
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 208 218 van 27 augustus 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. HENDRICKX 

Marcel Broodthaersplein 8/5 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Togolese nationaliteit te zijn, op 27 maart 2018 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 9 februari 2018 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 verklaard wordt. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. HENDRICKX 

verschijnt voor verzoeker en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, ingediend op 

9 september 2017, wordt op 9 februari 2018 ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. Dit is de bestreden 

beslissing: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 09.09.2017 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : (…) 
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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. Het aangehaalde ; medisch probleem kan niet worden 

weerhouden als grond om een verblijfsvergunning te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 december 2010 

houdende diverse bepalingen. Er worden medische elementen aangehaald voor A, M. De arts-adviseur 

evalueerde deze gegevens op 08.02.2018 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde 

dat de aangehaalde medische elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische 

behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Togo. Derhalve 

dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. Derhalve 1) kan uit het voorgelegd medische dossier 

niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit, of 2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt 

aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer 

er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk 

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

betrokkene gewoonlijk verblijfteen inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert de schending aan van de formele motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 9ter van de vreemdelingenwet: 

 

“De bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd:  (…). 

Bespreking middelen   

Artikel 9ter, §1, eerste lid Vreemdelingenwet luidt als volgt:  (…). Dat art 9ter V.W. de bepalingen van art 

15 van de richtlijn  2004/83/EG omzet die voorziet in een invoering van een bescherming  voor 

vreemdelingen die niet onder de bescherming van de Conventie  van Genève vallen, maar ten aanzien 

van wie:   

- er zwaarwichtige gronden zijn om aan te nemen dat,   

- indien zij terugkeren naar hun land van herkomst,  kopie  - ze een reëel risico lopen op ernstige 

schade.   

Dat uit de voorbereidende werken van de wet van 15.09.2006 blijkt  dat art. 9ter V.W. betrekking heeft 

op vreemdelingen die lijden  aan een ziekte, waarvoor een adequate behandeling ontbreekt in het  land 

van herkomst of verblijf, waarbij het terugsturen van de  vreemdeling een reëel risico inhoudt voor zijn 

leven of fysieke  integriteit of die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of  vernederende 

behandeling in zijn land van herkomst of verblijf.   

Dat uit de bepalingen van artikel 9ter, §1, eerste lid  Vreemdelingenwet blijkt dat drie types van ziekten 

aanleiding  moeten kunnen geven tot de toekenning van een machtiging tot  verblijf aangezien een 

adequate behandeling ontbreekt in het land  van herkomst of van verblijf, te weten:   

- de ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven   

- de ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn fysieke  integriteit   

-de ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling. 

Zoals uitvoerig toegelicht en gedocumenteerd door verzoeker, kan  verzoeker in zijn thuisland niet 

behandeld worden voor zijn  ziekten. Hij kan evenmin beroep doen op enig sociaal  zekerheidssysteem 

in Togo.   

Wat de beschikbaarheid betreft van medische zorgen in het  thuisland motiveert de DVZ als volgt: (…). 

Verzoeker heeft in zijn verzoek van september 2017 aangetoond dat  medische zorgen niet beschikbaar 

zijn in Togo.  kopie  Verzoeker verwijst naar het document in billage: "Politique  nationale de santé", 

pagina 8 en 9 :   

Principales faiblesses :   

(i) la gouvernance et le pilotage du système de santé: les  constats de faiblesse sont : la faible 

application du  principe de déconcentration limitant le pouvoir de décision  des structures 

déconcentrées, la faible capacité de  planification des actions de santé et de mobilisation des  

ressources financières et humaines nécessaires et des  dysfonctionnements du système d’information 

sanitaire qui ne  permet pas à l'heure actuelle de disposer en temps réel des  bases factuelles et des 

connaissances pour alimenter et  orienter les décisions politiques.  

 (ii) l'offre et l'utilisation des services :  le constat majeur est l'accès limité des populations en soins  de 

santé essentiels de qualité. Les structures de SONU sont  largement insuffisantes ; l'accès 
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géographique et financier  limités et surtout la qualité insuffisante des soins  expliquent le faible niveau 

d'utilisation des services  publics. En 2009, le taux de fréquentation des consultations  curatives est de 

30% et seulement 55,2 % des femmes ont fait  les quatre visites prénatalesl2 recommandées.   

