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 nr. 212 312 van 14 november 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Senegalese nationaliteit te zijn, op 13 juli 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 30 mei 2018, waarbij de aanvraag tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf, voordien 

toegestaan 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, wordt geweigerd. 

 

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 1 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 september 2018. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 20 juli 2015 dient de verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

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

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

 

Op 24 augustus 2015 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) om deze medische verblijfsaanvraag van 20 

juli 2015 ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren. Deze beslissing werd door de Raad voor 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vernietigd met het arrest nr. 162 706 van 24 februari 

2016. 

 

Op 9 mei 2016 beslist de gemachtigde opnieuw dat de medische verblijfsaanvraag van 20 juli 2015 

ontvankelijk, doch ongegrond is. Ook deze beslissing werd door de Raad vernietigd, dit met het arrest 

nr. 177 640 van 10 november 2016. 

 

Op 20 februari 2017 beslist de gemachtigde om de verzoekster, ingevolge de medische 

verblijfsaanvraag van 20 juli 2015, te machtigen tot een tijdelijke verblijf van één jaar. 

 

Op 20 april 2018 dient de verzoekster een aanvraag in tot verlenging van de machtiging tot voorlopig 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

Op 30 mei 2018 beslist de gemachtigde tot de weigering van de aanvraag tot verlenging van de 

machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze 

weigeringsbeslissing is de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekster ter kennis gebracht 

op 20 juni 2018 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

B., N. M. R.R.Nr: (…) 

Geboren te P. op (…)1988 

Nationaliteit : Senegal 

Adres: (…) 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 20/04/2018 bij onze diensten werd ingediend tot 

verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf, voordien toegestaan 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, ingesteld door artikel 5 van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980, en in toepassing van artikel 13 van de wet van 15 

december 1980, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 2006, deel ik u mee dat, 

overeenkomstig artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) en art. 13 §3,2° 

van de wet van 15 december 1980, aan dit verzoek tot verblijfsverlenging geen gunstig gevolg kan 

worden gegeven. 

 

Overwegende dat een aanvraag tot verblijfsmachtiging bij onze diensten werd ingediend op basis van 

genoemd artikel 9ter op 20/07/2015. Dat dit verzoek door onze diensten op 20/02/2017 gegrond werd 

verklaard waarna men in het bezit werd gesteld van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister, dit BIVR mag niet langer verlengd worden. 

 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur (zie gesloten omslag, verslag dd. 29/05/2018), 

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

kunnen worden. 

 

Overwegende dat evenwel de omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd 

toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is 

(artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend 

en niet-voorbijgaand karakter heeft. 

 

Dat derhalve, gezien hoger gemaakte vaststellingen, het niet langer blijkt 

1) dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, 

of 

2) 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 geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar haar 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). 
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Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister dat werd afgegeven aan betrokkene/n dient 

door uw diensten te worden ingehouden. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste en enig middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

New York op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet, van artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling 

van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 17 mei 2007), van het zorgvuldigheidsbeginsel, 

van het redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Het enig middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“1. Door de arts-adviseur wordt een duidelijke medische problematiek weerhouden in hoofde van de 

verzoekende partij.  

 

Verzoekster werd, enerzijds, gediagnosticeerd met diabetes type I in 2004 met een mors in utero in 

2013 omwille van een tekort aan insuline. Anderzijds werd verzoekster gediagnosticeerd met een 

chronische hepatitis B met leversteatose in oktober 2015. Verzoekster neemt thans insuline en 

glucagon. Deze therapie dient zij levenslang te ondergaan.  

 

Bij type 1 diabetes valt het eigen afweersysteem de bètacellen van de alvleesklier aan en vernietigt ze. 

Het lichaam maakt daardoor geen of onvoldoende insuline aan. Vandaar dat het vanaf de diagnose 

noodzakelijk is om levenslang insuline in te spuiten, hetgeen verzoekster nauwlettend dient op te 

volgen.  

 

Verzoekster verkreeg, op basis van haar medische problematiek, op 20 februari 2017 een tijdelijk verblijf 

toegekend. Zij werd gemachtigd tot een verblijf van één jaar vanaf de afgifte van de documenten (stuk 

3).  

 

De arts-adviseur is thans van oordeel in zijn besluit dat “de noodzakelijke medische zorgen” zowel 

beschikbaar als toegankelijk zouden zijn “in het herkomstland”, Senegal (stuk 1).  

 

Verzoekster is het oneens met dit oordeel omwille van onderstaande redenen.  

 

2. Door de arts-adviseur wordt, bij de beoordeling van de medische problematiek van verzoekster, 

bevestigd dat haar behandeling bestaat uit twee onderdelen: insuline en glucagon. Beide zaken behoren 

tot de behandeling van verzoekster.  

 

In het onderzoek van de arts-adviseur wordt in concreto geoordeeld over de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van insuline (zie verder hieronder). De arts-adviseur geeft onder meer aan dat insuline 

voldoende beschikbaar zou zijn doorheen “het ganse land” en dat de verschillende instanties een 

“correcte manier van bewaren garanderen”.  

 

Door de arts-adviseur wordt eenzelfde benadering niet gehanteerd bij de beoordeling van de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van glucagon voor verzoekster.  

 

De abstracte opmerking dat “de noodzakelijke medicatie en zo nodig volwaarde alternatieven” 

beschikbaar zouden zijn in Senegal, vormt geen concreet en individueel onderzoek in hoofde van 

verzoekster. Dit onderzoek dient immers geval per geval te gebeuren, rekening houdende met de 

individuele situatie van de aanvrager (RvV 19 november 2013, nr. 225.522). Inzake de toegankelijkheid 

wordt bovendien enkel maar melding gemaakt over de insuline die voldoende beschikbaar zou zijn “in 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

het ganse land”. Naar de toegankelijkheid van glucagon wordt zelfs geen (individueel) onderzoek 

verricht.  

 

De arts-adviseur geeft dan ook niet concreet aan op welke wijze deze behandeling voor verzoekster 

beschikbaar en toegankelijk zou zijn. Er weze bovendien aan herinnerd dat verzoekster reeds een 

tijdelijk verblijf kreeg toegekend op 20 februari 2017 net omwille van het gebrek aan een beschikbare en 

toegankelijke behandeling in Senegal.  

 

Zonder een concreet en gedegen onderzoek kan de arts-adviseur niet besluiten dat “de noodzakelijke 

medische zorgen” zowel beschikbaar als toegankelijk zouden zijn “in het herkomstland”, Senegal. 

 

De bestreden beslissing schendt hierdoor zowel artikel 3 EVRM, artikel 9ter Vreemdelingenwet en 

artikel 9 van het KB van 21 mei 2007, evenals de beginselen van behoorlijk bestuur (het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting).  

 

3. Door de arts-adviseur werd, inzake de medische problematiek van verzoekster, tevens weerhouden 

dat verzoekster actueel een aangepaste behandeling dient te volgen.  

