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 nr. 218 706 van 22 maart 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. VRINTS 

Hoge Warande 10 A 

2390 MALLE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 8 oktober 2018 

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

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

Vereenvoudiging van 13 augustus 2018 waarbij de aanvraag 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 ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en tot 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 december 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. VRINTS en van advocaat C. 

MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 14 oktober 2003 wordt de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend. 
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1.2. Op 23 december 2008 dient de verzoekende partij 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). 

 

1.3. Op 16 april 2009 neemt de gemachtigde van de Minister van Migratie- en asielbeleid een beslissing 

waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.2. ontvankelijk wordt verklaard. 

 

1.4. Op 6 juni 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid een 

beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.2. gegrond wordt verklaard. De verzoekende partij 

wordt in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (hierna: het 

BIVR) geldig tot 30 juni 2012.  

 

1.5. Op 23 mei 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing tot verlenging van het BIVR voor 12 

maanden. 

 

1.6. Op 14 maart 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in tot het verlengen van haar 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

1.7. Op 21 juni 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing tot weigering van de verlenging van 

de machtiging tot verblijf alsook een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Tegen voormelde beslissingen dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.8. Bij arrest nr. 135 819 van 5 januari 2015 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.7. 

 

1.9. Op 3 februari 2015 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.10. Op 23 februari 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.9. ontvankelijk, 

doch ongegrond wordt verklaard. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een beroep in 

bij de Raad. 

 

1.11. Bij arrest nr. 161 836 van 11 februari 2016 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.10. 

 

1.12. Op 11 juli 2016 dient de verzoekende partij een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.13. Op 25 juli 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.12. 

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

1.14. Op 26 augustus 2016 dient de verzoekende partij een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.15. Op 8 februari 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.14. ontvankelijk 

wordt verklaard. 

 

1.16. Op 4 oktober 2017 stelt de ambtenaar-geneesheer een medisch advies op. 

 

1.17. Op 9 oktober 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.14. ongegrond 

wordt verklaard en een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen 

voormelde beslissingen dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad. 

 

1.18. Bij arrest nr. 203 480 van 3 mei 2018 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.17. 
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1.19. Op 26 juni 2018 dient de verzoekende partij een vijfde aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

1.20. Op 31 juli 2018 stelt de ambtenaar-geneesheer een medisch advies op.  

 

1.21. Op 13 augustus 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.19. ongegrond 

wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 26.06.2018 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

 

(…) 

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Reden: 

 

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

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

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

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

 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur (zie gesloten omslag, verslag dd. 31/07/2018), 

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

kunnen worden. 

 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

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

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van  

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

 

1.22. Op 13 augustus 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven, binnen 7 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

 o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk 

zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het 

bezit van een geldig visum.” 
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2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekende partij te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van artikel 62 van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en de schending van de “regels 

van behoorlijk bestuur”, onder meer het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel. 

 

De verzoekende partij zet haar enig middel uiteen als volgt: 

 

“Meer bepaald is de materiële motiveringsplicht geschonden doordat de feitelijke gegevens die aan de 

weigerinsbeslissing van 13.8.2018 ten grondslag liggen onjuist, onredelijk en/of onzorgvuldig werden 

beoordeeld en die gegevens hoe dan ook op zich de weigeringsbeslissing niet kunnen verantwoorden. 

 

13. 

 

De weigering werd in essentie gebaseerd op het verslag van 31.7.2018 van de arts-adviseur luidend als 

volgt: 

 

"(...) 

Specifiek voor betrokkene. 

De verzorging en opvolging in een publieke instelling zijn gratis. Doch een kleine toeslag kan verwacht 

worden van ongeveer EGP 50 (€ 2) per consultatie. In een Universitair Ziekenhuis loopt de kost op van 

EGP 60 (€2,5) tot EGP 150 (€ 7).  

De mediacamenteuze therapie is ten laste van de betrokkene. 

 

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, wel te verstaan, een aangerpaste lichte arbeid. Niets laat derhalve toe te 

concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke 

hulp. 

Bijkomend is het zeer onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie of vrienden heeft in zijn thuisland 

waar hij eventueel beroep kan doen voor tijdelijke hulp en ondersteuning. 

(...) 

 

Conclusie: 

Vanuit medisch oogpunt kunnen we dan ook besluiten dat de nazorg voor zijn hepatitis C en de 

opvolging voor de levertransplantatie bij de betrokkene, hoewel dit kan beschouwd worden als een 

medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysische 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 Egypte. 

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

herskomstland Egypte. 

 

Deze motivering is niet bevredigend vermits ze op veronderstellingen is gebaseerd. De elementen 

waaruit de arts-adviseur afleidt dat opvolging en behandeling wel degelijk beschikbaar en concreet voor 

verzoeker toegankelijk zouden zijn, laten evenwel niet toe om in redelijkheid tot deze conclusie te 

komen. 

 

14. 

 

Vooreerst is het argument dat de verzorging en opvolging in een publieke instelling in Egypte gratis 

zouden zijn, niet pertinent omdat dit niet geldt voor de verzorging en de opvolging waaraan verzoeker 

periodiek nood heeft, namelijk verzorging en controle na levertransplantatie ter bestrijding van hepatitis 

en diabetis en ter voorkoming van leverdecompensatie en leverkanker. 
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Dit soort verzorging en follow-op kan enkel gebeuren bij een gespecialideerde arts, wat helemaal niet 

gratis is. Ook gaat ze steeds gepaard met een medicamenteuze therapie die, zoals de arts-adviseur zelf 

heeft verklaard, nooit gratis is , doch integendeel duur uitvalt zeker omdat ze periodiek terugkomt. 

