorgen wel degelijk beschikbaar zijn”. 

Deze “recente” bronnen uit 2008, worden evenwel tegengesproken door het door verzoeker 

aangehaalde verslag van Artsen zonder Grenzen, daterend van 2012 – dienvolgens toch wel wat 

recenter –, waaruit blijkt dat deze beslissing uit 2007 niet geïmplementeerd werd en de behandeling tot 

op vandaag niet of amper toegankelijk is. 

Een en ander wringt des te meer nu het actuele reisadvies voor Guinea (uitgaande van de Belgische 

overheid1) zelf aanhaalt dat de medische faciliteiten enorm onder druk staan ten gevolge van de Ebola-

crisis). 

Hieruit blijkt duidelijk dat de door verzoeker in zijn aanvraag voorgelegde argumenten niet of amper 

onderzocht werden, waardoor ook op dit punt het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden. Hierdoor 

wordt tevens de motiveringsplicht geschonden. 

- Daarnaast wordt nog kort verwezen naar de ‘Caisse nationale de sécurité sociale’, dewelke zou 

voorzien in een ziektekostenverzekering voor werknemers in loondienst die op zijn minst drie maanden 

een bijdrage hebben betaald. 

Het verslag stelt “Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en 

bovendien zijn er geen elementen in het dossier die erop wijzen dat zij geen toegang zou hebben tot de 

arbeidsmarkt in haar land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen 

instaan voor de eventuele kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp” 

Dit betreft duidelijk een formele, gestandaardiseerde, doch niet aan de feiten getoetste motivering. 

Immers dient vastgesteld dat niet eens de moeite werd ondernomen om deze standaardmotivatie aan te 

passen aan de sexe van verzoeker, die tot nader orde niet van het vrouwelijke geslacht is ! 

Deze gestandaardiseerde motivering kan eveneens niet weerhouden worden. 

- Het verslag stelt bijkomend dat het “erg onwaarschijnlijk” is dat verzoeker in Guinee geen familie, 

vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het 

bekomen van de nodige zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële hulp. Er wordt verwezen naar de 

eerdere asielprocedure, waarin verzoeker zou aangehaald hebben dat hij nog familie in Guinee heeft. 

Inmiddels heeft verzoeker geen familie meer bij wie hij terecht kan : zijn broer is inmiddels overleden; 

zijn hoogbejaarde moeder neemt de zorg voor diens kinderen waar. Er is bijgevolg geen enkele 

familielid / vriend waarbij verzoeker terecht kan. 

Verweerder toont niet aan dat dit wel het geval zou zijn, derwijze op dit punt evenmin geldig kan 

gemotiveerd worden dat een adequate behandeling beschikbaar is. 
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c. Tevens wordt geen rekening gehouden met het in de aanvraag ex art. 9ter Vreemdelingenwet 

aangehaalde gevaar voor zware discriminatie en stigmatisering. 

Hoewel daartoe eveneens de nodige stavende stukken werden bijgebracht in de aanvraag, meent 

verweerder te kunnen volstaan met te stellen dat “deze bron een algemene situatie beschrijft en 

betrokkene geen andere elementen aantoont die aantonen dat deze algemene toestand op zijn 

individuele situatie van toepassing is”. 

Evenwel, nu vastgesteld werd dat amper 5 à 10% van de Guineese bevolking personen met hiv 

accepteren en de stigmatisering vaak leidt tot discriminatie en andere schendingen van mensenrechten, 

kan niet gesteld worden dat verzoeker, als HIV-lijder, niet met zulke stigmatisering zou te maken krijgen. 

Ook op dit punt ligt geen zorgvuldige motivering voor. 

d. Als laatste punt dient algemeen gewezen op de verwijzing naar art. 3 EVRM in de motivering van de 

bestreden beslissing :  

[…] 

Zoals hoger gesteld (sub 2b, eerste streepje) kan de loutere verwijzing naar artikel 3 van het EVRM niet 

weerhouden worden. 

Immers is art. 9ter Vreemdelingenwet een autonome, nationale norm die een ruimere bescherming biedt 

dan art. 3 EVRM. 

Deze ruime toepassing van de medische regularisatie werd inmiddels bevestigd door de RvV (zie o.m. 

RvV 12.12.2014). 

Alwaar verweerder stelt dat het medische probleem niet kan worden weerhouden als grond om een 

verblijfsvergunning te bekomen in toepassing van art. 9ter Vw, omdat niet zou bewezen zijn dat een 

terugkeer naar het land van herkomst een inbreuk zou uitmaken op de Europese Richtlijn 2004/83/EG, 

dan wel art. 3 EVRM, wordt het zorgvuldigheidsbeginsel en daarmee de motiveringsverplichting 

geschonden.” 

 

3.2.1. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht 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 hij kan beoordelen 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. 

 

In de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, namelijk artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet. Ook de feitelijke overwegingen worden weergegeven. Zo wordt er gemotiveerd 

dat de aangehaalde medische elementen niet kunnen worden weerhouden als grond om een verblijfs-

machtiging te verkrijgen in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Onder verwijzing naar 

een medisch advies dat een arts-adviseur op 24 augustus 2015 uitbracht over de gezondheids-

problemen van de verzoekende partij wordt vastgesteld dat uit het voorgelegd medisch dossier niet blijkt 

dat de verzoekende partij lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor haar leven of haar fysieke 

integriteit en evenmin blijkt dat zij lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

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

land waar zij gewoonlijk verblijft. Dit medisch advies waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen en dat de 

verzoekende partij onder gesloten omslag samen met de eerste bestreden beslissing ter kennis is 

gebracht, moet worden geacht integraal deel uit te maken van de motivering van deze beslissing. De 

motivering in het medisch advies moet dus eveneens voldoen aan de motiveringsplicht, die op de 

bestuurshandelingen rust. Het advies luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 17.07.2015. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

Voorgelegde medische attesten: 

• Medisch attest de dato 13/04/2015 van dr. [S.]. Neurochirurgische ingreep 02/04/2015. 

