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 nr. 226 787 van 27 september 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. VERSCHUEREN 

Broedersstraat 4 

2300 TURNHOUT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 Ghanese nationaliteit te zijn, op 10 mei 2019 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 8 februari 2019 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 11 juli 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 augustus 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. VERSCHUEREN, die verschijnt voor de verzoekende partij, 

en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 20 december 2018 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet) in.  

 

1.2. Op 8 februari 2019 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de 

eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

20.12.2018 bij onze diensten werd ingediend door: 

A., J. O. (...) (RR: xxxxxxxxxx) 

Geboren te Accra op 17.02.1973 

Nationaliteit: Ghana 

Adres: (...) 

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

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

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

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 

Reden(en): 

Artikel 9ter §3 – 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals vervangen 

door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-arts of arts aangewezen 

door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de ziekte kennelijk niet 

beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 08.02.2019 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

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

het land waar hij verblijft. 

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3.“ 

 

1.3. Op 8 februari 2019 wordt de verzoekende partij tevens het bevel om het grondgebied te verlaten 

gegeven. Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De heer 

Naam + voornaam: A., J. O. (...) 

geboortedatum: 17.02.1973 

geboorteplaats: accra 

nationaliteit: Ghana 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekende partij heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. De Raad merkt op dat 

overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet, de Raad uitspraak doet op basis 

van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft 

en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60.  
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In de synthesememorie stelt de verzoekende partij als volgt: 

 

“2. IN FEITE EN IN RECHTE - MIDDELEN TOT NIETIGVERKLARING 

2.1. 

Verzoeker is afkomstig uit Ghana. 

Uit de medische gegevens blijkt een aandoening die een actueel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van verzoeker, dan wel een aandoening die een actueel risico inhoudt op een 

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

De medische attesten stellen de ernst van de medische toestand van verzoeker vast zoals vereist 

volgens het bij artikel 9ter bepaalde. 

De ernst van de gezondheidstoestand van verzoeker, alsmede de heersende sanitaire en sociale 

situatie in zijn land van herkomst, houdt voor verzoeker dan ook een reëel risico in voor zijn leven of 

fysieke integriteit of een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling, in de betekenis 

van artikel 9ter van de wet van 15/12/1980. 

In het land van herkomst van verzoeker, Ghana, is er vaak geen medische zorg in de nabije omgeving 

beschikbaar, bovendien dient men zich zorgen te maken over de kwaliteit van de geleverde zorg. Er is 

tevens sprake van een gebrek aan medisch personeel, adequate middelen en ruimte in veel 

ziekenhuizen en men krijgt er vaak te maken met stroomuitval. 

Verzoeker is op heden 46 jaar, terwijl de leeftijdsverwachting van mannen in Ghana slechts 60 jaar 

bedraagt. 

Dr. J. Boatey, neuroloog in het Korble Bil Teaching Hopial te Ghana, heeft op 22/11/2018 dan ook 

geattesteerd dat verzoeker niet geholpen kan worden in Ghana en adviseert uitdrukkelijk een 

behandeling en opvolging van verzoeker in het buitenland. 

Het is duidelijk dat verzoeker niet geholpen kan worden in zijn land van herkomst. 

2.2. 

Schending van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) 

De handhaving van het bevel om het grondgebied te verlaten zou een ernstige inbreuk uitmaken op 

artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. 

Gelet op de noodzaak van behandeling in een gespecialiseerde omgeving en gelet op het belang en de 

noodzaak van opvolging van de aandoening door dezelfde behandelende artsen, is het ten behoeve van 

de gezondheid van verzoeker van het grootste belang dat de behandeling in België kan voortgezet 

worden. 

Alleen door een verblijf in België kan worden gegarandeerd dat verzoeker op de best mogelijke manier 

wordt behandeld. 

Verzoeker kan thans in de gegeven omstandigheden dan ook onmogelijk terugreizen. 