 

15. 

 

Vervolgens is het feit dat verzoeker geen bewijs van volledige arbeidsongeschiktheid heeft voorgelegd 

niet van aard om zomaar te besluiten dat hij in zijn land van oorsprong nangepast licht werk zou kunnen 

uitvoeren die hem in staat zou stellen zijn noodzakelijke behandeling te bekostigen. 

 

Er werd niet gemotiveerd waarom het realistisch is te veronderstellen datverzoeker, die reeds bijna 50 

jaar oud is en die omwille van zijn ziekte slechts voor beperkte arbeid in aanmerking komt, in zijn land 

van oorsprong, dat sowieso al kampt met een aanzienlijk gebrek aan werkgelegenheid, nog een job kan 

vinden, laat staan een job die nog voldoende inkomsten oplevert om de behandeling blijvend te kunnen 

betalen. 

 

16 

 

De arts-adviseur heeft cijfermatig niet onderzocht of de verzorging en medicamenten in Egypte voor 

verzoeker betaalbaar zijn. Dat cijfermatig onderzoek was nochtans noodzakelijk om tot een redelijk 

gemotiveerde conclusie te kunnen komen. 

 

Verzoeker had in detail de prijs opgegeven die zijn behandeling minimaal in Egypte zou kosten namelijk 

gemiddeld meer dan € 250,00 per maand aan doktersconsultaties, radiologie, en medicamenten voor 

leverproblematiek en diabetis. Hij had uitgelegd dat dit meer dan het dubbel is van het gemiddeld 

maandinkomen in Egypte. De arts-adviseur heeft evenwel niet gemotiveerd waarom die noodzakelijke 

behandeling desondanks toch voor verzoeker toegankelijk en betaalbaar zou zijn en dit alhoewel zij wist 

dat verzoeker niet ten laste zou kunnen genomen worden door het zorgsysteem van zijn herkomstland 

dat immers slechts voor een beperkt gedeelte van de bevolking is voorbehouden. 

 

17. 

 

Het blijkt uit het advies van de arts-adviseur ook helemaal niet waarom het 'zeer onwaarschijnlijk' zou 

zijn dat verzoeker geen familie of vrienden heeft in zijn thuisland waar hij eventueel beroep kan op doen 

voor tijdelijke hulp en ondersteuning. 

 

Verzoeker is ondertussen al meer dan 10 jaar uit Egypte vertrokken en heeft er geen familieleden of 

vrienden die hem financieel uit de nood kunnen helpen. Bovendien heeft verzoeker geen tijdelijke maar 

blijvende hulp nodig. 

 

Een loutere verwijzing naar de aanwezigheid van familie of vrienden is onvoldoende (RvV 96.043, 

29.1.2013), zeker wanneer niet onderzocht werd wat de financiële situatie is van die vrienden en 

familieleden en of bij deze überhaupt wel de wil aanwezig is om die materiële of financiële hulp te 

bieden (RvV 73.792,23.1.2012). 

 

18. 

 

De arts- adviseur ,en bij uitbreiding de verwerende partij, hebben dus de concrete situatie niet correct 

ingeschat en zijn zodoende tot het onvoldoende gemotiveerd en onredelijk besluit gekomen dat 

verzoeker de noodzakelijke behandeling in zijn land van herkomst wel zou kunnen betalen en dat dus 

de gezondheid en de fysische integriteit van verzoeker geen gevaar zou lopen bij een verplichte 

verwijdering van het grondgebied. 

 

Bijgevolg dienen zowel de weigeringsbeslissing als het bevel om het grondgebied te verlaten te worden 

vernietigd.” 

 

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

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de 
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akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en 

in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

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

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

dat het aangehaalde medische probleem niet kan worden weerhouden als grond om een 

verblijfsmachtiging toe te kennen in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Onder 

verwijzing naar een advies van een ambtenaar-geneesheer van 31 juli 2018 wordt geoordeeld dat de 

medische elementen niet weerhouden konden worden en dat derhalve uit het voorgelegd medisch 

dossier niet kan worden afgeleid dat de verzoekende partij lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

inhoudt voor haar leven of haar fysieke integriteit, en evenmin aan een ziekte die een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in 

haar land van herkomst of het land waar zij gewoonlijk verblijft. Dit advies van de ambtenaar-

geneesheer waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen, werd – in gesloten omslag – samen met de 

bestreden beslissing aan de verzoekende partij ter kennis gebracht. Het maakt dan ook integraal deel 

uit van de motivering van de bestreden beslissing. De motivering in het advies moet dus eveneens 

voldoen aan de motiveringsplicht die op de bestuurshandelingen rust. Het advies luidt als volgt: 

 

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

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 26-6-2018. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

 Standaard Medisch getuigschrift d.d, 4-6-2018 van Dr. Bourgeois, hepatoloog met de volgende 

informatie. 