Medicamenteuze nabehandeling. 

• Medisch getuigschrift de dato 17/06/2015 van dr. [S.]. HIV, ischialgie rechter been. 

• Medisch getuigschrift de dato 19/06/2015 van dr. [D.C.]. Status na lumbale fusie L5S1. 

Bespreking van het medisch dossier: 

Uit dit medisch dossier blijkt dat de betrokkene een HIV-infectie heeft en een neurochirurgische ingreep 

ter hoogte van de rug onderging. 
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Wat betreft de HIV-infectie is de toestand onveranderd ten opzichte van het vorige advies van dr. [C.] de 

dato 06/12/2012. De betrokkene wordt noch behandeld, noch strikt opgevolgd bij een infectioloog. Er 

kan dus geenszins gesteld worden dat verdere opvolging en behandeling een strikte noodzaak zijn. 

Op 02/04/2015 onderging de betrokkene wegens aanhoudende ruglast een heelkundige fusie ter hoogte 

van L5S1. Het eigenlijke rugprobleem is dus meer actueel. Er is wel nog nabehandeling met 

gabapentine (Neurontin®) voorzien van de neuroptische pijn. Het is aangewezen dat een verdere 

medicamenteuze nabehandeling gegeven wordt tot eind 2015. Periodieke consultatie bij een 

neurochirurg is gedurende deze periode aangewezen. 

Ischialgie is een symptoom en geen diagnose. Hier is het een gevolg van de rugklachten en de 

betrokkene krijgt hiervoor Neurontin®. 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Guinee: 

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene): 

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

• Aanvraag Medcoi van 29/07/2014 met het unieke referentienummer GN-3439-2014. 

• Aanvraag Medcoi van 22/07/2015 met het unieke referentienummer BMA 7052. 

Verdere opvolging bij een neurochirurg is beschikbaar. Gabapentine (Neurontin®) is beschikbaar. 

Toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in Guinee: 

In Guinee bestaat er geen openbaarziektekostenverzekeringssysteem. De kosten van de zorgen 

worden rechtstreeks betaald door de zieken of hun familie. [Organisation suisse d’Aide aux réfugiés 

(OSAR), Guinée: possibilités de prise en charge psychiatrique et traitement des PTSD, 14/10/2010, 8 p., 

http://www.fluechtlings.ch/pays-d-origine/africa/guinee] 

Er lopen echter wel enkele projecten. Zo is er het project van het CID& dat erop gericht is om de steden 

en op het platteland mutualiteitsorganisaties te creëren en te consolideren om de bestaande 

gezondheidsdiensten financieel gezien toegankelijker te maken voor de bevolking. [Centre International 

de Développement et de Recherche, GUINEE – Guinée Forestière – Reseau de mutuelles de santé, 

22/07/2011, http://www.cidr.org/GUINEE-Guinee-Forestiere-Reseau-de.586.html] 

Ook het programma « Santé pourtous », dat in 2002 gelanceerd werd door de Association Nantes-

Guinee heeft als doel om de oprichting en de ontwikkeling van gezondheidsmutualiteiten te steunen. 

Men tracht bij te dragen tot de verbetering van de gezondheid van de bevolking, via een betere toegang 

tot kwalitatief goede gezondheidszorg. 

Deze mutualisering lijkt een passend antwoord te zijn op het financieel probleem van de toegang tot de 

zorgen voor de bevolking, rekening houdend met hun beperkte inkomsten en de gezondheidskosten. 

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

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

confessionele gezondheidsstructuren voor consultaties en behandelingen zijn lager. [Country of return 

Information project, Landenfiche: Republique de guinée, december 2008, p. 75-76., 

http://www.reintegrationcaritas.be/fileadmin/user_upload/Fichiers/CS/Guinea/cs-guinea-fr.pdf] 

Naar het voorbeeld van de andere Afrikaanse landen zet Guinee zich ervoor in om de antiretrovirale 

behandeling en de biologische opvolging van HIV voor alle lagen van de Guineese bevolking, meer in 

het bijzonder armste personen, gratis toegankelijk te maken. Dit geldt ook voor de behandeling van de 

opportunistische infecties.  

Sinds 2007 is de antiretrovirale behandeling gratis, evenals de behandeling van de opportunistische 

infecties. [Country of return Information project, Landenfiche: Republique de guinée, december 2008, p. 

71-78., http://www.reintegrationcaritas.be/fileadmin/user_upload/Fichiers/CS/Guinea/cs-guinea-fr.pdf] 

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

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

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

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

Op vlak van sociale zekerheid beheert de 'Caisse nationale de sécurité sociale' (CNSS) viertakken: de 

pensioenen, de beroepsrisico's, de kinderbijslag en de ziektekostenverzekering. De 

ziektekostenverzekering dekt de werknemers in loondienst die gedurende op zijn minst drie maanden 

een bijdrage hebben betaald, de echtgenoten en de kinderen (jonger dan 17 jaar). [ Caisse natinoale de 

sécurité sociale, assurance maladie, Guinée 2010, 

http://www.cnss.org.gn/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=66] 

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

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

land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor de 

eventuele kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat verzoeker in Guinee geen familie, vrienden of kennissen 

meer zou hebben bij wie hij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige 
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zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële hulp. Bij zijn asielprocedure heeft verzoeker immers zelf 

aangehaald dat hij nog familie heeft die in Guinee verblijft. 

 De advocaat brengt aan dat de medische zorgen niet verzekerd zijn in Guinee en dat het stigmatiseren 

van personen met HIV en AIDS vaak voorkomt in Guinee. 

Echter, deze bron beschrijft een algemene situatie en betrokkene brengt geen andere elementen aan 

die aantonen dat deze algemene toestand op zijn individuele situatie van toepassing is. Tevens blijkt uit 

onze recente bronnen dat de zorgen wel degelijk beschikbaar zijn. 

Er dient opgemerkt te worden dat betrokkene eveneens een beroep kan doen op het REAB-programma 

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

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

reïntegratie. Zo kunnen ze beschikken over microkredieten om hen te ondersteunen bij de opbouw van 

een nieuw leven. 