Verzoeker zou in Ghana in voor hem zeer ongunstige (levens-)omstandigheden terechtkomen: hij 

beschikt er niet over huisvesting en het systeem van gezondheidszorg is er zeer precair, noch heeft hij 

een netwerk van familieleden en/of verwanten die (mede) voor zijn opvang en zorg zouden kunnen 

instaan. Verzoeker is dan ook enig kind en zijn ouders zijn reeds overleden. 

Gespecialiseerde zorgverstrekking en opvolging in België zijn dan ook absoluut noodzakelijk. 

In die omstandigheden is het volkomen gerechtvaardigd dat verzoeker voor onbepaalde duur in België 

kan verblijven, en dit met het oog op de verdere medische behandeling. 

Zulks geeft aan dat verzoeker geen misbruik wil maken van artikel 3 EVRM om de Vreemdelingenwet 

naast zich neer te leggen. 

De aangehaalde redenen in de motivering van de bestreden beslissing rechtvaardigen hoegenaamd 

geen handhaving van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Artikel 3 EVRM houdt een absoluut verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of 

straf in. Verzoeker heeft echter een aandoening die een actueel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van verzoeker, dan wel een aandoening die een actueel risico inhoudt op een 

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

Artikel 3 van het EVRM zou dan ook geschonden worden door de verwijderingsmaatregel. 

Verwerende partij houdt nergens in haar beslissing rekening met het gegeven dat verzoeker in de 

gegeven omstandigheden onmogelijk kan terugreizen. Ook in de nota met opmerkingen wordt geen 

enkele rekening met het feit dat verzoeker wel degelijk gespecialiseerde zorgverstrekking en opvolging 

in België nodig heeft. 

De verwerende partij oordeelt dat de medische aandoening van verzoekende partij als genezen dient te 

worden beschouwd. In het kader van de behandeling van verzoeker, dient hij in de maand juni van het 

jaar 2020 (m.n. na twee jaar) een nieuwe afspraak te maken ter controle, zoals aan hem bevestigd door 

het Ziekenhuis Oost-Limburg, dienst angiografie en interventionele radiologie, (stuk 3) 
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Concreet is verzoeker m.a.w. wel degelijk nog steeds in behandeling. 

2.3. 

Schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet) 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen 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 kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

De artikelen 2 en 3 van genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een "afdoende" wijze. 

Dat het in dit dossier duidelijk is dat de motivering van de tegenpartij niet afdoende is: verwerende partij 

motiveert onvoldoende waarom het bevel om het grondgebied te verlaten proportioneel zou zijn ten 

aanzien van het absoluut verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of straf. 

Verwerende partij meent dat betrokkene niet in het bezit is van een geldig visum. 

Dat dit eveneens een schending inhoudt van artikel 62 van Wet van 15 december 1980 

(Vreemdelingenwet). 

Zich baseren op een onjuiste en te strikte interpretatie van artikel 3 EVRM, zonder de concrete 

elementen uit het dossier erbij te betrekken, is immers volstrekt onvoldoende en niet afdoende.” 

 

3.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen 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 kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

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

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

beslissing. Hetzelfde geldt voor de verder in het verzoekschrift opgeworpen schending van artikel 62 

van de vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In casu geeft de eerste bestreden beslissing duidelijk de motieven en 

de juridische grond aan op basis waarvan de beslissing is genomen. Zo wordt verwezen naar artikel 

9ter, §3, 4° van de vreemdelingenwet en wordt vastgesteld dat uit het medisch advies van de arts-

adviseur van 8 februari 2019 blijkt dat verzoekende partij kennelijk niet lijdt aan een aandoening die een 

reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit noch aan een aandoening die een reëel risico 

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

het land van herkomst of land van verblijf. 

 

Uit deze motieven blijkt dat de verwerende partij zich bij het nemen van de bestreden beslissing volledig 

gesteund heeft op het advies van de arts-adviseur, dat moet worden beschouwd als integraal deel 

uitmakend van de bestreden beslissing. 