-Voorgeschiedenis van levercirrose, ruglijden, insuline dependente diabetes mellitus en chronische 

nierinsufficiëntie 

-Huidige problematiek; levertransplantatie omwille van cirrose en hepatoceliulair carcinoom na 

hepatitis C. Bijkomend diabetes en nierinsufficiëntie 

 

 Verslag van de raadpleging d.d. 27-4-2018: oplopen van nierinsufficiëntie. Behandeling Neoral, 

Lantus en Novorapid 

 

 Attest van Dr. Bourgeois d.d. 4-6-2018: chronische hepatitis C zonder gewenst resultaat op anti-

virale behandeling, toch eradictie in 2015. Bijkomend diabetes, status na levertransplant wegens 

HCC, matige nierinsufficiëntie 

 

 Attest van Egypte met prijs van onderzoeken 

 

 Attest dat Neoral niet beschikbaar is in Egypte 

 

 Attest dat de levertransplantatie niet uitgevoerd wordt in de provincie al Sharqiya 

 

 Prijs van de medicatie voor betrokkene in Neoral 

 

In samenvatting uit de aangeleverde medische informatie kunnen we het volgende besluiten: 

 Het betreft hier een man van 49 jaar afkomstig uit Egypte 

 

 Hij heeft een levertransplantatie ondergaan wegens cirrose op chronische hepatitis C en een 

hepatoceliulair carcinoom 

 

 Na twee behandelingskuren was de hepatitis C in 2015 genezen verklaard  

 

 Heden heeft hij nazorg nodig en neemt hij Neoral, cyclosporine, als medicatie 

 

 Bijkomend vertoont hij diabetes mellitus met insulinebehandeling (Lantus en Novoraptd) en milde 

nierinsufficiëntie , zonder nood aan specifieke behandeling 

 

In het dossier is geen tegenindicatie tot reizen vermeld evenmin de nood voor mantelzorg 

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst: 
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Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene); 

 

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

 - Aanvraag Medcoi van 23-7-2018 met het unieke referentienummer 11368 

 

De opvolging en gespecialiseerde behandeling is voorbehouden aan tertiaire centra evenals In Europa. 

In bovenvermeld BMA wordt duidelijk aangetoond dat de behandeling en opvofglng van een  

levertransplant beschikbaar Is in Egypte, namelijk in Cairo, op 20 km van de provincie Al Sharqiya. 

Het argument dat er in een bepaalde provincie geen centrum voor transplantatie beschikbaar is, is niet 

geldig. In bepaalde landen van de Europese Unie dienen de patiënten ook vele kilometers af te leggen 

voor hun zorgen, zoals b.v. in Duitsland en Frankrijk. Enkel België kent een zo versnipperde zorg met 

een veelvoud aan centra. 

De noodzakelijke medicatie is eveneens beschikbaar namelijk insuline Lantus en Novorapid evenals 

ciclosporine (dit werd ook reeds aangetoond door het aanreiken van de prijzen in Egypte voor deze 

medicatie cfr. Laatste attest). 

Voor de beschikbaarheid en de kennis in kader van de aandoening willen we eveneens verwijzen naar 

het artikel: 

Status of liver transplant in the Arab world 

https://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2014/04150/Status_of_Liver_Transplantation_in_the_

Arab_World.4.aspx 

 

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

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel afgegeven worden 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. 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 

miet 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 fn 

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. 

 

Het doel van de Egyptische regering , uitgeschreven in de nieuwe grondwet van 2014 is een 

gezondheidszorg aan iedereen te garanderen, ongeacht inkomen, geslacht, woonplaats (art 18) 

Hiervoor staat het land voor grote uitdagingen. 

 

Het huldig systeem is zeer versnipperd door het aantal instanties die de gezondheidszorg financieren, 

zowel regeringspartners als parastatalen en de private sector spelen een rol. 

De rol van de regeringspartner is vooral het verzorgen van de primaire zorg zowel op preventieve als 

curatieve basis. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het MOPH (Ministry of Health and 

Population). De zeer gespecialiseerde zorg in de Universitaire centra valt dan weer onder het Ministerie 

van Onderwijs (Ministry of Higher Education). Soms organiseren bepaalde minsiteries een eigen 

gezondheidszorg voor hun eigen werknemers. 

De parastatale sector bestaat uit organisaties die gecontroleerd worden door het MOHP: de HfO (the  

Health Inssurance Organisation), de CCO (Curative Care Orgnisation) en de THO (Teaching Hospïtals 

and Institutes Organisation). De parastatale sector heeft meer autonomie en beschikt over een apart 

budget.  

Als laatste partner dient men de private sector te vermelden. Deze omvat de klassieke private 

instellingen , de non-profit organisaties de NGO's en de centra verbonden aan een religieuze of  

liefdadigheidsinstelling. 

Het ministerie van volksgezondheid verzorgt ongeveer 30 tot 35 % van de gezondheidszorgen in het 

land, het ministerie van hogere onderwijs 30% door de zorgen in de Universitaire ziekenhuizen, de  

andere ministeries waaronder defensie, transport luchtvaart, elektriciteit en binnenlandse zaken, samen 

met de HIP (health fnsurrance Organisation) zorgt voor meer dan 10%. 

https://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2014/04150/Status_of_Liver_Transplantation_in_the_Arab_World.4.aspx
https://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2014/04150/Status_of_Liver_Transplantation_in_the_Arab_World.4.aspx
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Er is geen algemene ziekteverzekering die alles dekt. De regering is een wet aan het voorbereiden om 

te voorzien in een volledige dekking van de volledige populatie tegen 2035. Voor het ogenblik bestaan 2 

officiële schema's; de eerste is de HIO (health Insurrance organisation) die een verzekering voorziet 

voor alle werknemers in de formele sector en als tweede een stelsel, gebaseerd op belastingen dat een 

gratis zorg verzekerd in publieke hospitalen, en een extra stelsel eveneens gefinancierd door de 

belastingen dat de kosten van de verzorging verhaalt op de staat. 