Conclusies: 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden 

worden. Verder is er geen mantelzorg nodig omwille van de vermelde aandoeningen. 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke 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 bestaan in het herkomstland. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst 

of het land waar hij verblijft.” 

 

Een eenvoudige lezing van het medisch advies leert dat hierin uitgebreid wordt ingegaan op de 

ingeroepen gezondheidsproblemen van de verzoekende partij. De arts-adviseur geeft een overzicht van 

de voorgelegde medische stukken en vat de actuele gezondheidstoestand samen. Zij weerhoudt HIV en 

rugproblemen. Er wordt gemotiveerd voor de beide toepassingsgevallen van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Er wordt vastgesteld dat de voorliggende medische gegevens niet wijzen op een 

contra-indicatie om te reizen en ook niet blijkt dat de verzoekende partij mantelzorg behoeft. Inzake de 

hiv-infectie wordt vervolgens vastgesteld dat de toestand ongewijzigd is ten opzichte van een eerder 

advies dat een arts-adviseur op 6 december 2012 verstrekte. De arts-adviseur merkt op dat de 

verzoekende partij voor deze aandoening nog steeds niet wordt behandeld of strikt opgevolgd, en dus 

andermaal niet blijkt dat een verdere behandeling en opvolging strikt noodzakelijk zijn. Inzake de 

rugproblemen wordt daarnaast vastgesteld dat de verzoekende partij hiervoor op 2 april 2015 een 

operatieve ingreep onderging, waardoor het eigenlijk rugprobleem niet meer actueel is. De arts-adviseur 

weerhoudt wel nog een noodzakelijke nabehandeling met gabapentine tot eind 2015, alsook een 

opvolging door een neurochirug gedurende deze periode. Inzake de ischialgie merkt zij nog op dat dit 

een symptoom en geen diagnose is en hiervoor een behandeling wordt voorzien met gabapentine. Zij 

stelt vast dat de als noodzakelijk weerhouden medische zorgen voor de verzoekende partij beschikbaar 

en toegankelijk zijn in haar land van herkomst. Hierbij licht zij ook toe op basis van welke elementen zij 

tot dit besluit is gekomen, met verwijzing naar de gehanteerde bronnen.  

 

Deze motivering kan als pertinent en draagkrachtig worden beschouwd. Er kan zo worden aangenomen 

dat deze motivering de verzoekende partij op voldoende wijze in staat stelt om kennis te nemen van de 

motieven die tot de eerste bestreden beslissing hebben geleid, derwijze dat zij op nuttige wijze hiertegen 

in rechte kan opkomen. De verzoekende partij geeft niet aan dat enig al dan niet medisch element ten 

onrechte niet in de motivering is betrokken en toont niet concreet aan dat enig aspect ten onrechte 

onbesproken is gebleven, of niet afdoende is beantwoord in de zin van de formele motiveringsplicht. Uit 

de uiteenzetting van het middel blijkt ook reeds dat de verzoekende partij op de hoogte is van de 

motieven in het advies van de arts-adviseur.  

 

Waar de verzoekende partij stelt dat de motieven in het advies van de arts-adviseur gestandaardiseerd 

zijn en niet getuigen van een geïndividualiseerd onderzoek, daar er in een fragment wordt gesproken 

van “zij”, terwijl de verzoekende partij een man is, wijst de Raad erop dat deze vermelding overduidelijk 

een materiële vergissing betreft. In het advies worden duidelijk de naam en het geslacht van de 

verzoekende partij vermeld. De verzoekende partij is ook niet ernstig waar zij voorhoudt dat deze enkele 

materiële vergissing maakt dat het advies als gestandaardiseerd is te beschouwen. Nu in het advies 

uitvoerig wordt ingegaan op de medische situatie van de verzoekende partij zoals deze blijkt uit de 

voorgelegde medische stukken en ook het doorgevoerde toegankelijkheidsonderzoek wordt betrokken 

op de situatie van de verzoekende partij – zoals waar wordt gewezen op het gegeven dat niet blijkt dat 

de verzoekende partij arbeidsongeschikt is of geen toegang kan hebben tot de arbeidsmarkt in haar 

herkomstland en zij in het kader van de asielprocedure nog aangaf familieleden te hebben in het land 

van herkomst –, kan zij niet voorhouden dat de motivering gestandaardiseerd is of hieruit geen enkel 
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individueel onderzoek blijkt. Ten overvloede dient nog te worden opgemerkt dat zelfs indien een 

beslissing is gemotiveerd met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een 

gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de 

beslissing niet naar behoren is gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 

172.821). 

 

Ook in de tweede bestreden beslissing kunnen op duidelijke wijze de overwegingen in rechte en in feite 

worden gelezen die aan deze beslissing ten grondslag liggen. Zo wordt de verzoekende partij bevel 

gegeven om het grondgebied te verlaten op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet 

en omdat zij niet in het bezit is van een geldig visum. De verzoekende partij wordt daarnaast geen 

termijn voor vrijwillig vertrek toegekend op grond van artikel 74/14, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet en 

omdat zij niet tijdig gevolg gaf aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten van 3 februari 2015, 

betekend op 27 mei 2015. 

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt de voorziene motiveringen haar niet in staat 

stellen om te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen 

zijn genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht 

(RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet of van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 wordt niet aangetoond. 

 

3.2.2. Waar de verzoekende partij de eerste bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, dient het 

middel te worden onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 

bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij beroept zich tevens op een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, dat de 

overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te 

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het 

nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken. 

 

Deze beginselen van behoorlijk bestuur dienen te worden onderzocht in het licht van toepassing van de 

bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

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

 

“De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.” 

 

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

worden getoetst. Concreet houdt deze bepaling in dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die 

actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn 

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

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

het geval van de vreemdeling bij wie er actueel geen reëel risico is voor diens leven of fysieke integriteit 

en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling voorhanden is voor zijn 

ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval geen acute levens-

bedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de ingeroepen ziekte of 

aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073).  