 

Een motivering door verwijzing naar het uitgebrachte advies is in beginsel toegestaan. Deze werkwijze 

dient evenwel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Vooreerst moet de inhoud van de stukken 

waarnaar wordt verwezen aan de betrokkene ter kennis zijn gebracht. Bovendien moet het 

desbetreffende stuk zelf afdoende gemotiveerd zijn en moet het in de uiteindelijke beslissing worden 

bijgevallen door de verwerende partij (RvS 13 maart 2014, nr. 226.734, NV BAECK en JANSEN). 

Verzoekende partij betwist niet dat zij in het bezit werd gesteld van het advies en toont verder niet aan 

dat en om welke redenen de eerste bestreden beslissing, samen gelezen met het advies, niet zou 

voldoen aan de hierboven geschetste vereisten van de formele motiveringsplicht.  

 

In casu geeft ook de tweede bestreden beslissing duidelijk de motieven en de juridische grond aan op 

basis waarvan de beslissing is genomen. Zo wordt verwezen naar artikel 7, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet en wordt vastgesteld dat verzoekende partij niet in bezit is van een geldig visum. 

Voor zover verzoekende partij meent dat de verwerende partij ook uitdrukkelijk in het bestreden bevel 

om het grondgebied te verlaten had moeten motiveren aangaande artikel 3 EVRM kan zij niet worden 

gevolgd. Verzoekende partij gaat er verder met haar betoog aan voorbij dat de verwerende partij, 
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vooraleer over te gaan tot het treffen van de verwijderingsmaatregel, wel degelijk een onderzoek heeft 

verricht naar de gezondheidstoestand van verzoekende partij en dienaangaande een beslissing heeft 

genomen (eerste bestreden beslissing) waaruit blijkt dat een terugkeer naar het land van herkomst 

medisch gezien geen probleem vormt. De verwerende partij hoeft bij het treffen van de 

verwijderingsmaatregel geenszins opnieuw te verwijzen naar de eerste bestreden beslissing en 

hieromtrent expliciete motieven op te nemen.  

 

Er is dan ook voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals 

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 

oktober 2006, nr. 164.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 

21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoekende partij maakt niet 

duidelijk op welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van 

welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat niet 

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissingen, voert 

zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel 

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot 

de bevoegdheid van de Raad 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 na te gaan of deze 

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

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

3.3. Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de eerste bestreden 

beslissing is genomen, bepaalt dat een machtiging tot verblijf bij de minister of zijn gemachtigde kan 

worden aangevraagd door “(d)e 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”. 

 

De Raad van State verduidelijkt in zijn arrest nr. 228 778 van 16 oktober 2014 dat in twee gevallen een 

dergelijke machtiging tot verblijf kan worden toegekend: 

 

- enerzijds wanneer een ziekte een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van de 

persoon - in welk geval zelfs niet overwogen wordt de vreemdeling te verwijderen - en 

- anderzijds wanneer de ziekte weliswaar ernstig is maar niet a priori uitsluit dat de vreemdeling naar 

zijn land van herkomst wordt teruggeleid, terwijl er, doordat er in dat land geen adequate behandeling 

voorhanden is, een reëel gevaar bestaat dat de zieke een onmenselijke of vernederende behandeling 

moet ondergaan. 

 

Tevens wordt er in voornoemd arrest op gewezen dat, sinds de wet van 8 januari 2012, de aanvraag tot 

verblijf niet-ontvankelijk kan worden verklaard indien de aangevoerde ziekte kennelijk niet ernstig is in 

de zin van de twee voornoemde gevallen, ongeacht of in het land van herkomst toegankelijke 

zorgverlening bestaat. 

 

“§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

(...) 

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; 

(...)” 

 

De aandoening moet aldus een zekere graad van ernst vertonen. 