(iii)la gestion des Ressources Humaines en Santé (RHS);  la situation des RHS au Togo se caractérise 

surtout par une  pénurie importante de personnel de santé qualifié malgré les  recrutements successifs 

à partir de 2008, une répartition  géographique extrêmement inéquitable (c'est particulièrement  le cas 

des médecins dont 75% sont concentrés dans la  capitale), une faible productivité en l'absence de 

système  d'évaluation des performances et de conditions  salaria les/professionnelles attractives.   

(iv) 1'approvisionnement et la dispensation des médicaments  et vaccins : les constats majeurs relevés 

ont trait à la  faiblesse de régulation et de contrôle du secteur  pharmaceutique, le non-respect de la 

politique nationale des  prix des médicaments et la trop grande dépendance du  financement des 

programmes prioritaires de santé à l'égard de  l'aide extérieure (par exemple, près de 70%13 du 

financement  du PEV et plus de 80% du financement des ARV proviennent  actuellement de l'aide 

extérieure); 12 MICS4, 2010 13 Rapport  Annuel de Situation du Togo à GAVI-Alliance de 2009 9  kopie  

(v) le financement de la santé : quatre constats majeurs sont  notés. Le budget du ministère de la santé 

demeure insuffisant  (autour de 6% du budget global de l'Etat); le Ministère de la  Santé nralloue pas de 

manière équitable les ressources  publiques (par exemple, allocation budgétaire non basée sur  les 

besoins réels des formations sanitaires), les ménages  supportent encore largement le financement de 

la santé (51%  des dépenses de santé) les mécanismes de partage de risques  étant quasi inexistants 

au Togo ; enfin, 1'intervention  financière des PTF est encore imprévisible et faible (18% des  dépenses 

de santé).  

 (vi) L'information sanitaire : Le système actuel ne dispose  pas suffisamment d'informations de qualité 

sur les problèmes  de santé, sur le contexte dans lequel le système de santé  fonctionne et sur 

l'efficacité de ce dernier; Il existe  encore des insuffisances dans la collecte, 1'analyse, la  synthèse et la 

diffusion en temps voulu d'informations sur  les progrès accomplis, le financement de la santé, les  

ressources humaines pour la santé et leur évolution ; les  produits pharmaceutiques, technologies et 

infrastructures  sanitaires, ainsi que l'accès aux soins et la qualité des  services fournis. »   

 

Verzoeker wijst erop dat (zie WHO) . enkel voor ambtenaren de  medische kosten vergoed worden in 

Togo :   

"Access to high-quality, affordable essential and generic  medicines is problematic. Health financing is 

hobbled by the small  proportion of Government expenditure on health (approximately 5%)  and under-

mobilization of internal resources. 51% of all health  spending is out-of-pocket expenditure by 

households through the  direct payment system. In 2012, however, Togo introduced mandatory  social 

health insurance for public-sector workers, who account for  10% of the population. The main challenge 

will be to extend health  insurance as quickly as possible to the most vulnérable groups"  

http://www.who.int/countryfocus/cooperation strategy/ccsbrief tgo  en.pdf   

Verzoeker kan niet kan werken en zal behoeftig blijven ter plaatse  zodat de medische zorgen niet 

toegankelijk zullen zijn.  Ook zijn astma is bijna niet behandelbaar (zie bijlage):  « Reçu la semaine 

dernière dans Priorité Santé chez nos confrères  de Rfi, le pneumologue togolais, Stéphane 

Adabounou, en poste au  CHU Sylvanus Olympio de Lomé, a fait l'état des lieux du  traitement de la 

maladie de l'Asthme dans le pays.  De l'avis de ce dernier, l'un des grandes difficultés qu'ils  kopie  

éprouvent dans la prise en charge des patients qui font une crise  d'asthme est que ces derniers « 

prennent des médicaments seulement  quant ils sont en crise alors qu'il faut un traitement de fond ».  