 

Dit wordt aangehaald op basis van een verslag raadpleging diabetologie van 3 april 2018, zoals 

overgemaakt door verzoekster aan de verwerende partij. Daarbij wordt gesteld: “aangepaste 

behandeling met Novorapid en Lantus-insuline en Glucophage, bijkomend hypocalorisch diabetes dieet 

op basis van gezonde voeding”. Dit wordt weerhouden door de arts-adviseur die stelt: “als behandeling 

neemt zij heden novorapid (insuline rapid acting) lantus (long acting) en Glucophage (metformine)”.  

 

Verzoekster volgt dus actueel een specifiek aangepaste behandeling.  

 

Ook hier blijkt echter dat de arts-adviseur niet concreet aangeeft op welke wijze deze aangepaste 

behandeling voor verzoekster actueel beschikbaar en toegankelijk zou zijn in haar land van herkomst, 

Senegal. De arts-adviseur weerhoudt nochtans zelf dat verzoekster deze aangepaste (en dus 

bijzondere) behandeling dient te ondergaan.  

 

De abstracte opmerking dat “de noodzakelijke medicatie en zo nodig volwaarde alternatieven” 

beschikbaar zouden zijn in Senegal, vormt geen concreet en individueel onderzoek in hoofde van 

verzoekster. Dit onderzoek dient immers geval per geval te gebeuren, rekening houdende met de 

individuele situatie van de aanvrager (RvV 19 november 2013, nr. 225.522).  

 

Inzake de toegankelijkheid wordt bovendien enkel maar melding gemaakt over de insuline die 

voldoende beschikbaar zou zijn “in het ganse land”. Naar de specifieke behandeling van verzoekster, op 

basis van de door de arts-adviseur zelf weerhouden behandeling, wordt geen (individueel) onderzoek 

verricht.  

 

Zonder een concreet en gedegen onderzoek kan de arts-adviseur niet besluiten dat “de noodzakelijke 

medische zorgen” zowel beschikbaar als toegankelijk zouden zijn “in het herkomstland”, Senegal. 

 

De bestreden beslissing schendt hierdoor zowel artikel 3 EVRM, artikel 9ter Vreemdelingenwet en 

artikel 9 van het KB van 21 mei 2007, evenals de beginselen van behoorlijk bestuur (het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting).  

 

4. Inzake de toegankelijkheid wordt door de arts-adviseur verder opgemerkt dat de aankoop van insuline 

zou ondersteund worden door een “subsidie”, wat volgens de arts-adviseur maakt dat ze “financieel 

toegankelijk is voor de populatie”. De arts-adviseur stelt dat 60% van de kostprijs wordt terugbetaald 

door de overheid.  

 

Door de arts-adviseur wordt echter nergens aangehaald aan welke voorwaarden de betrokkene moet 

voldoen om deze “subsidie” te kunnen verkrijgen (en dus of verzoekster hieraan voldoet). Bovendien 

wordt niet aangeduid hoelang deze “subsidie” kan worden verkregen (verzoekster verblijft in België 

sinds 2010 en kan zich thans niet meer beroepen op een sociaal netwerk in Senegal om in haar 

behoeften te voorzien door haar langdurige afwezigheid).  

 

Verzoekster heeft type 1 diabetes. Dit betekent dat zij levenslang insuline dient te nemen om haar ziekte 

onder controle te houden. Een tekort aan insuline heeft een onmiddellijke weerslag op haar gezondheid.  
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Bovendien ondergaat verzoekster actueel een specifieke, aangepaste behandeling. Dit wordt bewezen 

op basis van een verslag raadpleging diabetologie van 3 april 2018, zoals overgemaakt door 

verzoekster aan de verwerende partij. Daarbij wordt gesteld: “aangepaste behandeling met Novorapid 

en Lantus-insuline en Glucophage, bijkomend hypocalorisch diabetes dieet op basis van gezonde 

voeding”. Dit wordt weerhouden door de arts-adviseur die stelt: “als behandeling neemt zij heden 

novorapid (insuline rapid acting) lantus (long acting) en Glucophage (metformine)”.  

 

Door de arts-adviseur wordt daarentegen nergens uiteengezet of, inzake de toegankelijkheid, 

verzoekster ook voor deze behandeling beroep kan doen op de aangehaalde “subsidie”. Evenmin 

worden de voorwaarden tot het (eventueel) verkrijgen van deze “subsidie” niet besproken door de arts-

adviseur.  

 

Zonder een dergelijk onderzoek kan de arts-adviseur niet besluiten dat “de noodzakelijke medische 

zorgen” zowel beschikbaar als toegankelijk zouden zijn “in het herkomstland”, Senegal.  

 

De bestreden beslissing schendt hierdoor zowel artikel 3 EVRM, artikel 9ter Vreemdelingenwet en 

artikel 9 van het KB van 21 mei 2007, evenals de beginselen van behoorlijk bestuur (het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting). 

 

5. Wat betreft het verder onderzoek naar de toegankelijkheid, merkt de arts-adviseur op dat de 

opvolging kan gebeuren in een diabetescentrum.  

 

Er worden door de arts-adviseur enkele centra aangehaald, zoals het Marc Sankalé diebetes centrum, 

Naabil Chocair en Parcelles Aissainies Health Centres. De arts-adviseur geeft echter maar bij één 

centrum aan dat dit een “openbare instelling” betreft. Voor de andere geldt dit kennelijk niet.  

 

In Senegal zijn er privéklinieken actief, waartoe verzoekster echter geen toegankelijkheid heeft. Door de 

arts-adviseur wordt kennelijk geen onderscheid gemaakt tussen dergelijke centra, terwijl verzoekster 

hierop geen beroep kan doen.  

 

Ook wat betreft de opmerking dat de “verschillende instanties een correcte manier van bewaren 

garanderen”, valt niet te verifiëren of dit instanties zijn waartoe verzoekster effectief toegang heeft.  

 

Eerder wees verzoekster, in haar aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter 

Vreemdelingenwet, tevens op het probleem van de bewaring van de noodzakelijke medicatie. De 

voorraad insuline is niet gelijkmatig verdeeld en vaak onvoldoende om de bevolking te voorzien van de 

nodige medicatie. Bovendien stelt zich een probleem om de nodige medicatie op een geschikte manier 

te stockeren, aangezien deze moet worden gekoeld.  

 

Lokale dokters getuigen hierover (zie stuk 5, gevoegd bij de aanvraag tot machtiging van verblijf):  

Doctor Mbaye said the availability of insulin also is a problem, particularly outside the capital. “Accessing 

insulin is a huge problem in many African countries. There is a distribution of diabetes medicine here in 

Senegal, but it often doesn’t reach certain places,” she says. “There is also the problem of proper 

storage in villages. Insulin needs to be refrigerated."  

 

Vrij vertaald:  

 

Doctor Mbaye zegt dat ook de beschikbaarheid van insuline een probleem vormt, in het bijzonder buiten 

de hoofdstad. "Toegang tot insuline is een groot probleem in veel Afrikaanse landen. Er is een verdeling 

van diabetesgeneesmiddelen hier in Senegal, maar vaak bereikt dit bepaalde plaatsen niet" zegt ze. “Er 

is ook het probleem van de correcte opslag ervan in dorpen. Insuline moet worden gekoeld.” 