 

Het medisch advies van de arts-adviseur van 8 februari 2019 in hoofde van verzoekende partij vermeldt 

het volgende: 
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“Naam: A. J. O. (...) 

Mannelijk 

nationaliteit: Ghana 

geboren te accra op 17.02.1973 

Artikel 9ter §3-4° 

Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrift voorgelegd door Mr. A. 

J. O. (...) in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 

20.12.2018. 

Uit het standaard medisch getuigschrift (SMG) d.d. 04/10/2018 van Dr. L. Stockx (medische 

beeldvorming) en de medische stukken d.d. 25/09/2018 x 5 van Dr. J. Vanrusselt (interventionele 

radiologie), 24/06/2018 van Dr. L. Stockx en 22/11/2018 van Dr. J. Boaitey (neurochirurg te Accra, 

Ghana) weerhoud ik dat het gaat om een 46- jarige man die met plotse hevige hoofdpijn opgenomen 

werd op 23/06/2018 en waarbij een hersenbloeding (subarachnoïdale bloeding) vanwege een 

geruptureerd (gescheurd) A. communicans posterior aneurysma ("blaarvorming" = verwijding en 

verdunning van de wand van de linker communicans posterior hersenslagader) links werd vastgesteld 

op CT/CTA. 

Op 24/06/2018 werd het gescheurde aneurysma curatief behandeld door coiling met volledige occlusie 

(afsluiting) van het aneurysma en normale doorgankelijkheid van de A. communicans posterior. Mr. A. 

(...) ontwaakte vlot en probleemloos na de procedure zonder klinisch neurologische 

uitvalsverschijnselen. 

Op de controle-angiografie 6 maanden later (25/09/2018) is er een ongewijzigd voorkomen van de 

coilmassa, normale doorgankelijkheid van de A. communicans posterior en werden er geen nieuwe 

intracraniële vasculaire afwijkingen vastgesteld. 

Het geruptureerd A. communicans posterior aneurysma werd dus curatief behandeld. Er is geen nood 

aan een verdere medicamenteuze behandeling en er werden geen nieuwe intracraniële vasculaire 

afwijkingen vastgesteld, zodat men kan besluiten dat Mr. A.(...) genezen is. 

Een controle aiigiografie na 2 jaar wordt niet als noodzakelijk beschreven door het neurovasculair 

referentiecentrum van het UZA, zodat de status na coiling van het aneurysma dus nu geen reëel risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van Mr. A. (...), noch een reëel risico op een onmenselijke 

of vernederende behandeling indien er geen behandeling beschikbaar zou zijn in Ghana. 

Ik stel bijgevolg vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een 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 (een 

ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980) en die 

aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd 

Artikel. 

Er zijn geen medische contra-indicaties om te reizen.” 

 

3.4. In essentie blijkt aldus uit het medisch advies van de arts-adviseur dat de aandoening waaraan 

verzoekende partij leed curatief behandeld werd en dat er verder geen nood is aan medicamenteuze 

behandeling alsook dat er geen nieuwe intracraniële vasculaire afwijkingen werden vastgesteld zodat 

verzoekende partij genezen is. Verder wijst de arts-adviseur erop dat de controle angiografie die na 

twee jaar wordt gepland niet noodzakelijk is waarbij gewezen wordt op informatie van het neurovasculair 

referentiecentrum van het UZA zodat er thans geen sprake is van een reëel risico voor het leven of de 

fysieke integriteit van verzoekende partij, noch een reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling indien er geen behandeling beschikbaar is in Ghana.  