  

 

RvV X Pagina 10 van 16 

 

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

 

“De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

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

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

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

(c)).  

 

De Raad stelt vast dat de arts-adviseur in casu rekening heeft gehouden met de verschillende door de 

verzoekende partij ter staving van haar aanvraag voorgelegde medische stukken. Zij maakt alleszins 

niet aannemelijk dat bepaalde medische stukken ten onrechte niet bij de beoordeling zijn betrokken. 

 

De verzoekende partij betwist als dusdanig niet dat haar gezondheidstoestand haar niet verhindert te 

reizen en dat zij medisch gezien geen mantelzorg behoeft. Zij toont niet aan dat de arts-adviseur op 

basis van de voorliggende medische gegevens ten onrechte geen acute levensbedreiging of geen 

imminent gevaar voor de fysieke integriteit weerhield, of enige onmogelijkheid om te reizen. Zij is wel 

van oordeel dat haar aandoeningen niet adequaat kunnen worden behandeld in haar land van 

herkomst, en zij om deze reden een reëel risico in de zin van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

loopt. Dit valt onder het tweede toepassingsgeval van deze wetsbepaling, met name de vraag of de 

verzoekende partij bij terugkeer naar haar herkomstland dreigt onmenselijke of vernederend te worden 

behandeld omwille van het ontbreken van een adequate behandeling aldaar. 

 

Er wordt allereerst ingegaan op de kritiek die wordt geuit met betrekking tot de motivering over de bij de 

verzoekende partij vastgestelde hiv-infectie. De verzoekende partij betoogt in dit verband dat het 

gestelde in het medisch advies dat deze aandoening geen verdere opvolging noodzaakt manifest 

indruist tegen de vaststellingen van de behandelende arts in de medische stukken van 13 april 2015 en 

17 juni 2015. Meer concreet wijst zij erop dat in deze attesten sprake is van ontwikkeling van aids bij 

stopzetting van de behandeling. 

 

De Raad benadrukt dat op lezing van het medisch advies dient te worden aangenomen dat het 

determinerende motief op grond waarvan de hiv-infectie niet wordt weerhouden als grond voor de 

toekenning van een verblijfsmachtiging, de vaststelling is dat deze aandoening reeds in een eerdere 

aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet werd ingeroepen en beoordeeld, en 

hieromtrent geen nieuwe elementen blijken. Dit betoog komt erop neer dat een hernieuwd onderzoek 

waarbij wordt nagegaan of deze aandoening aanleiding kan geven tot het toekennen van een verblijfs-

machtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet zich niet opdringt.  

 

Door te wijzen op het gestelde in het standaard medisch getuigschrift van 17 juni 2015 dat de 

verzoekende partij aids zal ontwikkelen indien de behandeling wordt stopgezet, terwijl geen melding 

wordt gemaakt van een lopende behandeling, toont de verzoekende partij niet aan dat inzake de hiv-

infectie sprake is van een nieuw element in vergelijking met de eerdere verblijfsaanvraag van 28 mei 

2009. In het kader van de verblijfsaanvraag van 13 juni 2013 voegde de verzoekende partij bovendien 

ook reeds het standaard medisch getuigschrift van 16 mei 2013 waarin ook al wordt gesproken van een 

evolutie naar aids bij uitblijven van de behandeling, zonder dat reeds een behandeling werd voorzien. 

Deze aanvraag werd op 3 september 2013 onontvankelijk verklaard, omdat werd geoordeeld dat geen 

nieuwe elementen werden ingeroepen in vergelijking met de aanvraag van 28 mei 2009. De 

verzoekende partij ging tegen deze beslissing niet in beroep. Er blijkt dus niet dat hij thans ineens wel 

dienstig kan voorhouden als zou deze vermelding een nieuw element uitmaken. 

 

De verzoekende partij verwijst zelf ook naar het standaard medisch getuigschrift van 16 mei 2013, meer 

bepaald naar het hierin gestelde dat eenmaal de behandeling wordt gestart, deze levenslang zal duren. 

Dit is echter geen medisch attest dat de verzoekende partij bij haar huidige aanvraag heeft gevoegd, 

waardoor de arts-adviseur dit attest niet bij haar beoordeling diende te betrekken. Het is aan de 

verzoekende partij om elke nuttige informatie over te maken aan het bestuur voor het nemen van de 
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bestreden beslissing. De vaststelling dringt zich op dat dit stuk reeds voorlag in een eerdere aanvraag 

en hieromtrent in de beslissing van 3 september 2013 reeds werd geoordeeld dat hieruit geen nieuwe 

elementen blijken in vergelijking met de eerdere aanvraag van 28 mei 2009. De Raad herhaalt dat de 

verzoekende partij niet in beroep ging tegen deze beslissing, waardoor deze definitief aanwezig is in het 

rechtsverkeer. 

 

De verzoekende partij weerlegt het motief niet dat inzake de hiv-infectie geen nieuwe elementen blijken 

in vergelijking met de elementen zoals deze reeds voorlagen bij de eerdere aanvraag op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 28 mei 2009. De Raad is van oordeel dat deze vaststelling in 

het medisch advies volstond om de thans voorliggende verblijfsaanvraag af te wijzen voor zover deze 

was gesteund op de ingeroepen hiv-infectie. Zoals dit tot uiting komt in artikel 9ter, § 3, 5° van de 

Vreemdelingenwet, had de wetgever zo ook voor ogen te vermijden dat eenzelfde gezondheids-

problematiek telkens opnieuw zou worden ingeroepen en zou moeten worden onderzocht, zonder dat 

nieuwe elementen voorliggen. De Raad benadrukt dat inzake de aanvraag van 28 mei 2009 op 25 maart 

2013, op basis van het medisch advies van 6 december 2012, een ongegrondheidsbeslissing werd 

genomen. Tegen deze beslissing zijn nog beroepen hangende bij de Raad. In geval van een eventuele 

nietigverklaring van deze beslissing zal het bestuur een hernieuwd onderzoek moeten voeren of de hiv-

infectie onder een van de toepassingsgevallen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet valt. De 

belangen van de verzoekende partij blijven op dit punt dan ook in ieder geval gevrijwaard. 