 

Naast de dagdagelijkse medicatie, stelt zich het probleem van de beschikbaarheid en toegankelijkheid 

van de medische behandelingen en kosten die verbonden zijn met de ziekte:  

 

There are many additional costs, however, such as syringes, blood sugar tests, special foods, and other 

medical expenses that arise from complications related to diabetes, such as hypertension and 

circulation problems.  

 

Vrij vertaald:  
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Er zijn echter vele bijkomende kosten zoals injectiespuiten, bloedsuikertests, speciale voeding en 

andere medische kosten die voortvloeien uit complicaties die verband houden met diabetes, zoals 

hypertensie en doorbloedingsstoornissen.  

 

De bestreden beslissing schendt hierdoor zowel artikel 3 EVRM, artikel 9ter Vreemdelingenwet en 

artikel 9 van het KB van 21 mei 2007, evenals de beginselen van behoorlijk bestuur (het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting).” 

 

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

 

“De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat zij het oneens is met de 

bevinding van de arts-adviseur, als zou de voor haar noodzakelijke behandeling in het land van 

herkomst beschikbaar en toegankelijk zijn. De verzoekende partij stelt dat geen concreet onderzoek zou 

zijn gevoerd naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van “glucagon”. 

 

De kritiek van de verzoekende partij kan niet worden aangenomen. 

 

Verweerder laat gelden dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van art. 9ter 

Vreemdelingenwet. 

 

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

“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.” 

 

Uit het advies van de arts-adviseur dd. 29.05.2018 blijkt duidelijk dat de gezondheidsproblemen die 

werden aangehaald door verzoekende partij terdege onderzocht werden, waarna de arts-adviseur 

echter diende te besluiten dat de verzoekende partij niet langer beantwoordt aan de voorwaarden voor 

de tijdelijke verblijfsmachtiging, vermits de omstandigheden op grond waarvan verblijfsmachtiging werd 

bekomen niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter gewijzigd 

zijn. 

 

In die zin werd inderdaad vastgesteld dat de aandoening van de verzoekende partij op heden onder 

controle is, op voorwaarde dat de verzoekende partij verder haar therapie nauwgezet blijft opvolgen, nu 

diabetes levenslang moet worden behandeld. 

 

Concreet werd vervolgens vastgesteld dat de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar én 

toegankelijk zijn in het land van herkomst, zodat er vanuit medisch standpunt niet langer bezwaar 

bestaat tegen een terugkeer naar het herkomstland. 

 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt duidelijk dat daarbij rekening werd gehouden met de medische 

verslagen die verzoekende partij heeft voorgelegd, terwijl de arts-adviseur ook verwijst naar de 

verschillende door hem geraadpleegde bronnen, die ofwel online consulteerbaar zijn, ofwel kunnen 

worden nagegaan in het administratief dossier. 

 

Gelet op het feit dat de arts-adviseur adviseert dat er niet langer bezwaar is vanuit medisch oogpunt 

naar een terugkeer naar Senegal, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om het 

advies van de arts-adviseur te volgen. 

 

Terwijl het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als annulatierechter, niet toekomt zich in de plaats 

te stellen van de arts-adviseur noch van de gemachtigde van de Staatssecretaris bij het nemen van 

diens advies/beslissing, doch enkel kan nagaan of de beslissing niet kennelijk onredelijk is. 

De verzoekende partij beweert dat de arts-adviseur heeft nagelaten om op gedegen wijze te motiveren 

nopens de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het geneesmiddel glucagon. 

 

Dienaangaande dient evenwel te worden gerepliceerd dat uit de door de arts-adviseur samengevatte 

“actuele aandoening en behandeling” blijkt dat de verzoekende partij op heden actief Novorapid, Iantus 
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en Glucophage neemt, waarbij vervolgens uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de 

beschikbaarheid van deze geneesmiddelen daadwerkelijk werd nagegaan. 

 

Daar waar de verzoekende partij stelt dat zij actief Glucagon als geneesmiddel zou nodig hebben blijkt 

dit als dusdanig niet uit de door haar voorgelegde medische stukken. Het loutere feit dat de arts-

adviseur zulks verkeerdelijk -kennelijk per vergissing- toch vermeldt in diens advies (bij de samenvatting 

van de voorliggende medische stukken), doet uiteraard geen afbreuk aan het feit dat uit de door de 

verzoekende partij voorgelegde stukken als dusdanig niet blijkt dat zij daadwerkelijk glucagon zou nodig 

hebben als medicijn. 

 

Bijgevolg getuigt het allerminst van een onzorgvuldig onderzoek dat door de arts-adviseur, dewelke 

initieel kennelijk per vergissing glucagon vermeldde bij de voorgeschreven medicatie, vervolgens geen 

nader onderzoek heeft gevoerd naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van glucagon, vermits uit 

het dossier duidelijk blijkt dat de verzoekende partij als behandeling enkel novorapid, Iantus en 

Glucophage neemt. 

 

De kritiek van de verzoekende partij kan bijgevolg niet worden aangenomen. 

 

In zoverre de verzoekende partij een schending van artikel 3 EVRM aanvoert, doordat de gemachtigde 

van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging geen 

rekening hebben gehouden met de specifiek aangepaste behandeling, merkt verweerder op dat 

onmiskenbaar werd onderzocht of alle door de verzoekende partij daadwerkelijk benodigde 

geneesmiddelen beschikbaar en toegankelijk zijn. 

 

Er kan eenvoudigweg niet dienstig anders worden voorgehouden. 

 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt dat hij zich bij zijn onderzoek steunde op informatie uit de 

MedCOI-databank, dewelke niet-publiek is, doch waarvan kopie aan de stukken van het administratief 

dossier werd gevoegd. 

 

Wars van hetgeen de verzoekende partij voorhoudt blijkt uit de betreffende stukken afdoende dat de 

behandeling én opvolging van diabetes in Senegal beschikbaar is. 

 

De verzoekende partij maakt aldus allerminst een schending van artikel 3 EVRM aannemelijk, 

inzonderheid gelet op het feit dat zij niet aangeeft wat de uitzonderlijke humanitaire omstandigheden zijn 

die pleiten tegen de bestreden beslissing, niet in het minst nu verzoekende partij ter zake vaag blijft en 

geen concrete gegevens naar voor brengt of bewijskrachtige stukken voorlegt. 

 

Door in het verzoekschrift enkel te verwijzen naar artikel 3 EVRM maakt de verzoekende partij een 

schending van artikel 3 van het EVRM uiteraard niet aannemelijk. 

 

De verzoekende partij heeft geen (individuele) gegevens aangebracht die prima facie wijzen op een 

reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden handeling. 

 

Het loutere feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de bestreden beslissing maakt geen grond 

tot vernietiging uit. 

 

In een volgend onderdeel van het enig middel levert de verzoekende partij kritiek op het gevoerde 

onderzoek naar de toegankelijkheid van de noodzakelijke zorgen, waarbij wordt aangehaald dat de arts-

adviseur niet verduidelijkt aan welke voorwaarden personen moeten voldoen om in aanmerking te 

kunnen komen voor de vermelde subsidie. 