Une situation qu'il explique par le fait que « le traitement n'est  pas accessibilité aux concitoyens ». Il 

faut débourser 26 000 F  cfa, soit environ 40 euros par mois pour pouvoir honorer  mensuellement le 

traitement de fonds pour un pays dont le SMIG est  de 35000 F cfa, constate amèrement ce praticien de 

la médecine.  Dans la même dynamique, il constate que « la prévalence est un peu  plus élevée en ville 

qu'en campagne ».   

Kinesitherapie is al evenmin beschikbaar.   

Gelet op zijn medische toestand, kan verzoeker niet gaan werken.  Zoals voormeld, kan hij momenteel 

amper gaan (zie score  zorgbehoevendheid in bijlage). Het zichzelf wassen en kleden is  bijna elke dag 

een probleem. Alleen eten en drinken lukt ook niet  altijd. Hij krijgt hulp van buren om o.m. zijn 

boodschappen te  doen. Verklaringen werden toegevoegd aan het verzoek tot medische  regularisatie 

van september 2017.   

Dit wordt trouwens ook bevestigd in de bestreden beslissing zelf:   

"Klinisch onderzoek   

Verzorgde man, hygiënisch in orde.  Betrokkene draagt lumbostaat, verplaatst zich met 1 kruk, zeer 

traag niet mankend.  Functioneel en mobiliteitsonderzoek is onmogelijk door gedrag van patiënt, zeer 

stijf, "kan niets".  Klinisch zeer uitgesproken spierspasme paravertebraal, met uitgesproken drukpijn. 

Volledige immobiliteit.  Onderzoek naar eventuele prikkeling van de zenuwen is onmogelijk door 
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weerstand van betrokkene.  Longen: beperkte expiratoire wheezing, verder negatief.  BD 13/8, pols 

regelmatig 84, hartauscultatie geen bijzonderheden.  Onderzoek van perifere pulsaties eveneens binnen 

normale grenzen."   

 

Verzoeker lijdt zeer veel pijn. Hij wordt behandeld en opgevolgd  in de pijnkliniek in Aalst. Mocht hij al 

toegang hebben tot medische zorgen, quod non, zal hij  deze zeker niet zelf kunnen financieren, want hij 

is overduidelijk  niet werkbekwaam.  Door te stellen dat verzoeker kan gaan werken 6m de medische  

kosten te financieren, schendt de DVZ duidelijk het  zorgvuldigheidsbeginsel - de DVZ gaat niet uit van 

een correcte  feitengaring.  De bestreden beslissing is in het geheel manifest foutief en  onvoldoende 

gemotiveerd. De art. 2 en 3 van de wet van 2 9 juli  1991, het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 9ter van 

de  Vreemdelingenwet worden geschonden.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet 

van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde 

geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing 

moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de ongegrondheid van de 

aanvraag wordt besloten. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, enerzijds, en wordt anderzijds uitdrukkelijk verwezen naar het 

medisch advies van 8 februari 2018 waarin de ambtenaar-geneesheer oordeelt dat uit het voorgelegd 

medisch dossier niet kan 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 behandeling en 

opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. Dit zijn de determinerende motieven 

waarop de aanvraag bijgevolg ongegrond wordt verklaard. 

 

Het medisch advies van 8 februari 2018 werd in gesloten omslag gevoegd bij de bestreden beslissing 

en maakt integraal deel uit van de bestreden beslissing. 

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de inhoud verzoeker het genoemde inzicht verschaft en 

hem aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken van de formele motiveringsplicht. Tevens 

dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of 

zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit louter 

feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

De Raad wijst er verder op dat de formele motiveringsplicht niet impliceert dat alle motieven uit de 

bestreden beslissing zelf moeten blijken. Er kan immers worden aangenomen dat aan de doelstelling 

van de formele motiveringsplicht om de betrokkene een zodanig inzicht te geven in de motieven van de 

beslissing dat hij met kennis van zaken kan uitmaken of het zinvol is de beslissing in rechte te 

bestrijden, is voldaan indien de betrokkene desgevallend langs een andere weg kennis heeft gekregen 

van de motieven waarop de beslissing is gesteund, ook al worden die motieven dan niet in de beslissing 

zelf veruitwendigd. Dit kan doordat de beslissing verwijst naar andere stukken, in casu het medisch 

advies van 8 februari 2018. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

2.3. De Raad merkt op dat verzoeker de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en bijgevolg dient 

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

 