 

De kritiek dat een verdere behandeling en opvolging van de hiv-infectie wel noodzakelijk is en deze niet 

mogelijk is in het land van herkomst is te beschouwen als een kritiek die in de eerste plaats is gericht 

tegen de motivering van de eerdere beslissing van 25 maart 2013 dat een verdere opvolging en 

behandeling van de hiv-infectie niet noodzakelijk zijn waar er actueel geen behandeling is en kan niet 

leiden tot de nietigverklaring van de in casu eerste bestreden beslissing. De Raad herhaalt dat de arts-

adviseur in het thans voorliggende medisch advies kon volstaan met de vaststelling dat inzake de hiv-

infectie geen nieuwe elementen blijken in vergelijking met de eerdere aanvraag van 28 mei 2009 

waaromtrent op 25 maart 2013 reeds een standpunt is ingenomen. De overige vermeldingen in het 

thans voorliggende medisch advies over de hiv-infectie zijn te beschouwen als bijkomende, overtollige 

motieven en de eventuele gegrondheid van een kritiek die tegen dergelijke motieven is gericht, kan 

geen aanleiding geven tot nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing. 

 

Vervolgens wordt ingegaan op de kritiek die wordt geuit met betrekking tot de motivering over de 

rugproblemen van de verzoekende partij. De verzoekende partij betoogt dat de arts-adviseur in haar 

medisch advies incorrect oordeelde dat deze niet meer actueel zouden zijn. Zij stelt dat dit indruist tegen 

de vaststellingen in de door haar voorgelegde medische attesten van 13 april 2015 en 17 juni 2015, 

waar de behandelde arts hierin stelt dat een stopzetting van de behandeling een paralyse van de 

onderste ledematen tot gevolg kan hebben. 

 

De Raad benadrukt evenwel dat het advies op dit punt genuanceerder is dan de verzoekende partij 

voorhoudt. De arts-adviseur stelt in haar advies vast dat de verzoekende partij op 2 april 2015 een 

neurochirurgische ingreep ter hoogte van de rug onderging en dat bijgevolg het eigenlijke rugprobleem 

niet meer actueel is. Zij weerhield evenwel nog een noodzakelijke nabehandeling met gabapentine tot 

eind 2015 en een noodzakelijke periodieke consultatie bij een neurochirurg gedurende deze periode. 

Specifiek wat de ingeroepen ischialgie betreft, merkte zij op dat dit een symptoom en geen diagnose is. 

Zij stelde dat deze in casu het gevolg is van de rugklachten, waarvoor de verzoekende partij nog wordt 

behandeld met gabapentine. De arts-adviseur stelt na onderzoek vast dat deze medicatie, alsook 

opvolging bij een neurochirurg, voor de verzoekende partij beschikbaar en toegankelijk is in haar 

herkomstland. 

 

De verzoekende partij betwist niet dat zij reeds een heelkundige ingreep aan haar rug heeft ondergaan. 

Zij toont verder niet aan dat het incorrect is waar de arts-adviseur in haar advies vaststelde dat voor de 

ingeroepen rugproblemen uit de voorgelegde medische stukken op dat ogenblik enkel nog een 

noodzakelijke nabehandeling met gabapentine bleek alsook een verdere opvolging door een 

neurochirurg. Nu de arts-adviseur deze nabehandeling en opvolging als noodzakelijk heeft weerhouden, 

en is nagegaan of de verzoekende partij deze ook kan verkrijgen in haar herkomstland, wat zij 

bevestigend beantwoordde, kan niet worden ingezien dat zij is ingegaan tegen de vaststellingen in de 

voorgelegde medische stukken. Nu deze nabehandeling en opvolging volgens de arts-adviseur 

beschikbaar en toegankelijk zijn voor de verzoekende partij in haar land van herkomst, blijkt niet dat het 

gevaar voor een paralyse van de onderste ledematen bij stopzetting van deze nabehandeling en 

opvolging in casu speelt of ten onrechte niet in rekening is gebracht. In deze omstandigheden toont de 
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verzoekende partij een concrete tegenstrijdigheid tussen het medisch advies en de door haar ter 

ondersteuning van de aanvraag voorgelegde medische stukken niet aan. 

 

Waar de verzoekende partij nog verwijst naar een medisch verslag van 20 november 2015, wijst de 

Raad erop dat dit stuk dateert van na het nemen van de eerste bestreden beslissing en dat de 

verwerende partij noch de arts-adviseur dus rekening kon houden met dit stuk. De Raad kan in het 

kader van een wettigheidstoetsing geen rekening houden met documenten die niet ter beschikking 

waren van het bestuur op het ogenblik dat de bestreden beslissingen werden genomen en het komt niet 

aan de Raad toe dit stuk in de plaats van het bevoegde bestuur te beoordelen. Er kan dus in casu geen 

rekening worden gehouden met het medisch verslag van 20 november 2015.  

 

De verzoekende partij betoogt verder dat de arts-adviseur ten onrechte niet ingaat op de nieuwe 

bijkomende medische problemen, namelijk latente TBC, hypertensie en ischialgie. Wat de ischialgie 

betreft, geeft de verzoekende partij in haar middel evenwel zelf aan dat er in het advies wordt gesteld 

dat dit een symptoom en geen aandoening is, dat deze in casu het gevolg is van de rugklachten en dat 

deze wordt behandeld met gabapentine. Zij erkent dan ook dat hiermee wel degelijk rekening is 

gehouden en geeft niet aan dat de gedane beoordeling niet aanvaardbaar is. Daarnaast stelt de Raad 

vast dat de latente TBC en de hypertensie, vermeld in de ter ondersteuning van de thans voorliggende 

aanvraag voorgelegde standaard medisch getuigschriften, weliswaar werden vermeld onder de 

medische voorgeschiedenis, maar niet onder de vraagstelling “B/Diagnose: gedetailleerde beschrijving 

van de aard en de ernst van de aandoeningen op basis waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van Artikel 9ter wordt ingediend”. Er blijkt dan ook niet dat de verzoekende partij deze 

aandoeningen effectief ter ondersteuning van haar aanvraag heeft ingeroepen, waardoor evenmin blijkt 

dat hieromtrent enige motivering diende te worden voorzien of enig onderzoek zich opdrong. De 

voorgelegde medische attesten geven ook niet aan dat de verzoekende partij hiervoor nog enige 

behandeling nodig heeft. 