 

Los van het feit dat de bewijslast in het kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet rust op de 

verzoekende vreemdeling en het aldus aan de verzoekende partij toekomt om te bewijzen dat zij in het 

land van herkomst nog steeds over de nodige medische zorgen of opvolging zal kunnen beschikken, 

dan wel er toegang tot krijgen, merkt verweerder op dat uit het gedegen advies van de arts-adviseur 

blijkt dat verschillende hypotheses werden aangehaald, om vervolgens te besluiten tot de 

toegankelijkheid van de noodzakelijke zorgen. 

 

Daar waar terecht wordt gewezen op het feit dat insuline wordt gesubsidieerd door de Senegalese 

overheid en om die reden de kostprijs eerder beperkt blijft, wordt door de arts-adviseur bovendien 
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vastgesteld dat moet worden aangenomen dat de verzoekende partij middels inkomsten uit 

tewerkstelling zal kunnen instaan voor de kotsen van de noodzakelijke behandeling. 

 

Eén en ander vindt overigens steun in het feit dat de verzoekende partij verklaart dat zij in België 

tewerkstelling heeft gevonden, hetgeen de vaststelling van de arts-adviseur slechts bevestigt, daar waar 

werd vastgesteld dat de verzoekende partij in staat moet worden geacht om te werken. 

 

Zelfs indien de verzoekende partij aannemelijk zou maken dat zij niet per definitie aanspraak kan maken 

op de door de arts-adviseur vermelde subsidie, dan nog blijkt hieruit allerminst dat de arts-adviseur ten 

onrechte zou hebben besloten dat de verzoekende partij door middel van inkomsten uit tewerkstelling 

geacht moet worden te kunnen instaan voor de kosten van haar behandeling. 

 

Terwijl ook kan worden opgemerkt dat de verzoekende partij zelfs niet aantoont dat er bijkomende 

voorwaarden zouden worden gesteld door de Senegalese overheid, opdat aanspraak zou kunnen 

worden gemaakt op de subsidie voor insuline, waardoor de verzoekende partij hierop geen recht zou 

kunnen laten gelden. De verzoekende partij beperkt zich tot uiterst vage kritiek, zonder aan de hand van 

concrete elementen de bevindingen van de arts-adviseur te weerleggen. 

 

Ook met betrekking tot de vaststelling dat er voldoende centra in het land van herkomst aanwezig zijn 

om diabetici op te volgen, slaagt de verzoekende partij er niet in om deze vaststelling aan de hand van 

concrete elementen te weerleggen. De verzoekende partij betwist de vaststelling niet eens, doch meent 

zich opnieuw te kunnen beperken tot het feit dat de arts-adviseur niet bewijst dat de verzoekende partij 

toegang zal kunnen hebben tot de betreffendecentra. 

 

Dienaangaande laat verweerder gelden dat de verzoekende partij niet de minste indicatie kan geven, als 

zouden de niet-publieke instellingen voor haar eenvoudigweg ontoegankelijk zijn. Zelfs indien er een 

bepaalde kostprijs verbonden is aan de opvolging in deze centra, blijkt nergens dat de verzoekende 

partij voor deze kost niet zou kunnen instaan, inzonderheid nu zij in België ook tewerkgesteld blijkt te 

zijn. 

 

De verzoekende partij kan zich uiteraard niet beperken tot vage kritiek op de bevindingen van de arts-

adviseur, doch dient aan de hand van concrete elementen aannemelijk te maken om welke redenen zij 

vanuit medisch standpunt niet kan terugkeren naar het land van herkomst. De verzoekende partij 

verschuift de bewijslast opnieuw naar de arts-adviseur, terwijl het aan haarzelf toekomt om te bewijzen 

dat zij voldoet aan de door artikel 9ter van de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarden. 

 

Verweerder benadrukt dat door de arts-adviseur op gedegen wijze is vastgesteld dat de verzoekende 

partij in het land van herkomst geacht moet worden de nodige behandeling én opvolging te kunnen 

bekomen, zodat de verzoekende partij zich niet dienstig kan beperken tot het vaagweg in twijfel trekken 

van de onderbouwde bevindingen, dit los van enige objectief stavingstuk. 

 

Het loutere feit dat niet in alle dorpen van Senegal insuline beschikbaar is en er zich op bepaalde 

plaatsen een probleem stelt van bewaring, doet uiteraard geen afbreuk aan het feit dat door de arts-

adviseur terecht kon worden vastgesteld dat er voor de verzoekende partij voldoende 

behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst beschikbaar en toegankelijk zijn. 

 

Ook de verwijzing naar een verklaring van een dokter die stelt dat er vele bijkomende kosten voor de 

diabetesbehandeling zijn, volstaat niet om het advies van de arts-adviseur te weerleggen, nu de arts-

adviseur heeft vastgesteld dat de verzoekende partij geacht moet worden in te staan voor deze 

bijkomende kosten. Terwijl de verzoekende partij nergens in haar inleidend verzoekschrift deze 

vaststelling van de arts-adviseur betwist. 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat het BIVR van de verzoekende partij niet kon worden 

verlengd. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel incluis. 

 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 
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3.3. Beoordeling 

 

De verzoekster beroept zich onder meer op een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

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

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

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

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

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

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in 

dat de overheid slechts na afweging van alle relevante gegevens van de zaak een beslissing mag 

nemen (RvS 28 april 2008, nr. 182.450). De bestuursbeslissing dient te steunen op een zorgvuldige 

feitenvinding en een nauwgezette afweging zodat de beslissing genomen wordt op basis van een 

afdoend en volledig onderzoek van het concrete geval (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182; RvS 2 februari 

2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 

 

Bij het beoordelen van het naleven van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in 

hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Het optreden van de overheid moet 

wel worden beoordeeld door de toetsing van de uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier 

en aan de toepasselijke wetsbepalingen.  

 

De bestreden beslissing betreft de weigering van de verlenging van het voorlopig verblijf, voorheen 

toegestaan in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze beslissing vindt zijn juridische 

grondslag in de artikelen 9 en 13 van de vreemdelingenwet en in artikel 9 van het koninklijk besluit van 

17 mei 2007. 

 

Artikel 9ter, §1, van de vreemdelingenwet, bepaalt als volgt: 

 

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

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

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

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

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

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België.  

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft.  

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling.  

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

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

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

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.” 

 

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 bepaalt als volgt: 

 

“De vreemdeling die gemachtigd werd tot beperkt verblijf op grond van artikel 9ter van de wet, wordt 

geacht niet meer te voldoen aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden in de zin van artikel 13, § 3, 

2°, van de wet, indien de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend, niet langer 

bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer nodig is. Er dient hierbij te worden 

nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand 

karakter hebben.” 