De bestreden beslissing steunt op de toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet “zoals 

vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen zoals 

gewijzigd door de wet van 08.01.2012”. Deze bepaling luidt als volgt: 
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“§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, 

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. (…)” 

 

2.4. In casu steunt de bestreden beslissing op artikel 9ter van de vreemdelingenwet en verwijst deze 

naar het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer van 8 februari 2018. Steunend op dit medisch 

advies van de ambtenaar-geneesheer, bestaat het determinerend motief van de bestreden beslissing 

erin dat de ziekte van verzoeker, hoewel dit kan beschouwd worden als een medische problematiek die 

een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en 

opgevolgd wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien 

behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Togo. 

    

Uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat de ambtenaar-geneesheer op 8 

februari 2018 een schriftelijk advies heeft opgesteld ten behoeve van de gemachtigde van de 

staatssecretaris betreffende de voorgelegde medische aandoening in hoofde van verzoeker. 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 9-9-2017.   

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:    

> Standaard Medisch Getuigschrift d.d. 7-9-2017 van Dr. VH, huisarts met de volgende informatie:    

- Betrokkene is gekend met een spinaalstenose L3-L4 en L4-L5 met discusbuiging en   discusprotrusie   

- Er is geen motorische uitval    

- Behandeling met epidurale infiltraties in 2014, kine en medicatie (Paracetamol, Tramadol,   

Aceclofenac en Ibuprofen)    

> Standaard Medisch Getuigschrift d.d. 18-7-2017 van Dr. N, ASO pneumologie met als diagnose   

astma met acute exacerbatie met opname op 19-6-2017   

 > Verslag opname pneumologie van 19-6-2017 tot 23-6-2017: acute exacerbatie astma met ESW van   

amper 34%, reversibel. Medicatie: Duovent en Medrol    

> Standaard Medisch Getuigschrift d.d. 28-6-2017 van Dr.? , orthopedist, met diagnose van astma en   

chronische rugpijn op basis van spinaal stenose, waarvoor infiltraties en voorschrift korset    

> Standaard Medisch Getuigschrift d.d. 8-6-2015 van Dr. J, orthopedist met als informatie lumbale   

spinaalstenose waarvoor lumbostaat en pijnstillers    

> Verslag Kine d.d. 18-2-2017: toestand lijkt onder controle   > Verslag pijnkliniek d.d. 3-1-2017, tweede 

epidurale infiltratie    

> Verslag pijnkliniek d.d. 13-12-2016, eerste epidurale infiltratie    

> Verslag pijnkliniek d.d. 23-7-2014: eerste lumbaal infiltratie    

> Verslag pijnkliniek d.d. 27-8-2014: verslag derde lumbaal infiltratie   > Verslag pijnkliniek d.d. 30-7-

2014: verslag tweede lumbaal infiltratie    

> Schrijven van Dr. VH d.d. 28-12-2016 in het kader van eventuele ingreep en verdere opvolging   

betrokkene in TOGO + dubbel    

> Verslag van raadpleging orthopedie van 8-6-2015 in het kader van mogelijkheid van terugkeer naar   

TOGO op voorwaarde dat decompressiechirurgie aldaar mogelijk is    
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> EMG d.d. 17-7-2014: compatibel met radiculair lijden L5 links mogelijks S1 beiderzijds   wervelkolom 

d.d. 17-7-2014: spinaalstenose op niveau L3 tot L5    

> Facturatie lumbostaat    

> Voorschrift lumbostaat    

> Verslag pijnkliniek d.d. 3-1-2017 tweede epidurale infiltratie    

> Score zorgbehoevendheid huisarts 6-9-2017; 8/17    

> Attest d.d. 13-12-2016 met verklaring dat betrokkene in behandeling is in pijnkliniek    

> Standaard Medisch getuigschrift d.d. 16-11-2017 van Dr. M, orthopedist met de volgende informatie: 

discopathie L4-L5 en L3-L4 zonder duidelijke radiculaire confusie, nauw spinaal kanaal met prikkeling 