   

De verdere kritiek die de verzoekende partij uit betreft de motivering in het medisch advies dat 

gabapentine en opvolging door een neurochirurg voor haar beschikbaar en toegankelijk zijn in haar 

herkomstland. 

 

De verzoekende partij stelt allereerst dat de MedCOI-databank waarnaar de arts-adviseur verwijst, niet 

publiek toegankelijk is en dat deze bron voor haar dus niet te controleren valt. Tevens stelt zij vast dat 

deze databank geen informatie over de toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in het 

land van herkomst bevat. Zij betoogt dat hieruit dan ook niet kan blijken dat een adequate behandeling 

in de zin van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet voor haar mogelijk is in het herkomstland. 

 

De Raad stelt echter vast dat de arts-adviseur in haar advies duidelijk heeft aangegeven dat zij de door 

haar gebruikte informatie van de MedCOI-databank heeft toegevoegd aan het administratief dossier van 

de verzoekende partij. De verzoekende partij houdt dus ten onrechte voor dat deze stukken voor haar 

niet toegankelijk of controleerbaar zouden zijn. Zij kon bij het bestuur inzage vragen in haar dossier. 

Haar dossier lag ook ter inzage op de Raad tot aan de terechtzitting. Noch in het verzoekschrift noch ter 

terechtzitting brengt de verzoekende partij een concrete kritiek naar voor inzake de gebruikte informatie 

van de MedCOI-databank. 

 

Een eenvoudige lezing van het medisch advies leert verder dat de arts-adviseur enkel verwijst naar de 

informatie van de MedCOI-databank ter ondersteuning van haar stelling dat de als noodzakelijk 

weerhouden medische zorgen beschikbaar zijn in het herkomstland. Zij is afzonderlijk, en aan de hand 

van andere bronnen, de toegankelijkheid van de noodzakelijke en beschikbare medische zorgen 

nagegaan. De verzoekende partij kan dan ook niet dienstig stellen dat de arts-adviseur er zich tevreden 

mee stelt vast te stellen dat de noodzakelijke medische zorgen in theorie voorhanden zijn. De Raad 

benadrukt dat de verzoekende partij het advies in zijn geheel dient te lezen. Hierin wordt een afzonder-

lijk onderzoek gevoerd naar enerzijds de beschikbaarheid en anderzijds de toegankelijkheid van de 

noodzakelijke medische zorgen in het land van herkomst, zodat de verzoekende partij met voormeld 

betoog niet overtuigt als zou de voorziene motivering niet toelaten vast te stellen dat zij in het 

herkomstland kan terugvallen op een adequate behandeling.  

 

De verzoekende partij voert nog aan dat zij in haar aanvraag heeft gesteld dat er geen zekerheid 

bestaat op behandeling in haar land van herkomst, onder verwijzing naar verschillende rapporten 

waaruit blijkt dat Guinee een van de armste landen ter wereld is, dat medische zorgen er niet zijn 

verzekerd en dat er steekpenningen dienen te worden betaald hetgeen voor de gewone bevolking niet 
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betaalbaar is. Zij stelt ook dat de arts-adviseur nalaat aan te tonen dat de projecten waarvan zij spreekt 

daadwerkelijk en reëel bijdragen tot het voorhanden zijn van een adequate behandeling voor haar, 

zodat niet blijkt dat deze motivering relevant is in haar concrete geval. 

 

Door het herhalen van het aangevoerde in de aanvraag en het op algemene wijze in vraag stellen van 

het gestelde in het medisch advies haalt de verzoekende partij de door de arts-adviseur in dit verband 

voorziene motivering evenwel nog niet onderuit. Hierin wordt uitgebreid uiteengezet waarom in casu de 

behandeling en opvolging als beschikbaar én toegankelijk kunnen worden beschouwd voor de 

verzoekende partij in haar land van herkomst, waarbij wel degelijk ook rekening is gehouden met de bij 

de aanvraag gevoegde rapporten. Hierbij wordt erkend – en dus in rekening gebracht – dat er in Guinee 

geen openbaar ziektekostenverzekeringssysteem bestaat, maar de kosten van de zorgen dienen te 

worden betaald door de patiënt of diens familie. Er wordt wel gewezen op enkele projecten om 

mutualiteitsorganisaties te creëren en te consolideren. De verzoekende partij toont niet aan dat zij in 

geen geval in de mogelijkheid zal zijn zich eventueel aan te sluiten bij een van deze projecten. De arts-

adviseur ging vervolgens in op de bedragen die worden gehanteerd in de nationale, prefectorale en 

confessionele ziekenhuizen of gezondheidsstructuren. Zij wees ook op het sociale zekerheidssysteem in 

Guinee, dat vier takken omvat: pensioenen, beroepsrisico’s, kinderbijslag en ziektekostenverzekering. 

Zij merkte op dat de ziektekostenverzekering de werknemers in loondienst dekt die gedurende minstens 

drie maanden een bijdrage betaalden. Zij was van oordeel dat de voorliggende medische stukken niet 

aangeven dat de verzoekende partij arbeidsongeschikt is en er ook geen elementen voorhanden zijn in 

het dossier die erop wijzen dat de verzoekende partij geen toegang heeft tot de arbeidsmarkt in haar 

herkomstland. Zij is dan ook van mening dat niets erop wijst dat de verzoekende partij niet zelf kan 

instaan voor de eventuele kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke medische hulp. Zij voegde 

hier nog aan toe dat het erg onwaarschijnlijk is dat de verzoekende partij in haar herkomstland geen 

familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij 

het doen verstrekken van de nodige medische zorgen of voor (tijdelijke) financiële hulp. Zij verwees naar 

de verklaringen van de verzoekende partij in het kader van haar asielprocedure dat zij nog familieleden 

heeft die in Guinee verblijven. De verzoekende partij kan volgens haar ook een beroep doen op de 

Internationale Organisatie voor Migratie voor ondersteuning bij een duurzame terugkeer naar haar 

herkomstland. Inzake de bij de aanvraag gevoegde rapporten oordeelde de arts-adviseur dat deze een 

algemene situatie beschrijven en de gedane vaststellingen niet in de weg staan.  