 

De Health Insurance Organisation, (HIO) staat in voor de ziekteverzekering van de werknemers en hun 

pensioenen, zowel van publieke als private sector, de gepensioneerden, de weduwen en pasgeborenen, 

de schoolplichtige kinderen en de studenten. Het systeem wordt gefinancierd met maandelijkse 

afdrachten van betrokkenen (arbeiders, bedienden» gepensioneerden) volgens een bepaald percentage 

afdracht van hun maandelijks inkomen. Ongeveer 58% van de populatie is gedekt door het Hl O. Van 

deze populatie is ¾ schoolkinderen en kinderen onder de 5 jaar. 

Het tweede verzekeringssysteem is dat gefinancierd door de belastingen. Dit systeem garandeert de 

gratis verzorging in de publieke instellingen alsook voor de speciale behandelingen die door de staat 

gefinancierd worden. De voorwaarde voor dit laatste luik is niet duidelijk en zou instaan voor dure 

tertiaire zorg zowel voor verzekerden als niet-verzekerde burgers en eventueel ook instaan voor zorg in 

het buitenland. De toekenning gebeurd per casus. 

In theorie is de gezondheidszorg gratis voor elke burger in Egypte maar heden wordt 72% van de   

verzorging door de patiënt of de familie zelf gedragen. 

 

In de grondwet werd ook een artikel in kader van sociale zekerheid ingebouwd (art 17). Hier verplicht de 

regering zich tot het garanderen van een fatsoenlijke levensstandaard aan iedereen, ook aan dezen die 

niet in staat zijn om te werken, door ziekte of werkloosheid en voor ouderen. 

Pensioenen en andere uitkeringen zijn voorhanden maar zijn verbonden aan vroegere afdrachten aan 

één of ander systeem. Bijkomend zijn er wel uitkering zoals “old age settlement” voor diegenen die niet 

in aanmerking komen voor het klassieke pensioen. 

 

Specifiek voor betrokkene: 

De verzorging en opvolging in een publieke instelling zijn gratis. Doch een kleine toeslag kan verwacht 

worden van ongeveer EGP 50 (€2) per consultatie. In een Universitair ziekenhuis loopt de kost op van 

EGP 60 (€2,5) tot EGP 150 (€7). 

De medicamenteuze therapie is ten last van betrokkene. 

 

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, wel te verstaan, een aangepast lichte arbeid. Niets laat derhalve toe te 

concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke 

hulp. 

Bijkomend is het zeer onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie of vrienden heeft in zijn thuisland 

waar hij eventueel beroep op kan doen voor tijdelijke hulp en ondersteuning. 

 

Niets verhindert betrokkene om terug te keren. Het staat betrokken 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 re-

integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan 

in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: 

beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, 

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. 

 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dart ook besluiten dat de nazorg voor zijn hepatitis C en de 

opvolging voor de levertransplantatie bij de betrokkene, hoewel dit kan beschouwd worden ais 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 opeen onmenselijke of 

vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Egypte. 

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

herkomstland,” 
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Een eenvoudige lezing van dit medisch advies leert dat hierin uitgebreid wordt ingegaan op de 

ingeroepen gezondheidsproblemen. Er wordt gemotiveerd voor de beide toepassingsgevallen van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Kort gesteld wordt geduid dat uit het voorgelegde medische 

dossier geen medische tegenindicatie blijkt om te reizen alsook dat de voor haar aandoeningen als 

noodzakelijk weerhouden medische zorgen en opvolging voor de verzoekende partij beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Egypte. De ambtenaar-geneesheer heeft toegelicht op basis van welke gegevens zij 

tot deze vaststellingen is gekomen, met verwijzing naar de gehanteerde bronnen. Deze motivering kan 

als pertinent en draagkrachtig worden beschouwd. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt ook dat de 

verzoekende partij op de hoogte is van de motieven in het advies van de ambtenaar-geneesheer. 

 

Zoals blijkt uit wat voorafgaat wordt zowel in de bestreden beslissing als in het medisch advies 

gemotiveerd over de beide toepassingsgevallen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

In de motivering van de tweede bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, 

met name artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en wordt er uiteengezet dat de verzoekende 

partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten, met name dat zij 

niet in het bezit is van een geldig visum. 

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt de motiveringen haar niet in staat stellen om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

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

te worden onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet 

onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

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

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

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

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

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

dienstige stukken. 

 

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

van de bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het risico loopt op een 
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onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval geen acute 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

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

medische gegevens uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer behoren en het de 

Raad niet toekomt de (medische) beoordeling van de ambtenaar-geneesheer te betwisten (RvS 15 

januari 2014, nr. 10.218 (c)). 

 

3.6. De Raad stelt vast dat de ambtenaar-geneesheer in het medisch advies van 31 juli 2018 duidelijk 

ingaat op de aangevoerde aandoeningen en de geattesteerde behandeling, waarbij dient vastgesteld te 

worden dat de ambtenaar-geneesheer noch de aandoeningen, noch de nood aan de geattesteerde 

behandelingen betwist, doch van oordeel is dat de noodzakelijke medische zorgen voor de verzoekende 

partij beschikbaar en toegankelijk zijn in Egypte. 