 

Zoals blijkt uit de stukken van het administratief dossier, werd op 20 februari 2017 beslist om de 

verzoekster een tijdelijke machtiging tot verblijf toe te kennen naar aanleiding van de op 20 juli 2015 

ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 
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Op 14 februari 2017 gaf de ambtenaar-geneesheer, in toepassing van artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de 

vreemdelingenwet, het volgende advies inzake verzoeksters aanvraag van 20 juli 2015: 

 

“(…) 

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 20.07.2015. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

(…) 

 

Uit een studie van dit medisch dossier blijkt dat deze 28-jarige vrouw uit Senegal lijdt aan insuline 

dependente diabetes mellitus (IDDM) en chronische hepatitis B, waarvoor behandeling en verdere 

opvolging nodig geacht wordt. Zij neemt de volgende medicijnen: Glucophage 500 en Insuline (Actrapid 

en Insulatard). 

 

Samenvattend blijkt dus dat betrokkene verdere behandeling en opvolging nodig heeft voor haar 

endocrinologische en hepatologische problematiek. 

De behandeling en de follow up zijn hier in België momenteel van die aard dat voorlopig nog niet aan 

terugkeer naar het herkomstland kan gedacht worden omdat er momenteel nog onvoldoende garantie 

bestaat over de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in 

Senegal. Betrokkene wordt hier in een educatie-programma begeleid om de diabetes-problematiek 

zelfstandig te kunnen beheersen en een stabiele metabole regeling te bereiken. 

 

Conclusie: 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan worden afgeleid dat betrokkene momenteel op zodanige wijze 

lijdt aan een pathologie dat deze een reëel risico vormt voor het leven of de fysieke integriteit. Er bestaat 

actueel onvoldoende zekerheid over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke 

internistische zorgen (endocrinologisch en hepatologisch) in Senegal. Vanuit medisch oogpunt is een 

terugkeer naar het herkomstland voorlopig gedurende 1 jaar niet aangewezen. 

Bij de her-evaluatie binnen 1 jaar dient dan een nieuwe en grondige evaluatie van de 

gezondheidssituatie te gebeuren alsook een onderzoek naar de beschikbaarheid en de toegankelijkheid 

van de nodige medische zorgen in Senegal.”   

 

De gemachtigde heeft dit advies in aanmerking genomen en heeft zijn beslissing van 20 februari 2017 

tot toekenning van een tijdelijk verblijf van één jaar als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Ik heb de eer u mee te delen dat de voornoemde personen naar aanleiding van de 

regularisatieaanvraag bij onze diensten per aangetekend schrijven ingediend op 21.09.2011, 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, en in toepassing van 

artikel 13 van de wet van 15 december 1980, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 

2006, gemachtigd wordt tot een verblijf van één jaar vanaf de afgifte van de documenten. 

 

Bijgevolg verzoek ik u betrokkenen in het vreemdelingenregister in te schrijven en het bewijs van 

inschrijving in dat register af te geven geldig voor de duur van 12 maanden. 

Het BIVR moet het volgende vermelden: "tijdelijk verblijf". 

 

De tijdelijke verblijfsvergunning wordt toegestaan omwille van de in hun aanvraag ingeroepen 

gezondheidsredenen en betreft B., N. M. 

 

Ten laatste de 30ste dag (= 1 maand) voor de vervaldatum van de verblijfsvergunning dient betrokkene 

via de Burgemeester van de verblijfplaats een verzoek tot verblijfsverlenging te richten, voorzien van 

volgend/e bewijsstukken: 

 

Voorwaarden voor B., N. M. 

• Een recent standaard medisch getuigschrift opgesteld conform het model vereist door Art.9ter §1 van 

de wet van 15.12.1980 en gepubliceerd in bijlage bij het KB van 24.01.2011 tot wijziging van het KB van 

17.05.2007 en andere medische rapporten, die de evolutie van de ziekte + haar graad van ernst alsook 

de noodzakelijke behandeling preciseren. Het standaard medisch getuigschrift mag niet ouder zijn dan 
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drie maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot verblijfsverlenging; zo niet zal uw 

betreffende aanvraag geweigerd worden. 

• Een geldig internationaal erkend en door de nationale overheden afgeleverd reisdocument/paspoort. 

• Een geldige arbeids- of beroepskaart en het bewijs van effectieve en recente tewerkstelling. Indien 

betrokkene niet in staat is arbeid te verrichten (vb. door ziekte), dan dient zij een medisch attest voor te 

leggen wegens arbeidsongeschiktheid.  

 

DE VERLENGING van het TIJDELIJKE verblijf zal onderworpen worden aan een medische herevaluatie 

en aan een voorafgaand akkoord door de Medische Sectie van de Dienst Humanitaire Regularisaties 

(…).” 

 

Op 20 april 2018 dient de verzoekster een aanvraag in tot verlenging van het tijdelijk verblijf van één jaar 

op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

De ambtenaar-geneesheer geeft op 29 mei 2018 inzake deze vraag tot verlenging het volgende advies: 

 

“(…) 

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

in het kader van een aanvraag tot verlening van de verblijfsmachtiging.  

 

Er werd reeds eerder een advies verleend door collega dr. B. (d.d. 14-12-2017) omwille van insuline 

dependente diabetes mellitus en chronische hepatitis B. 

 

1. Hiervoor maak ik gebruik van de attesten die ons werden bezorgd sinds het vorig advies: 

 

- Standaard Medisch Getuigschrift dd. 6-4-2018 van dr. T., huisarts, met de volgende informatie: 

o Diabetes type I, insuline dependentie, diagnose in 2004, met mors in utero in 2013 omwille 

van tekort aan insuline 

o Vaststellen van chronische hepatitis B met leversteatose in 10/2015 

o Huidige behandeling: insuline en glucagon 

o Levenslange therapie 

- Raadpleging diabetologie dd. 3-4-2018: slechte metabole regeling omwille van inadequate 

therapietrouw en onvoldoende ziekte-inzicht. Aangepaste behandeling met Novorapid en Lantus-

insuline en Glucophage, bijkomend hypocalorisch diabetes dieet op basis van gezonde voeding 

- Onleesbaar verslag voor oppuntstelling diabetes 

- Verslag hepatologie dd. 16-3-2018: normale transaminasen, status van inactieve carrier hepatitis B. 

 

2. Actuele aandoening(en) en behandeling 

 

Samenvattend kunnen we het volgende stellen:  

- Het gaat hier om een jonge dame van Senegalese origine, 30 jaar oud, die sinds 2004 de diagnose 

van insuline dependente diabetes gekregen heeft. (zie verslag diabetoligie) 

- Zij is in 2010 naar België gekomen. 

- Er zijn geen gegevens gekend dat de diabetes in haar thuisland behandeld geweest is. 

- In de dossiers staat vermeld dat zij geen ziekte-inzicht heeft en haar therapie niet consequent volgt. 

- In 2013 heeft zij een complicatie van mors in utero gedaan. 

- Bijkomend is zij een inactieve carrier van hepatitis B, die geen behandeling nodig heeft. 