L5 links, medicamenteuze behandeling met Tramadol en Aciclofenac, infiltraties gaven geen   ; blijvend 

resultaat, geen evolutie    

> Standaard Medisch getuigschrift van Dr. A, pneumoloog met als informatie astma met acute   

exacerbatie in juni 2017, opstarten van Symbicort    

> Raadpleging pneumologie d.d. 13-10-2017. Geen longobstructie aanwezig    

> Medicatieschema pneumologie    

> Opvolgingsverslag van de dienst orthopedie in kader van rugproblematiek    

 

In conclusie kunnen we hier stellen dat het gaat over een man van 43 jaar afkomstig uit Togo met een 

dubbele   pathologie, Allereerst is hij gekend sinds 2014 met een spinaalstenose behandeld met 

epidurale infiltraties,   pijnstilling en lumbostaat. Het betreft hier een stabiele toestand. Recent in juni 

2017 werd hij opgenomen wegens   een acute opstoot van astma met een duidelijke beperking 

pulmonaal, verder medicamenteus behandeld.    

 

Actuele medicatie:    

> Duovent = ipratropium en fenoterol, tegen astma    

> Symbicort = butesonide en formoterol    

> Medrol = methylprednisolone    

> Paracetamol    

> Tramadol    

> Aceclofenac    

> Ibuprofen    

 

Uit het dossier kunnen we geen tegenindicatie tot reizen weerhouden, noch de nood aan mantelzorg,    

Consultatie:    

Betrokkene werd gezien op consultatie op 27-11-2017, in aanwezigheid van een tolk.    

Betrokkene spreekt een beetje frans, verder begeleiding van een tolk.    

 

Anamnese:    

Betrokkene verblijft sinds 2013 in België. Hij verliet zijn land in 1998 samen met de andere familieleden 

na de   politieke strubbelingen na de verkiezingen, waar betrokkene geprotesteerd had ten gunste van 

de oppositie.   Daarom werd hij vervolgd. De andere familieleden verblijven vermoedelijk in Nigeria, hij is 

alleen in België.    

Sinds geruime tijd last van zijn rug en ademhaling, hij kan niet zeggen sinds wanneer.   De pijn van zijn 

rug situeert zich in de onderrug en beide bilstreken en wordt omschreven als brandend. Geen   

uitstraling in de benen. Functioneel kan hij "niets meer" door de pijn,   Hij woont alleen, krijgt soms hulp 

voor het poetsen of iemand brengt een warme maaltijd, dagelijks toilet kan hij   alleen er is geen 

verpleging of hulp.    

Klinisch onderzoek:    

Verzorgde man, hygiënisch in orde.   Betrokkene draagt lumbostaat, verplaatst zich met 1 kruk, zeer 

traag niet mankend.   Functioneel en mobiliteits-onderzoek is onmogelijk door gedrag van patiënt, zeer 

stijf, "kan niets".   Klinisch zeer uitgesproken spierspasme paravertebraal, met uitgesproken drukpijn. 

Volledige immobiliteit.   Onderzoek naar eventuele prikkeling van de zenuwen is onmogelijk door 

weerstand van betrokkene.   Longen: beperkte expiratoire wheezing, verder negatief.   BD 13/8, pols 

regelmatig 84, hartauscultatie geen bijzonderheden.   Onderzoek van perifere pulsaties eveneens 

binnen normale grenzen.  

Huidige medicatie:    

Symbicort    

Duovent    

Tramadol    

Paracetamol    

Gambaran (nabumeton)    
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We treffen hier een persoon waarvan de rugproblematiek zeer moeilijk te objectiveren is door de 

weerstand en   niet-coöperatieve houding van betrokkene. We weerhouden wel een uitgesproken 

contractuur van de rugspieren,   vermoedelijk door angst om te bewegen. Objectief heeft hij pijn, maar 

bevindt hij zich in een vicieuze cirkel door   zijn weinig coöperatieve houding ten aanzien van beweging, 

wat zeer belangrijk is voor het welbevinden bij een rug-patiënt.   Controle van de zorgbehoevendheid op 

de schaal van 27 scoren wij 4.    