 

3.7. De verzoekende partij betoogt dat de motivering van het advies niet bevredigend is vermits ze op 

veronderstellingen is gebaseerd, dat de elementen waaruit de ambtenaar-geneesheer afleidt dat 

opvolging en behandeling wel degelijk beschikbaar en concreet voor haar toegankelijk zouden zijn niet 

toelaten om in redelijkheid tot deze conclusie te komen. Vooreerst meent zij dat het argument dat de 

verzorging en opvolging in een publieke instelling in Egypte gratis zouden zijn, niet pertinent is omdat dit 

niet geldt voor de verzorging en opvolging waaraan zij periodiek nood heeft, namelijk verzorging en 

controle na levertransplantatie ter bestrijding van hepatitis en diabetes en ter voorkoming van 

leverdecompensatie en leverkanker, dat dit soort verzorging en follow-up enkel kan gebeuren bij een 

gespecialiseerde arts, wat helemaal niet gratis is, dat ze ook steeds gepaard gaat met een 

medicamenteuze therapie die nooit gratis is, doch integendeel duur uitvalt zeker omdat ze periodiek 

terugkomt. Vervolgens is volgens de verzoekende partij het feit dat zij geen bewijs van volledige 

arbeidsongeschiktheid heeft voorgelegd niet van aard om zomaar te besluiten dat zij in haar land van 

oorsprong aangepast licht werk zou kunnen uitvoeren die haar in staat zou stellen haar noodzakelijke 

behandeling te bekostigen. Zij betoogt dat er niet wordt gemotiveerd waarom het realistisch is te 

veronderstellen dat zij, die reeds bijna 50 jaar oud is en die omwille van haar ziekte slechts voor 

beperkte arbeid in aanmerking komt, in haar land van oorsprong, dat sowieso al kampt met een 

aanzienlijk gebrek aan werkgelegenheid, nog een job kan vinden, laat staan een job die nog voldoende 

inkomsten oplevert om de behandeling blijvend te kunnen betalen. De verzoekende partij vervolgt dat de 

ambtenaar-geneesheer niet cijfermatig heeft onderzocht of de verzorging en medicamenten in Egypte 

voor haar betaalbaar zijn, dat cijfermatig onderzoek nochtans noodzakelijk was om tot een redelijk 

gemotiveerde conclusie te kunnen komen. Zij wijst erop dat zij in detail de prijs opgegeven had die haar 

behandeling minimaal in Egypte zou kosten, namelijk gemiddeld meer dan 250 EUR per maand aan 

doktersconsultaties, radiologie en medicamenten voor leverproblematiek en diabetes, dat zij had 

uitgelegd dat dit meer dan het dubbel is van het gemiddeld maandinkomen in Egypte. Zij stelt dat de 

ambtenaar-geneesheer evenwel niet heeft gemotiveerd waarom die noodzakelijke behandeling 

desondanks toch voor haar toegankelijk en betaalbaar zou zijn en dit alhoewel zij wist dat zij niet ten 

laste zou kunnen worden genomen door het zorgsysteem van haar herkomstland, dat immers slechts 

voor een beperkt gedeelte van de bevolking is voorbehouden. Ten slotte werpt de verzoekende partij op 

dat uit het advies ook helemaal niet blijkt waarom het zeer onwaarschijnlijk is dat zij geen familie of 

vrienden meer heeft in haar thuisland waar zij eventueel beroep kan op doen voor tijdelijke hulp en 

ondersteuning, dat zij ondertussen al meer dan tien jaar uit Egypte vertrokken is en er geen familieleden 

of vrienden meer heeft die haar financieel uit de nood kunnen helpen, dat zij bovendien geen tijdelijke 

maar blijvende hulp nodig heeft. Zij meent dat een loutere verwijzing naar de aanwezigheid van familie 

of vrienden onvoldoende is, zeker wanneer niet onderzocht werd wat de financiële situatie is van die 

vrienden en familieleden en of bij deze überhaupt wel de wil aanwezig is om die materiële of financiële 

hulp te bieden.  
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3.8. De Raad stelt vast dat de ambtenaar-geneesheer zich voor zijn advies gebaseerd heeft op 

objectieve, wetenschappelijke, en gezaghebbende bronnen, die zich bovendien in het administratief 

dossier bevinden. 

 

De verzoekende partij stelt dat het argument dat de verzorging en opvolging in een publieke instelling in 

Egypte gratis zou zijn, niet pertinent is omdat dit niet geldt voor de verzorging en opvolging waaraan zij 

periodiek nood heeft, namelijk verzorging en controle na levertransplantatie ter bestrijding van hepatitis 

en diabetes en ter voorkoming van leverdecompensatie en leverkanker, dat dit soort verzorging en 

follow-up enkel kan gebeuren bij een gespecialiseerde arts, wat helemaal niet gratis is, dat ze ook 

steeds gepaard gaat met een medicamenteuze therapie die nooit gratis is. De Raad stelt vooreerst vast 

dat de ambtenaar-geneesheer in haar medisch advies niet ontkent dat de medicamenteuze therapie 

nooit gratis is, zoals de verzoekende partij ook lijkt te erkennen in haar verzoekschrift. Voorts blijkt uit de 

motieven van het advies dat de opvolging en gespecialiseerde behandeling waar de verzoekende partij 

nood aan heeft voorbehouden is aan tertiaire centra en uit de aanvraag MedCOI van 23 juli 2018 

waarnaar verwezen wordt in het medisch advies blijkt dat de zorgen voor de verzoekende partij 

beschikbaar zijn in private instellingen. Daarnaast wordt gesteld dat het huidig systeem bestaat uit een 

aantal instanties die de gezondheidszorg financieren, zowel de regeringspartners als parastatalen en de 

private sector, dat de regeringspartners vooral instaan voor de primaire zorg, onder de 

verantwoordelijkheid van het ‘Ministry of Health and Population’ (MOHP), voor de gespecialiseerde zorg 

in universitaire centra, onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, en voor eigen 

gezondheidszorg van werknemers door bepaalde ministeries. De parastatale sector bestaat uit 

organisaties die gecontroleerd worden door het MOHP, zoals de ‘Health Inssurance Organisation’ (HIO). 