- Als behandeling neemt zij heden novorapid (insuline rapid acting) lantus (long acting) en 

Glucophage (metformine) 

 

In conclusie kunnen we stellen dat haar aandoening onder controle is zo zij haar verantwoordelijkheid 

neemt en haar therapie nauwgezet volgt. Dit is voor levenslang, vermits diabetes niet geneest. 

De hepatitis B heeft geen behandeling nodig vermits het hier gaat om een “inactieve carrier”. 

 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen en 

geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen.  

 

3. 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): 
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- Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is: 

Aanvraag Medcoi van 3-5-2018 met het uniek referentienummer 11111 

Aanvraag Medcoi van 24-6-2016 met het uniek referentienummer 8301 

 

Betreffende de behandeling/zorgen kunnen we stellen dat de medische opvolging door hepatologen, 

endocrinologen en huisartsen verzekerd is evenals de noodzakelijke medicatie en zo nodig volwaardige 

alternatieven. 

 

We kunnen dus besluiten dat in het kader van de medische opvolging en beschikbaarheid van de zorg 

deze aanwezig is in het thuisland. Vanuit dit oogpunt is er geen tegenindicatie voor terugkeer. 

 

Via MedCOI werd bevestigd dat de insuline in ziekenhuizen en apotheken correct bewaard kan worden 

en dat dit gegarandeerd wordt door de verschillende instanties. 

Bijkomend verwijzen we naar bijlage 3: Insuline op reis, de richtlijnen voor het bewaren van insuline voor 

toeristen die evenzeer gelden voor inwoners. 

 

4. 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 uitgevoerd 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, 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. 

- De gezondheidszorg in Senegal is klassiek georganiseerd in drie niveaus: 

- De eerste lijn, is het perifeer operationeel systeem. Dit is de basis van de gezondheidszorg 

en komt overeen met de zorg op het niveau van het district. Het land is opgedeeld in 69 

districten en elk district beschikt over minstens 1 gezondheidscentrum, gelokaliseerd in de 

dorpen, op het platte land en de iets grotere dorpen. 

- Het intermediaire niveau komt overeen met de administratieve regio. Elke administratieve 

regio heeft verschillende verantwoordelijkheden en taken in kader van de gezondheidszorg: 

implementatie van de regels en gezondheidsstrategies, coördinatie en organisatie van de 

samenwerking tussen de verschillende structuren, inspectie van de 

gezondheidsinstellingen en opleiding van de medewerkers. Er is altijd op dit niveau 

minimum 1 regionaal ziekenhuis. 

- Het centrale niveau is het nationaal niveau. Het bestaat uit het kabinet van de minister van 

gezondheidszorg, het Secretariaat generaal, de nationale directieven en andere verwante 

diensten. Hun verantwoordelijkheid is het opstellen van de verschillende programma’s in 

kader van gezondheidszorg en de politiek hieromtrent uitstippelen alsook te controleren en 

de lagere niveaus aan te sturen. Zij geven technische en strategische ondersteuning aan 

het regionaal niveau en coördineren de gezondheidszorg samen met internationale 

partners. Op dit niveau situeren zich de verschillende doorverwijsziekenhuizen. 

- Er bestaat naast de publieke sector ook een private sector en ook de traditionele geneeskunde is 

vertegenwoordigd. 

- De verzorging is niet gratis alleen voor kinderen onder de 5 jaar en ouderen boven de 60 en 

zwangeren. 

 

Specifiek voor betrokkene: 

- Ongecompliceerde diabetes kan behandeld worden door de huisarts. Meer gecompliceerde 

opvolging zoals voor betrokkene, kan gebeuren in het Marc Sankalé diabetes centrum, een 

ambulant diabetescentrum. De patiënten worden om de 4 maanden opgevolgd. Dit centrum is 

verbonden aan het Abass Ndao University Teaching hospital en is een publieke instelling. 
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- Naast dit centrum zijn er nog anderen zoals Naabil Chocair en Parcelles Aissainies Health Centres. 

Met de hulp van Sanof Aventis zijn er verschillende centra geopend in het ganse land. 

- Over het ganse land zijn er voldoende centra om de diabetici op te volgen. Alleen zeer 

gecompliceerde gevallen worden doorverwezen naar Dakar. 

- Insuline is voldoende beschikbaar in het ganse land en er zijn voldoende opbergmogelijkheden in 

het land gegarandeerd. 

- De behandeling wordt alleen terugbetaald door de professionele ziekteverzekering. Insuline wordt 

evenwel ondersteund door een subsidie wat maakt dat ze financieel toegankelijk is voor de 

populatie. Zestig % van de kostprijs wordt terugbetaald door de overheid. 

- Bijkomend dient vermeld dat betrokkene sinds 2004 aan diabetes lijdt. Dit is 6 jaar voor haar 

aankomst in België. Uit niets blijkt dat zij in deze 6 jaar geen adequate behandeling genoten heeft in 

haar thuisland. 

- In het kader van de "onmogelijkheid" van de insuline op correcte manier te bewaren, kunnen we dit 

argument weerleggen. In BDA-6410 wordt vermeld dat de verschillende instanties een correcte 

manier van bewaren garanderen. In het kader van het bewaren van de insuline door de betrokkene 

verwijzen we naar de bijlage die reeds werd vermeld in de beschikbaarheid: reizen met diabetes en 

insuline bewaren. Deze richtlijnen kunnen zonder probleem overgenomen worden door betrokkene. 

- In het kader van de hepatitis B dient vermeld dat zij gediagnosticeerd is als "inactieve carrier". Dit 

betekent dat er geen behandeling nodig is. Uitgebreid onderzoek naar toegankelijkheid van deze 

zorg is niet nodig. 

- Betrokkene legt een bewijs van arbeidsgeschiktheid voor van de behandelende arts. Bijkomend zijn 

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

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

kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

 

In eerdere aanvragen verwijst betrokkene naar een artikel in haar aanvraag 9ter nl. 'Diabetics in 

Senegal Struggle to Manage Disease dd. 14/11/2013'. Dit artikel toont niet aan dat dit specifiek van 

toepassing is op betrokkene, het is een algemeen artikel. Ook is de beschikbaarheid in het land van 

herkomst onderzocht in 2015, dit artikel dateert van 2013, het betreft dus geen recente informatie. 

Recentere informatie weerlegt deze bewering. 

 

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 Re-integratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

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

bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Re-integratiebijstand kan het volgende 

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

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. 

 

5. Conclusie 

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 beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. 

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

herkomstland. 

 

De betrokkene voldoet niet langer aan de voorwaarden voor een tijdelijke verblijfsmachtiging volgens 

art. 9 van het KB van 17 mei 2007 omdat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd 

verleend niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn 

gewijzigd.” 

 

Met de uitdrukkelijke verwijzing naar het voormelde advies van 29 mei 2018, beslist de gemachtigde op 

30 mei 2018 om de verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf, voordien toegestaan in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, te weigeren. Het blijkt derhalve dat het medisch 

advies van 29 mei 2018 - zoals overigens ook reeds blijkt uit het bepaalde in artikel 9ter, §1, vijfde lid, 

van de vreemdelingenwet - beslissend is voor het weigeren van de verlenging van de machtiging tot 

verblijf. 