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst:    

 

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 is1;    

Aanvraag Medcoi van 14-2-2017 met het unieke referentienummer 9295    

Aanvraag Medcoi van 23-5-2016 met het unieke referentienummer 8165    

Aanvraag Medcoi van 1-7-2016 met het unieke referentienummer 8041    

Aanvraag Medcoi van 09-01-2018 met het unieke referentienummer 10564    

2. In bijlage 2 wordt de beschikbaarheid van de medicatie aangetoond. Wanneer een bepaalde   

medicatie niet beschikbaar is zijn er voldoende analogen beschikbaar.    

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat betrokkene een man van 43 jaar, van Togolese 

origine, zonder   problemen kan behandeld en opgevolgd worden in zijn thuisland. Opgemerkt dient te 

worden dat in het kader van   de rugproblematiek vooral hygiënische middelen zoals een correcte 

houding en ontwikkelen van de juiste tonus in   buik en rugspieren van belang is en niet zozeer 

medische interventies, Zo hier aandacht aan zou gegeven   worden zal de functionele status van 

betrokkene zeer veel progressie hebben vermits er geen enkel anatomisch   letsel kan geobjectiveerd 

worden dat de functiebeperking van betrokkene verklaart.   De medische controles en ondersteuning 

door algemene artsen, orthopedisten en pneumologen zijn beschikbaar   evenals de mogelijkheid van 

fysiotherapie en de toegang tot specifieke pijntherapie. De noodzakelijke   astmamedicatie en een 

uitgebreid arsenaal aan pijnmedicatie is beschikbaar in het thuisland.    

 

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

 

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 

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 Togolese republiek wordt de gezondheidszorg opgedeeld in een private en publieke sector. De 

publieke sector is verantwoordelijk voor 59% van de gezondheidszorg terwijl de private sector 41 % voor 

zijn rekening neemt. Deze tak is vooral gesitueerd in de hoofdstad Lomé en in de steden. Naast deze 

officiële   gezondheidszorg blijft de traditionele geneeskunde nog zeer actief, vooral op het platteland, en 

verzorgen zij een parallel circuit.    

Het land is opgedeeld in 6 gebieden op gebied van gezondheidszorg. Daarnaast bestaat de klassieke 

opdeling in   eerste, tweede en derdelijnsgeneeskunde.    

De eerste lijn of perifere zorg wordt verzorgd door 3 instanties:    

Les Agents de Santé Communautaire, (ASC) verantwoordelijk voor de zorg op niveau van de familie en   

de gemeenschap = basiszorg. Zij zijn ook de tussenpersoon tussen de patiënt en de zorgverlener.    

Les Unités de Soins Périphériques (USP): is de échte basis geïntegreerde geneeskundige zorg   

verdeeld over 741 centra over het land.    

Les Hôpitaux de District, 46 in totaal die als eerste referentie punt fungeren.   
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De tweedelijn of het intermediaire niveau wordt verzorgd door 6 Regionale ziekenhuizen (CHR) en zijn 

het   tweede referentiepunt.    

De derde lijn, of meest gespecialiseerde zorg wordt verzorgd door de 32 universitaire ziekenhuizen 

(CHU) en de gespecialiseerde referentie ziekenhuizen (o.a. het Nationale Instituut voor Openbare 

Hygiëne, het Nationaal Bloedtransfusie Centrum, het Nationaal Centrum voor Orthopedie en 

Functionele Revalidatie, het Psychiatrisch   Ziekenhuis, enz.)    

Om de zorg optimaal te structureren is het Ministerie van Volksgezondheid in 2015 begonnen met een 

nieuwe  benaderingswijze gebaseerd op een samenwerking tussen publieke en private sector met als 

pilootprojecten het CHU Sylvanus Olympio in Lomé, Het CHR van Atakpamé en het prefectoraal 

ziekenhuis van Blitta. 

Sociale zekerheid is zeer beperkt in Togo en beslaat 3 domeinen: familiale voordelen, pensioen en   

arbeidsongevallen. Ziekte en werkloosheid zijn uitgesloten. Voor werknemers is een verzekering 

verplicht en wordt verzorgd en geregeld via het Nationaal instituut voor ziekteverzekering (INAM). 

Chronische zieken kunnen een certificaat aanvragen (TPC) dat een garantie geeft op 3 maanden 

medicatie voorziening. Een beperkt deel van medicatie wordt aan de chronisch zieken bedeeld door het 

INAM. Voor bepaalde behandelingen heeft de patiënt een voorafgaand akkoord nodig van het INAM. 