De laatste partner is de private sector die onder meer de klassieke private instellingen omvat. 

Betreffende de ziekteverzekering wordt erop gewezen dat er twee systemen bestaan, het eerste is de 

HIO die een verzekering voorziet voor onder meer alle werknemers in de formele sector en het tweede 

bestaat uit een stelsel dat gebaseerd is op belastingen die een gratis zorg verzekeren in publieke 

hospitalen, alsook de speciale behandelingen die door de staat gefinancieerd worden, welk systeem zou 

instaan voor de dure tertiaire zorg zowel voor verzekerde als niet-verzekerde burgers en waarvan de 

toekenning per casus gebeurt, dat in theorie de gezondheidszorg gratis is voor elke burger in Egypte 

maar heden 72% van de verzorging gedragen wordt door de patiënt of de familie. Gebaseerd op 

voormelde vaststellingen die blijken uit het medisch advies en de informatie, beschikbaar in het 

administratief dossier, waarnaar verwezen wordt in dit advies, kan de verzoekende partij gevolgd 

worden dat de periodieke verzorging en controle die zij nodig heeft enkel kan gebeuren bij een 

gespecialiseerde arts en kan niet uitgesloten worden dat de door de verzoekende partij benodigde 

verzorging en controle helemaal niet gratis is. Echter kan het feit dat de vermelding dat de verzorging en 

opvolging in een publieke instelling in Egypte gratis zou zijn, niet pertinent is geen afbreuk doen aan de 

overige motieven van het medisch advies die het toegankelijkheidsonderzoek afdoende kunnen 

schragen. Zo wordt er op gewezen dat bij een verzekeringssysteem gefinancierd door de belastingen de 

speciale behandelingen door de staat gefinancierd worden, dat dit zou instaan voor de dure tertiaire 

zorg zowel voor verzekerden als voor niet-verzekerden en dat de toekenning gebeurt per casus, 

daarnaast wordt er wel op gewezen dat in theorie de gezondheidszorg voor elke burger gratis is maar 

dat heden 72% van de verzorging door de patiënt of de familie wordt gedragen. Voorts heeft de 

ambtenaar-geneesheer geenszins genegeerd dat de kosten voor verzorging en opvolging eventueel – 

indien zij aldus geen toekenning zou verkrijgen voor het door de staat financieren van de voor haar 

benodigde gespecialiseerde behandeling die valt onder de tertiaire zorg – en de kosten voor de 

medicatie ten laste van de verzoekende partij zouden vallen, doch gemotiveerd dat niets toelaat te 

concluderen dat de verzoekende partij niet zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de 

noodzakelijke hulp, daar zij geen bewijs voorlegt van algemene arbeidsongeschiktheid en er bovendien 

geen elementen in het dossier zijn die erop wijzen dat de verzoekende partij geen toegang zou hebben 

tot de arbeidsmarkt in haar land van oorsprong voor een aangepaste lichte arbeid en dat het bijkomend 

zeer onwaarschijnlijk is dat de verzoekende partij geen familie of vrienden heeft in haar thuisland waar 

zij eventueel beroep op kan doen voor tijdelijke hulp of ondersteuning. Daarnaast wordt er ook nog op 

gewezen dat de verzoekende partij beroep kan doen op IOM die over een reïntegratiefonds beschikt dat 

als doel heeft de duurzame terugkeer naar en re-integratie in het land van herkomst te 

vergemakkelijken, dat dit fonds onder meer ontworpen is om mensen bij te staan in het vinden van 

inkomensgenererende activiteiten.  

 

Waar de verzoekende partij aldus betoogt dat de door haar benodigde verzorging en opvolging en ook 

haar medicamenteuze behandeling niet gratis is, doch integendeel duur uitvalt zeker omdat ze periodiek 

terugkomen, en zij er aldus lijkt op te wijzen dat belangrijke kosten omwille van haar medische 

aandoeningen door haar zullen moeten gedragen worden, gaat zij voorbij aan voormelde motieven 
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waarbij de ambtenaar-geneesheer geoordeeld heeft dat niets toelaat te concluderen dat de 

verzoekende partij door inkomen via arbeid niet zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan 

met de noodzakelijke hulp en dat het bijkomend zeer onwaarschijnlijk is dat de verzoekende partij geen 

familie of vrienden heeft in haar thuisland waar zij eventueel beroep op kan doen voor tijdelijke hulp of 

ondersteuning, alsook dat zij beroep kan doen op IOM die over een reïntegratiefonds beschikt dat 

ontworpen is om mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten.  

 

3.9. De Raad benadrukt in dit verband dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet op zich niet oplegt dat 

de ambtenaar-geneesheer steevast een concrete raming zou moeten maken van de kostprijs van de 

benodigde zorgen in het herkomstland, maar wel redelijkerwijze moet kunnen aangenomen worden dat 

de verzoekende partij toegang zal hebben tot de medische zorgen. De verzoekende partij kan aldus niet 

dienstig laten uitschijnen dat het de ambtenaar-geneesheer toekwam cijfermatig te onderzoeken of de 

verzorging en medicamenten in Egypte voor haar betaalbaar zijn, dat cijfermatig onderzoek nochtans 

noodzakelijk was om tot een redelijk gemotiveerde conclusie te kunnen komen.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in haar aanvraag geen concrete aanwijzingen aanbracht 

dat de totale kosten voor de medische behandelingen voor haar in Egypte dermate hoog zouden liggen 