 

Gelet op artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007, in samenlezing met artikel 9ter, §1, vijfde 

lid, van de vreemdelingenwet, moet bij de beoordeling van aangevoerde schending van de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 14 

zorgvuldigheidsplicht dan ook worden onderzocht of de ambtenaar-geneesheer op nauwgezette wijze 

heeft onderzocht of de omstandigheden, op grond waarvan de machtiging tot verblijf om medische 

redenen voordien werd verleend, niet langer bestaan, dan wel dat zij zodanig zijn gewijzigd dat de 

machtiging niet langer nodig is. De algemene zorgvuldigheidsplicht die rust op het bestuur, wordt in 

casu nog nader omlijnd door de in voormeld artikel 9 voorziene verplichting om na te gaan “of de 

verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter” heeft. 

De zorgvuldigheidsplicht die rust op het bestuur bij het niet verlengen van een voorheen toegekende 

machtiging tot verblijf om medische redenen, gaat dan ook verder dan de ambtenaar-geneesheer te 

gelasten met een loutere herbeoordeling van het in artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet 

vermelde risico, van de mogelijkheden van en de toegankelijkheid tot behandeling in verzoeksters land 

van herkomst of het land waar zij verblijft, en van de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar 

graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. De ambtenaar-geneesheer moet immers 

tevens op zorgvuldige wijze onderzoeken of de omstandigheden, die voorheen tot de machtiging 

hebben geleid, op een voldoende ingrijpende en niet-voorbijgaande wijze zijn veranderd dan wel dat 

deze omstandigheden niet langer bestaan. Het spreekt voor zich dat de loutere pro forma vermelding 

“De betrokkene voldoet niet langer aan de voorwaarden voor een tijdelijke verblijfsmachtiging volgens 

art. 9 van het KB van 17 mei 2007 omdat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd 

verleend niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn 

gewijzigd.” niet volstaat. Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer, die overeenkomstig artikel 9ter, 

§1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet als enige bevoegd is voor het onderzoek van de medische 

elementen en van de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de noodzakelijk geachte behandeling 

in het land van herkomst, moet tevens duidelijk blijken waarom de omstandigheden die eerder tot de 

verblijfsmachtiging hebben geleid, niet langer bestaan, dan wel dat zij voldoende ingrijpend en met een 

niet-voorbijgaand karakter zijn gewijzigd.  

 

In tegenstelling tot hetgeen de verweerder voorhoudt in de nota met opmerkingen, komt het in het kader 

van de aanvraag tot verlenging van het voorlopig verblijf om medische redenen niet aan de verzoekster 

toe om aan de hand van concrete elementen aannemelijk te maken om welke redenen zij vanuit 

medisch standpunt niet kan terugkeren naar haar land van herkomst en dat zij aan de voorwaarden van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet voldoet. Evenmin kan de verweerder dienstig voorhouden dat het 

in dit specifieke kader aan de verzoekster is om te bewijzen dat zij in het land van herkomst nog steeds 

niet over de nodige medische zorgen opvolging zal kunnen beschikken. Het komt, in het licht van artikel 

9 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007, in samenlezing met artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de 

vreemdelingenwet, wel degelijk aan de ambtenaar-geneesheer toe om concreet en op zorgvuldige wijze 

te onderzoeken of de omstandigheden op grond waarvan de verblijfsmachtiging eerder werd verleend, 

niet langer bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer nodig is, waarbij deze 

ambtenaar-geneesheer dient na te gaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende 

ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft. Op de ambtenaar-geneesheer rust dus onmiskenbaar de 

bewijslast om in het medisch advies dat wordt verleend naar aanleiding van de aanvraag tot verlenging 

van het voorlopig verblijf, aan te tonen dat de omstandigheden op grond waarvan de verblijfsmachtiging 

eerder werd verleend, niet langer bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer 

nodig is. Dat de bewijslast ter zake niet of alleszins niet exclusief bij de verzoekster ligt, blijkt overigens 

ook reeds uit de beslissing van 20 februari 2017 houdende de machtiging tot voorlopig verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Hierin wordt immers geenszins de voorwaarde opgelegd dat 

de verzoekster opnieuw dient aan te tonen dat zij beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet en dat zij dient aan te tonen dat zij nog steeds geen mogelijkheid heeft tot een 

adequate behandeling in het land van herkomst. In de beslissing van 20 februari 2017 wordt omtrent de 

medische elementen voor de verlenging enkel als voorwaarde gesteld dat de verzoekster een recent 

standaard medisch getuigschrift en medische attesten moet voorleggen die de evolutie van de ziekte en 

haar graad van ernst, alsook de noodzakelijke behandeling preciseren, waarna wordt aangegeven dat 

de verlenging van het tijdelijke verblijf “zal onderworpen worden aan een medische herevaluatie en aan 

een voorafgaand akkoord door de Medische Sectie van de Directie Uitzonderlijk Verblijf”. Op geen 

enkele wijze wordt aan de verzoekster gevraagd om elementen voor te leggen met betrekking tot de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen in het land van herkomst.  

 

De verzoekster beklemtoont in haar enig middel dat haar behandeling bestaat uit twee soorten 

medicatie: insuline en glucagon. Zij voert aan dat de ambtenaar-geneesheer bij zijn conclusie dat “de 

noodzakelijke medische zorgen” zowel beschikbaar en toegankelijk zijn in haar land van herkomst 

onzorgvuldig (“zonder een concreet en gedegen onderzoek”) heeft gehandeld, onder meer omdat er 

inzake de toegankelijkheid enkel gemeld wordt dat insuline voldoende beschikbaar is over het hele land 
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en dat de verschillende instanties een correcte manier van bewaren van insuline garanderen, terwijl er 

naar de toegankelijkheid van glucagon geen enkel individueel onderzoek wordt verricht. 

 

De verweerder repliceert hierop dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies, bij de samenvatting van de 

voorgelegde medische stukken, per vergissing heeft vermeld dat de verzoekster actueel wordt 

behandeld met glucagon. Dat de verzoekster deze specifieke medicatie nodig heeft, zou niet blijken uit 

de door haar voorgelegde medische stukken. De verweerder wijst erop dat de ambtenaar-geneesheer 

als actuele behandeling Novorapid, Lantus en Glucophage in aanmerking neemt. Het zou de 

ambtenaar-geneesheer dan ook niet kunnen worden verweten dat hij geen onderzoek voerde naar de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van glucagon.  