Het instituut werkt via derdebetaler en dekt tussen de 80 en 100% van de kosten. Slecht een beperkt 

deel van de bevolking kan aanspraak maken op deze verzekering  vermlts maar een beperkt gedeelte 

aangesloten is (4.7% = 300.000). 

Er bestaat ook een verzekering op vrijwillige basis waarbij 1.6% van de bevolking is aangesloten 

namelijk de Mutual Health Inssurance. Georganiseerd en geregeld door het "Centre National de 

Concertation de la Mutualité (CNCMUT). Voor kwetsbare personen (wezen, weduwen^ 

gehandiçapten,..) bestaat er de Coôperatieve   d'assurance santé pour le secteur informel et vulnérable 

(COOPASIV-Togo). Deze voorziening Is wel afhankelijk   van een bijdrage te betalen door de patiënt. 

Er bestaat eveneens een overheidsprogramma dat kosten voor gezondheidszorg dekt voor arme en 

noodlijdende personen in de publieke centra,5 Daarnaast zijn verschillende;NGO's werkzaam in Togo 

ter ondersteuning van de gezondheidszorg. 

Specifiek voor betrokkene kan gesteld worden dat als hij een invasieve behandeling nodig heeft, hij zich 

kan wenden tot het Sylvanuis Olympio University Hospital, waar alle zorgen toegankelijk zijn In het 

kader van de rug en pijnpathologie. 

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

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

in zijn land van   oorsprong, buitende acute periodes van zijn aandoening. Niets laat derhalve toe te 

concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.    

 

In het kader van de mantelzorg dient vermeld te worden dat betrokkene hier in België ook alleen woont 

en zelf in   zijn dagdagelijkse voorzieningen voorziet, uitgezonderd sporadische warme maaltijden 

bedeling die hij vermeld bij   de consultatie.    

In zijn interview bij de aankomst in België vermeldt hij het! bestaan van een verloofde en 3 kinderen. 

Niets weerhoudt betrokkene om eventueel beroep te doen op hen voor de eventuele ondersteuning 

tijdens acute periodes.    

Niets verhindert betrokkene 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: beroepsopleidlngen,   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.    

Conclusie:    

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de; rugpathologie bij de betrokkene, hoewel 

dit kan  beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor haar 

leven of fysieke   integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Togo.   

Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland, Togo.”    

 

2.5. De Raad wijst verzoeker erop dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat de 

medische appreciatie van een aanvraag tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer (zie in die zin ook memorie van toelichting bij de wet van 15 
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september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen waarbij artikel 9ter in de 

vreemdelingenwet werd ingevoerd, Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2478/001, 35: “De appreciatie van de 

bovenvermelde elementen wordt overgelaten aan een ambtenaar-geneesheer die een advies verschaft 

aan de ambtenaar die de beslissingsbevoegdheid heeft over de verblijfsaanvraag. Deze ambtenaar-

geneesheer behoort administratief wel tot de Dienst Vreemdelingenzaken, maar wordt volledig 

vrijgelaten in zijn appreciatie van medische elementen, waarbij de eed van Hippocrates geldt.”). 

 

2.6. Verzoeker betoogt dat hij in zijn aanvraag heeft uiteengezet dat de medische zorgen niet 

beschikbaar zijn in Togo en dat dit zou blijken uit het document ‘politique nationale de santé’.  

 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat hij beroep heeft gedaan op informatie afkomstig 

uit de MedCOI databank die niet-publiek is, maar waarvan een afschrift werd gevoegd aan het 

administratief dossier en waaruit blijkt dat de medicatie die verzoeker neemt beschikbaar is en er 

minstens voldoende analogie medicatie voorhanden is. Verder stelt de ambtenaar-geneesheer dat de 

medische controles en ondersteuning door algemene artsen, orthopedisten en pneumologen 

beschikbaar zijn evenals de mogelijkheid van fysiotherapie en de toegang tot specifieke pijntherapie. Er 

werd expliciet ingegaan op de astmamedicatie, waarvan gesteld wordt dat deze beschikbaar is in Togo. 