dat redelijkerwijze zelfs voor personen die arbeidsgeschikt zijn en toegang hebben tot de arbeidsmarkt 

en die eventueel beroep kunnen doen op familie en vrienden, onbetaalbaar zouden zijn. De 

verzoekende partij kan gevolgd worden waar zij stelt dat zij in haar aanvraag had opgegeven dat haar 

behandeling in Egypte minimaal gemiddeld meer dan 250 EUR per maand aan doktersconsultaties, 

radiologie en medicamenten voor leverproblematiek en diabetes zou kosten en dat zij had uitgelegd dat 

dit meer dan het dubbel is van het gemiddeld maandinkomen in Egypte. De Raad stelt vast dat de 

verzoekende partij hiertoe bij haar aanvraag enkele stavingstukken had gevoegd, doch maakt de 

verzoekende partij geenszins aannemelijk dat de door haar voorgebrachte stavingstukken bij haar 

aanvraag haar beweringen in haar aanvraag zouden kunnen staven. Zij maakt dus niet aannemelijk, 

gelet op het gebrek aan voldoende ondersteunende stavingstukken, dat er wel degelijk concrete 

aanwijzingen voorlagen die kunnen wijzen op het onbetaalbaar zijn van de kosten, zelfs voor personen 

die arbeidsgeschikt zijn en toegang hebben tot de arbeidsmarkt en die eventueel beroep kunnen doen 

op familie en vrienden, en waarover de ambtenaar-geneesheer alsdan had moeten motiveren of 

waardoor op grond van de door de ambtenaar-geneesheer gemaakte overwegingen betreffende de 

mogelijkheid tot het door de staat financieren van gespecialiseerde behandelingen en, bij gebreke 

hieraan, betreffende de mogelijkheid van de verzoekende partij om zelf in te staan voor de kosten door 

arbeid en eventueel hulp van familie of vrienden, niet redelijkerwijze kon aangenomen worden dat zij 

toegang zal hebben tot de medische zorgen. Immers stelt de Raad vast dat uit de medische 

getuigschriften die de verzoekende partij bij haar aanvraag van 26 juni 2018 voegde, enkel voor het 

geneesmiddel Neoral blijkt welke hoeveelheid zij dient in te nemen. Uit de door de verzoekende partij bij 

haar aanvraag gevoegde stukken blijkt aldus niet duidelijk, voor alle benodigde medicatie, dat de prijzen 

die vermeld staan gelden voor de hoeveelheid geneesmiddelen die de verzoekende partij elke maand 

nodig heeft, noch blijkt uit deze stukken eenduidig dat de verzoekende partij maandelijks op consultatie 

moet bij dokter en radioloog en/of maandelijks nood heeft aan bloedonderzoeken. Ook beperkt de 

verzoekende partij zich in haar aanvraag tot de loutere bewering dat de gemiddelde kost van 250 EUR 

voor zorgen en medicatie eens zoveel is als het gemiddelde maandinkomen van een werknemer in 

Egypte, zonder dat zij hiervoor de nodige stavingstukken betreffende het gemiddelde maandinkomen 

van een werknemer in Egypte, aanbrengt. Gelet op het niet aanbrengen van concrete elementen die 

erop zouden wijzen dat de totale kosten van de medicatie en zorgen die de verzoekende partij elke 

maand zou nodig hebben, zelfs voor personen die arbeidsgeschikt zijn en toegang hebben tot de 

arbeidsmarkten en die eventueel beroep kunnen doen op familie en vrienden, onbetaalbaar zouden zijn, 

kan de verzoekende partij niet worden gevolgd waar zij lijkt voor te houden dat concrete aanwijzingen 

voorlagen die wijzen op het onbetaalbaar zijn van de kosten en waarover de ambtenaar-geneesheer 

alsdan had moeten motiveren of waardoor op grond van de door de ambtenaar-geneesheer gemaakte 

overwegingen betreffende de mogelijkheid tot het door de staat financieren van gespecialiseerde 

behandelingen en, bij gebreke hieraan, betreffende de mogelijkheid van de verzoekende partij om zelf in 

te staan voor de kosten door arbeid en eventueel hulp van familie of vrienden, niet redelijkerwijze kon 

aangenomen worden dat zij toegang zal hebben tot de medische zorgen. 

 

3.10. Waar de verzoekende partij betoogt dat het feit dat zij geen bewijs van volledige 

arbeidsongeschiktheid heeft voorgelegd niet van aard is om zomaar te besluiten dat zij in haar land van 

oorsprong aangepast licht werk zou kunnen uitvoeren die haar in staat zou stellen haar noodzakelijke 

behandeling te bekostigen, dat er niet wordt gemotiveerd waarom het realistisch is te veronderstellen 

dat zij, die reeds bijna 50 jaar oud is en die omwille van haar ziekte slechts voor beperkte arbeid in 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

aanmerking komt, in haar land van oorsprong, dat sowieso al kampt met een aanzienlijk gebrek aan 

werkgelegenheid, nog een job kan vinden, laat staan een job die nog voldoende inkomsten oplevert om 

de behandeling blijvend te kunnen betalen, stelt de Raad vooreerst vast dat de verzoekende partij zich 

beperkt tot de loutere bewering dat haar land van oorsprong sowieso al kampt met een aanzienlijk 

gebrek aan werkgelegenheid. Zij brengt hiervoor geen bewijsstukken aan. De verzoekende partij lijkt 

met haar betoog uit het oog te verliezen dat de bewijslast in deze bij haar zelf ligt. Indien de 

verzoekende partij stelt arbeidsongeschikt te zijn of niet in de mogelijkheid zal zijn gelet op bepaalde 

elementen zoals leeftijd en de capaciteit tot beperkte arbeid, een job te vinden, is het aan haar om dit 

aannemelijk te maken, waar zij in casu niet in slaagt.  