 

De verzoekende partij brengt geen concrete argumenten aan ter weerlegging van het gestelde in het 

medisch advies dat kan worden aangenomen dat zij door te werken de kosten kan dragen die gepaard 

gaan met de noodzakelijke medische zorgen, waar niet blijkt dat zij arbeidsongeschikt is en/of geen 

toegang heeft tot de arbeidsmarkt in haar land van herkomst. Zij toont ook niet aan dat zij op termijn niet 

kan terugvallen op de ziektekostenverzekering voor werknemers. Zij betwist evenmin dat zij zich kan 

wenden tot de Internationale Organisatie voor Migratie voor een duurzame terugkeer naar het land van 

herkomst. De Raad merkt in dit verband ook nog op dat, waar de verzoekende partij thans voorhoudt 

dat de door haar bij de aanvraag voorgelegde rapporten erop wijzen dat ‘de gewone bevolking’ geen 

gezondheidszorg kan betalen, haar betoog elke nuance mist. In de ‘African Region Human Develop-

ment Working Paper’ over Guinee van maart 2006 waarnaar zij verwees in haar aanvraag, en dit 

daargelaten de vraag naar de actualiteitswaarde van dit rapport, kan worden gelezen dat 30 tot 40 

procent van de huishoudens tijdelijke problemen kent voor het betalen van de kosten van gezondheids-

zorg en 10 tot 15 procent permanent in de onmogelijkheid is om te betalen voor de gezondheidszorg. 

Hieruit kan nog niet worden geconcludeerd dat de gezondheidszorg voor de ‘gewone bevolking’ in het 

algemeen onbetaalbaar is. De verzoekende partij toont niet aan dat zij in haar concrete situatie, waarbij 

zij niet betwist dat zij kan werken en toegang kan hebben tot de arbeidsmarkt in haar herkomstland en 

evenmin weerlegt dat zij indien nodig een beroep kan doen op familieleden, vrienden of kennissen in het 

herkomstland, niet in de mogelijkheid zal zijn om de kosten van gezondheidszorg te dragen. De Raad 

herhaalt ook dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij in geen geval in de mogelijkheid zal zijn zich 

eventueel aan te sluiten bij een van de projecten zoals vermeld in het medisch advies, derwijze dat de 

arts-adviseur niet in redelijkheid hiernaar vermocht te verwijzen in haar geval. Zij overtuigt dan ook niet 

dat het een loutere standaardmotivering is die niet relevant is in haar concrete geval. 

 

De verzoekende partij geeft nog aan dat de motivering in het medisch advies dat de rapporten die 

wijzen op een stigmatisering en discriminatie van mensen met HIV en AIDS een algemene situatie 

beschrijven waarvan niet blijkt dat deze ook geldt voor haarzelf en hieruit nog niet blijkt dat zij de 

noodzakelijke medische zorgen niet kan verkrijgen, niet zorgvuldig is. In het licht van deze motivering 

kan zij evenwel niet dienstig voorhouden als zou met dit ingeroepen argument geen rekening zijn 

gehouden. Zij benadrukt dat deze rapporten leren dat amper 5 of 10 procent van de Guineese bevolking 



  

 

RvV X Pagina 14 van 16 

een goedkeurende houding aanneemt tegenover personen met hiv en de stigmatisering vaak leidt tot 

discriminatie en andere mensenrechtenschendingen, zodat zij hiermee wel degelijk te maken zal krijgen. 

In zoverre op dit punt wordt verwezen naar de gebrekkige gezondheidszorg voor de behandeling van 

hiv/aids, volstaat het te verwijzen naar de voorgaande bespreking wat deze aandoening betreft. De 

verzoekende partij betwist verder niet dat zij in haar navraag naliet te concretiseren waarom dit gegeven 

in haar situatie dan maakt dat zij, wat haar rugproblemen betreft, geen medische zorgen zal kunnen 

genieten. Er blijkt in casu ook niet dat de sociale omgeving van de verzoekende partij zelf haar hiv-

infectie niet zou accepteren en haar verdere omgeving in het herkomstland hiervan noodzakelijkerwijze 

kennis heeft of zal hebben. Dit geldt des te meer waar niet blijkt dat zij actueel reeds dient te worden 

behandeld voor haar hiv-infectie. Het enkele gegeven dat de verzoekende partij mogelijk te maken kan 

krijgen met stigmatisering volstaat bovendien niet opdat de verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend. Hiervoor moet worden aangetoond dat deze 

stigmatisering ertoe leidt dat de zorgverstrekking effectief in gevaar komt. Hiertoe brengt de 

verzoekende partij geen concrete argumenten naar voor. De Raad acht het in deze situatie nog niet 

kennelijk onredelijk of onzorgvuldig om te oordelen dat het enkele gegeven dat mensen met hiv vaak te 

maken krijgen met discriminatie nog niet maakt dat de verzoekende partij de noodzakelijke en 

beschikbare medische zorgen voor haar rugproblemen niet zal kunnen verkrijgen. 