Het louter verwijzen naar algemene informatie, zonder in concreto in te gaan op de medicatie die hij 

behoeft en de specifieke opvolging, is niet voldoende om de vaststellingen van de ambtenaar-

geneesheer te weerleggen. 

 

2.7. De ambtenaar-geneesheer heeft verzoeker onderworpen aan een controle en gesteld dat de 

zelfbehoevendheid geraamd werd op 4 op 27. De documenten die thans voor het eerst bij het 

verzoekschrift worden gevoegd, kunnen niet in aanmerking worden genomen, daar de regelmatigheid 

van een bestuurshandeling beoordeeld wordt in het licht van de gegevens waarover het bestuur 

beschikte op het moment van het nemen van de bestreden beslissing.  

 

2.8. Aangaande de kritiek op de vergoeding van de medische kosten, dient opgemerkt te worden dat de 

ambtenaar-geneesheer vooreerst toegeeft dat de “Sociale zekerheid is zeer beperkt in Togo en beslaat 

3 domeinen :familiale voordelen, pensioen en arbeidsongevallen. Ziekte en werkloosheid zijn 

uitgesloten.” Hij vervolgt dat er voor kwetsbare personen een coöperatieve verzekering bestaat, die 

afhankelijk is van een bijdrage te betalen door de patiënt en dat er verschillende NGO’s werkzaam zijn 

ter ondersteuning van de gezondheidszorg. Verzoeker betwist dit niet. Daarnaast gaat verzoeker eraan 

voorbij dat werd vastgesteld dat hij geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid heeft voorgelegd 

en dat wordt geoordeeld dat er geen elementen in het dossier zijn die erop wijzen dat verzoeker geen 

toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in zijn land van herkomst, buiten de acute periodes van zijn 

aandoening. Verzoeker toont ook niet aan dat hij niet zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard 

gaan met de noodzakelijke hulp. Waar verzoeker opwerpt dat hij niet kan werken en behoeftig is, 

waardoor de zorgen voor hem niet toegankelijk zijn, laat hij na aan te tonen welk medisch stuk, 

neergelegd ter staving van zijn aanvraag, ingaat tegen de vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer. 

De opmerking dat hij problemen heeft om zichzelf te wassen en aan te kleden strookt niet met de 

vaststelling van de ambtenaar-geneesheer, namelijk dat hij in België alleen woont en zelf in zijn 

dagdagelijkse voorzieningen voorziet. Verzoeker betwist niet dat hij tijdens zijn asielaanvraag verklaard 

heeft dat hij een verloofde en drie kinderen heeft en dat zij hem zouden kunnen bijstaan. 

 

2.9. Het loutere feit dat verzoeker het niet eens is met de beoordeling door de arts-adviseur, toont niet 

aan dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze zou zijn genomen. 

Verzoeker geeft in wezen blijk van een andere feitelijke beoordeling van de ernst van de medische 

aandoeningen dan de beoordeling die door de ambtenaar-geneesheer werd gemaakt. Het onderzoek 

van deze andere medische beoordeling nodigt de Raad echter uit tot een opportuniteitsonderzoek 

hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort, enerzijds, alsook tot een medische appreciatie die enkel 

toekomt aan de ambtenaar-geneesheer, anderzijds. Het komt de Raad enkel toe de wettigheid van de 

bestreden beslissing te beoordelen aan de hand van de aangevoerde middelen en na te gaan of het 

bestuur in deze niet onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. In dit geval toont verzoeker 

met zijn kritiek niet aan dat de ambtenaar-geneesheer onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft 

geoordeeld dat uit het voorgelegd medisch dossier niet kan 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. 
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Gelet op het boven gestelde, dient de Raad vast te stellen dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat de 

ambtenaar-geneesheer zijn advies niet zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat het advies is gestoeld met 

miskenning van de voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding. Evenmin toont 

verzoeker aan dat de gemachtigde inzake het determinerende motief een kennelijke beoordelingsfout 

heeft gemaakt of dat de bestreden beslissing, waarvan het medisch advies integraal deel van uitmaakt, 

op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze werd genomen of met miskenning van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

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

van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig augustus tweeduizend 

achttien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