 

3.11. Met de loutere bewering dat zij in Egypte geen familie en vrienden meer heeft die haar financieel 

uit de nood kunnen helpen, zonder hiervan ook maar enig begin van bewijs voor aan te brengen – 

waarbij dient vastgesteld te worden dat uit het loutere feit dat zij reeds meer dan tien jaar uit Egypte 

vertrokken is niet kan afleid worden, mede gelet op haar leeftijd, dat zij aldaar geen familie of vrienden 

meer zou hebben – maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat zij in Egypte geen familie en 

vrienden meer zou hebben die haar zouden kunnen helpen. Waar de verzoekende partij lijkt voor te 

houden dat de ambtenaar-geneesheer vertrekt van een veronderstelling, doch uit de motieven niet blijkt 

waarom het zeer onwaarschijnlijk zou zijn dat zij geen familie of vrienden meer heeft in haar thuisland 

waar zij eventueel beroep kan op doen voor tijdelijke hulp en ondersteuning en de ambtenaar-

geneesheer niet onderzocht heeft wat de financiële situatie is van die vrienden en familieleden en of bij 

deze überhaupt wel de wil aanwezig is om die materiële of financiële hulp te bieden, verliest zij opnieuw 

uit het oog dat de bewijslast in deze bij haar zelf ligt. Indien de verzoekende partij meent dat zij de 

kosten niet kan dragen daar zij niet kan rekenen op hulp van familie of vrienden, is het aan haar om dit 

aannemelijk te maken. In casu slaagt zij hier niet in. Bovendien, zoals blijkt uit bovenstaande 

vaststellingen, weerlegt, noch ontkracht de verzoekende partij het motief dat zij geen bewijs van 

algemene arbeidsongeschiktheid voorlegt en er geen elementen in het dossier zijn die erop wijzen dat 

zij geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in haar land van oorsprong voor het verrichten van 

aangepaste lichte arbeid, dat niets toelaat te concluderen dat zij niet zou kunnen instaan voor de kosten 

die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Eveneens betwist de verzoekende partij het motief van het 

medisch advies waar gewezen wordt op het feit dat zij beroep kan doen op IOM die over een 

reïntegratiefonds beschikt dat ontworpen is om mensen bij te staan in het vinden van 

inkomensgenererende activiteiten, niet. De verzoekende partij toont dan ook geenszins aan op welke 

wijze het feit dat zij blijvende en geen tijdelijke hulp nodig heeft, afbreuk doet aan het door de 

ambtenaar-geneesheer gevoerde toegankelijkheidsonderzoek waaruit afdoende blijkt dat de voor de 

verzoekende partij benodigde zorgen, behandelingen en medicatie financieel toegankelijk zijn.  

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar arresten van de Raad, wordt opgemerkt dat in de continentale 

rechtstraditie vonnissen en arresten geen precedentenwaarde hebben. Bovendien toont de 

verzoekende partij niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van de 

arresten waarnaar zij verwijst kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak 

kenmerken. 

 

3.12. De verzoekende partij maakt met haar uiteenzetting niet aannemelijk dat de ambtenaar-

geneesheer, bij het opstellen van haar advies, is uitgegaan van een incorrecte feitenvinding of dat zij 

hierbij kennelijk onredelijk of onzorgvuldig handelde of in strijd met artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Zij toont niet aan dat enig concreet (medisch) gegeven zoals het voorlag of werd 

ingeroepen ten onrechte niet in rekening werd gebracht of gelet op de voorliggende gegevens geen 

voldoende zorgvuldig en concreet onderzoek werd gevoerd in het kader van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. De verzoekende partij toont aldus evenmin aan dat de verwerende partij zich in de 

bestreden beslissing niet kon steunen op het medische advies van 31 juli 2018 teneinde te besluiten dat 

op basis van de ter ondersteuning van de verblijfsaanvraag ingeroepen gezondheidsproblemen geen 

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

 

De verzoekende partij toont niet aan dat op kennelijk onredelijke wijze wordt geoordeeld dat uit de 

beschikbare medische gegevens geen aandoening blijkt die actueel een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit, noch een aandoening die actueel een reëel risico inhoudt op een 

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

herkomst. Het loutere feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de bestreden beslissing maakt 

geen grond tot vernietiging uit. 
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Aldus toont de verzoekende partij niet aan dat de gemachtigde op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke 

wijze de aanvraag ongegrond heeft verklaard. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet 

aangetoond.  

 

Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de eerste bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan de verzoekende partij ook niet 

worden gevolgd waar zij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, 

nr. 82.301). 

 

Voor het overige laat de verzoekende partij na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk 

bestuur ze geschonden acht en de wijze waarop de eerste bestreden beslissing andere beginselen van 

behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de schending van de “regels van behoorlijk 

bestuur”, waaromtrent geen nadere aanduidingen worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 

1999, nr. 78.751). Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk. 

 

3.13. De Raad stelt ten slotte vast dat de verzoekende partij de motieven van het bevel om het 

grondgebied te verlaten niet op enige concrete wijze betwist.  

 

Een schending van de door haar aangevoerde beginselen en bepalingen door de tweede bestreden 

beslissing wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

 

3.14. Het enig middel is, in de mate het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

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 tweeëntwintig maart tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