 

Daarnaast stelt de Raad ook vast dat de verzoekende partij evenmin de motivering in het medisch 

advies weerlegt dat niet blijkt dat zij voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het doen verstrekken van de 

nodige medische zorgen of voor (tijdelijke) financiële hulp niet terecht kan bij familie, vrienden of 

kennissen in het land van herkomst, waarbij werd verwezen naar haar verklaringen tijdens de asiel-

procedure dat zij nog familieleden heeft die in Guinee verblijven. De verzoekende partij stelt thans dat zij 

geen familie meer heeft in Guinee bij wie zij terecht kan. Zij beperkt zich op dit punt evenwel tot loutere 

beweringen, waarvan geen begin van bewijs wordt aangebracht. In het licht van de eigen verklaringen 

van de verzoekende partij tijdens de asielprocedure dat zij nog familieleden heeft in haar herkomstland, 

is de Raad ook van oordeel dat van de verzoekende partij zelf mag worden verwacht dat zij minstens 

een begin van bewijs voorlegt dat aannemelijk kan maken dat zij niet langer in redelijkheid een beroep 

kan doen op deze familieleden in het herkomstland. De verzoekende partij kan niet volstaan met louter 

blote beweringen om de motivering hieromtrent in het medisch advies onderuit te halen. 

  

Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de arts-adviseur niet in redelijkheid 

kon oordelen dat de noodzakelijke medische zorgen voor haar rugproblemen voor haar beschikbaar én 

toegankelijk zijn in het land van herkomst. Zij toont ook niet aan dat enig concreet gegeven hierbij ten 

onrechte niet of onvoldoende in rekening is gebracht. 

 

De verzoekende partij verwijst nog naar het actuele reisadvies van België voor Guinee, waarin kan 

worden gelezen dat de medische faciliteiten enorm onder druk staan als gevolg van de Ebola-crisis. 

Vooreerst wijst de Raad erop dat de verzoekende partij heeft nagelaten om dit element aan te halen in 

haar aanvraag. Bovendien dient te worden benadrukt dat dergelijke reisadviezen slechts zijn gericht aan 

Belgische onderdanen die van plan zijn om naar Guinee te reizen doch geenszins zijn geschreven voor 

personen met de Guineese nationaliteit die terugkeren naar hun land. Zij toont hiermee nog niet aan dat 

de noodzakelijke medische zorgen niet langer beschikbaar zouden zijn in haar herkomstland. Het 

reisadvies doet evenmin afbreuk aan de beoordeling dat de noodzakelijke medische zorgen voor de 

verzoekende partij toegankelijk zijn in het land van herkomst.  

 

De verzoekende partij uit vervolgens nog kritiek op een bijkomende redengeving in het medisch advies 

dat in het kader van artikel 3 van het EVRM het kan volstaan dat de noodzakelijke medicatie 

voorhanden is en dat het feit dat deze medicatie mogelijk moeilijk kan worden verkregen niet 

doorslaggevend is. Dit betreft slechts een bijkomende, en dus overtollige, motivering, nu reeds werd 

vastgesteld dat de verzoekende partij kan worden geacht toegang te hebben tot de noodzakelijke 

medische zorgen door het verwerven van een eigen inkomen en eventueel door aanvullend een beroep 

te doen op haar familieleden in het herkomstland. De eventuele gegrondheid van deze kritiek is niet van 

aard te kunnen leiden tot de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing. In het licht van deze 

laatste motivering kan de verzoekende partij ook niet dienstig voorhouden als zou de arts-adviseur haar 

onderzoek op dit punt hebben beperkt tot een onderzoek naar het theoretisch voorhanden zijn van de 

noodzakelijke medische zorgen in het land van herkomst.  

 

Waar de verzoekende partij nog betoogt dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een autonome, 

nationale norm is die ruimer is dan artikel 3 van het EVRM, kan zij op zich worden gevolgd (RvS 25 

november 2014, nr. 229 319; RvS 19 juni 2013, nr. 223 961). Zij houdt evenwel ten onrechte voor dat 
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haar aanvraag enkel zou zijn getoetst aan artikel 3 van het EVRM, en niet aan de beide toepassings-

gevallen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Een toetsing aan de beide toepassingsgevallen van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet volgt uit een eenvoudige lezing van de eerste bestreden beslis-

sing, inclusief het medisch advies, waarin wordt ingegaan op de mogelijkheid voor de verzoekende partij 

om te reizen en op de vraag naar de beschikbaarheid én toegankelijkheid van de als noodzakelijk 

weerhouden medische zorgen voor de verzoekende partij in haar land van herkomst. Voor de hiv-

problematiek werd verwezen naar een reeds doorgevoerde toetsing aan artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet in het kader van een eerdere verblijfsaanvraag op deze grond. Het feit dat in de 

eerste bestreden beslissing, na de vaststelling dat geen aandoening in de zin van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet blijkt, bijkomend wordt gesteld dat “niet is 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)”, doet geen afbreuk aan het feit dat in het advies van de arts-adviseur alle toepassingsgevallen 

onder artikel 9ter van de Vreemdelingenwet worden besproken en er wordt geduid waarom er in casu 

geen sprake is van een aandoening die een risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit noch 

van een aandoening die een risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer 

er geen adequate behandeling is in het land van herkomst.  

 

De verzoekende partij maakt met haar uiteenzetting niet aannemelijk dat de arts-adviseur, bij het 

opstellen van haar advies, niet is uitgegaan van een correcte feitenvinding of dat zij hierbij kennelijk 

onredelijk of onzorgvuldig handelde of in strijd met artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Zij toont niet 

aan dat enig concreet (medisch) gegeven zoals het voorlag of werd ingeroepen ten onrechte niet in 

rekening werd gebracht of gelet op de voorliggende gegevens geen voldoende zorgvuldig en concreet 

onderzoek werd gevoerd in het kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De verzoekende partij 

maakt aldus evenmin aannemelijk dat de verwerende partij zich in de eerste bestreden beslissing niet 

kon steunen op het medische advies van 24 augustus 2015 om te besluiten dat op basis van de ter 

ondersteuning van de verblijfsaanvraag ingeroepen gezondheidsproblemen geen verblijfsmachtiging op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kan worden toegestaan. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

3.2.3. Het middel is ongegrond. 

 

4. 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 

te worden gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

De verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen 

standpunt dient te worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 
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Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig maart tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