 

De Raad wijst er evenwel op dat de ambtenaar-geneesheer omtrent het meest recente medisch attest, 

met name het standaard medisch getuigschrift van 6 april 2018, uitdrukkelijk stelt dat de huidige 

behandeling bestaat uit insuline en glucagon. De bewering dat de weergegeven actuele behandeling 

met glucagon berust op een vergissing, vindt niet zonder meer steun in de stukken van het 

administratief dossier. De Raad stelt vast dat in het voornoemde standaard medisch getuigschrift niet 

uitdrukkelijk wordt gespecifieerd welke andere medicatie de verzoekster nodig heeft, naast insuline. De 

rubriek ‘C. Actuele behandeling’, vermeldt als medicamenteuze behandeling immers enkel het volgende: 

“Diabetes behandeling  insuline injecties en perorale tablet” en als medisch materiaal een 

“glycemietoestel”. Nergens in het standaard medisch getuigschrift van 6 april 2018 wordt de medicatie 

met glucagon vernoemd, en al evenmin wordt melding gemaakt van een medicamenteuze behandeling 

met Glucophage. Vermits ook van Glucophage geen sprake is, kan het gegeven dat de ambtenaar-

geneesheer uit vermelding van de niet-gespecifieerde “perorale tablet” een medicamenteuze 

behandeling met glucagon afleidt, dan ook niet zonder meer worden aanzien als een loutere vergissing. 

Het komt voorts niet aan de verweerder – en al evenmin aan de Raad – toe om zelf de vermeldingen 

van een standaard medisch getuigschrift te gaan interpreteren. Artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de 

vreemdelingenwet vertrouwt de beoordeling van de noodzakelijk geachte behandeling exclusief toe aan 

de ambtenaar-geneesheer, die over een medische expertise beschikt die de verweerder en de Raad 

ontberen.  

 

Gelet op de voorliggende stukken, kan dan ook niet zonder meer worden uitgesloten dat de verzoekster 

een behandeling met glucagon nodig heeft.  

 

Wat er ook van zij, de Raad stelt voorts vast dat de ambtenaar-geneesheer verder in zijn advies 

inderdaad aangeeft dat de verzoekster heden Novorapid, Lantus en Glucophage (metformine) gebruikt. 

De vraag of er een actuele behandeling vereist is met glucagon, dan wel met Glucophage, doet verder 

geen afbreuk aan het betoog van de verzoekster dat enkel de toegankelijkheid van insuline concreet en 

individueel werd onderzocht. Uit de stukken van het administratief dossier, meer bepaald uit het 

MedCOI-document nr. BMA 11111, blijkt dat wel degelijk werd vastgesteld dat orale tabletten 

metformine (Glucophage) beschikbaar zijn in de private farmacie ‘Guigon’ te Dakar. Het genoemde 

MedCOI-document vermeldt echter uitdrukkelijk dat er geen informatie wordt gegeven omtrent de 

toegankelijkheid van de behandeling.  

 

De verzoekster voert terecht aan dat haar medicamenteuze behandeling bestaat uit twee verschillende 

vormen van medicatie en dat enkel de toegankelijkheid van de ene medicatie (insuline) concreet en 

individueel werd onderzocht, terwijl een dergelijk individueel onderzoek naar de andere medicatie (zij 

het glucagon dan wel Glucophage) ontbreekt.  

 

De Raad benadrukt voorts dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de tijdelijke 

verblijfsmachtiging op 20 februari 2017 werd toegekend “omdat er momenteel nog onvoldoende garantie 

bestaat over de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in 

Senegal”. In het medisch advies, dat aan de basis ligt van de tijdelijke verblijfsmachtiging, wordt tevens 

uitdrukkelijk gesteld dat er “actueel onvoldoende zekerheid [bestaat] over de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de noodzakelijke internistische zorgen (endocrinologisch en hepatologisch) in 

Senegal” en dat “Bij de her-evaluatie binnen 1 jaar dient dan een nieuwe en grondige evaluatie van de 

gezondheidssituatie te gebeuren alsook een onderzoek naar de beschikbaarheid en de toegankelijkheid 

van de nodige medische zorgen in Senegal.” Gelet op deze gegevens en gelet op het bepaalde in artikel 

9ter, §1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet en artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007, 

kwam het de ambtenaar-geneesheer toe om op zorgvuldige wijze te onderzoeken of er zich een 

ingrijpende en niet tijdelijke verandering heeft voorgedaan wat de garanties op beschikbaarheid én 

toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen in Senegal betreft (dit is de omstandigheid op 
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grond waarvan de machtiging op 20 juni 2017 werd verleend). Aangezien de verblijfsmachtiging 

voorheen werd toegestaan omwille van een onzekerheid en een onvoldoende garantie dat de medische 

zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in verzoeksters land van herkomst, en aangezien niet wordt 

betwist dat de verzoekster nog steeds lijdt aan dezelfde pathologie (diabetes type I) die een levenslange 

behandeling vergt, dient bij de weigering van de verlenging van de verblijfsmachtiging op nauwgezette 

wijze te worden onderzocht of er thans voldoende zekerheid en garantie is voor zowel de 

beschikbaarheid als de toegankelijkheid van de medische zorgen die de verzoekster nodig heeft in haar 

land van herkomst. De verzoekster kan dan ook worden gevolgd dat een concreet en individueel 

onderzoek naar de toegankelijkheid van de volledige medicamenteuze behandeling, en niet enkel van 

insuline, zich opdringt.  

 

De Raad stelt samen met de verzoekster vast dat de ambtenaar-geneesheer bij het individueel 

onderzoek naar de toegankelijkheid van de vereiste medische zorgen enkel omtrent insuline stelt dat 

deze voldoende beschikbaar is over het hele land (en dat zij ook adequaat kan worden bewaard). 

Daarnaast wordt ook enkel omtrent insuline gesteld dat zij (ten belope van 60% van de kostprijs) 

gesubsidieerd wordt door de overheid zodat zij financieel toegankelijk is voor de populatie. De Raad 

treedt de verzoekster dan ook bij waar zij stelt dat er geen individueel onderzoek werd verricht naar de 

toegankelijkheid van de gehele specifieke behandeling (insuline én glucagon/Gluchophage) die zij 

levenslang nodig heeft, zodat de ambtenaar-geneesheer zonder het vereiste zorgvuldige onderzoek 

heeft besloten dat de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar én toegankelijk zijn in het land van 

herkomst.   

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht is derhalve aangetoond.  

 

Het verweer in de nota met opmerkingen doet hieraan geen afbreuk. Het verweer omtrent artikel 3 van 

het EVRM, omtrent de toegankelijkheid van insuline, omtrent de toegang tot publieke dan wel private 

instellingen en omtrent de bijkomende kosten van de diabetesbehandeling, neemt immers niet weg dat 

er geen volledig onderzoek werd verricht naar de toegankelijkheid van alle medicijnen die de 

verzoekster nodig heeft. Het onzorgvuldige handelen is er net in gelegen dat de individuele beoordeling 

van de toegankelijkheid van de benodigde medicatie (en dus niet de opvolging) beperkt blijft tot slechts 

één van de twee noodzakelijk geachte medicijnen, zodat dit onderzoek niet volstaat om te besluiten dat 

“de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland”.  

 

Het enig middel is, in de aangegeven mate, gegrond.  

 

Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Een verder onderzoek van de 

overige middelenonderdelen dringt zich niet op.  

   

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. 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: 

 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging  van 30 mei 2018, waarbij de aanvraag tot verlenging van de machtiging tot voorlopig 

verblijf, voordien toegestaan 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, wordt geweigerd, wordt vernietigd.  
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Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien november tweeduizend achttien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