 

3.5. Verzoekende partij, die verwijst naar de door haar voorgelegde medische attesten, betoogt slechts 

dat er wel degelijk sprake is van een ernstige aandoening, maar zij gaat daarmee volledig voorbij aan de 

pertinente vaststellingen van de arts-adviseur dat het gescheurde aneurysma curatief werd behandeld 

en zij thans genezen is alsook dat de voorgestelde controle na twee jaar niet noodzakelijk is. Door 

slechts te wijzen op haar medische voorgeschiedenis toont verzoekende partij geenszins aan dat zij 

thans nog steeds lijdt aan een ernstige medische aandoening. Zij maakt op geen enkele wijze 

aannemelijk dat de bevinding van de arts-adviseur dat zij thans genezen is, incorrect is. Nu de arts-

adviseur er ook op wijst dat een controle na twee jaar niet noodzakelijk is en verzoekende partij verder 

ook geen behandeling behoeft, is het betoog dat de medische en sociale voorzieningen in Ghana 

ondermaats zijn of niet beschikbaar in het geheel niet dienstig. Immers heeft verzoekende partij geen 

verdere behandeling of controle nodig. Verzoekende partij maakt met haar betoog geenszins 

aannemelijk dat zij nog steeds behandeling behoeft en niet kan terugkeren naar het land van herkomst. 

Waar zij benadrukt dat zij na twee jaar (in 2020) een nieuwe afspraak moet maken voor controle, 

benadrukt de Raad dat de arts-adviseur met dit gegeven rekening heeft gehouden maar geoordeeld 
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heeft dat dergelijke controle niet noodzakelijk is. Dit blijkt uit informatie afkomstig van het neurovasculair 

referentiecentrum van het UZA: https://www.uza.be/behandeling/embolisatie-van-een-aneurysma-het-

hoofd-na-een-hersenbloeding ). Uit deze informatie blijkt inderdaad dat “Om te kijken of het aneurysma 

goed is afgesloten, wordt 3 tot 6 maanden na de behandeling meestal een controleangiografie 

uitgevoerd”. Het gebruik van de term “meestal” houdt noodzakelijkerwijze in dat dergelijk controle-

onderzoek niet per se altijd moet plaatsvinden. Bovendien blijkt uit de door de verzoekende partij 

voorgelegde medische attesten dat dergelijk controle-onderzoek bij haar reeds heeft plaatsgevonden op 

25 september 2018 (zes maanden na de ingreep) waarbij er geen nieuwe afwijkingen werden 

vastgesteld. Het is dan ook geenszins kennelijk onredelijk noch incorrect van de arts-adviseur om vast 

te stellen dat een nieuw controle-onderzoek na twee jaar niet noodzakelijk is. 

 

3.6. Voor zover de verzoekende partij met haar betoog nog een schending van artikel 3 EVRM opwerpt, 

wijst de Raad erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde dat enkel in 

zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 26.565/05, 

N./Verenigd Koninkrijk). Het begrip “uitzonderlijke gevallen” werd nader omschreven in de zaak 

Paposhvili / België (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10) waarbij het Hof stelde: “183. The Court 

considers that the “other very exceptional cases” within the meaning of the judgment in N. v. the United 

Kingdom (§ 43) which may raise an issue under Article 3 should be understood to refer to situations 

involving the removal of a seriously ill person in which substantial grounds have been shown for 

believing that he or she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on account of the 

absence of appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such treatment, of 

being exposed to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health resulting in intense 

suffering or to a significant reduction in life expectancy. The Court points out that these situations 

correspond to a high threshold for the application of Article 3 of the Convention in cases concerning the 

removal of aliens suffering from serious illness.” (Het Hof oordeelt dat onder “andere zeer uitzonderlijke 

gevallen” zoals bedoeld in de zaak N. v. Verenigd Koninkrijk die aanleiding kunnen geven tot een 

schending van artikel 3 EVRM dienen begrepen te worden de situaties die een verwijdering van een 

ernstig zieke persoon inhouden waarbij substantiële gronden zijn aangetoond om aan te nemen dat 

deze persoon, hoewel niet in imminent levensgevaar, een reëel risico loopt, omwille van de afwezigheid 

van of het gebrek aan toegang tot adequate behandeling in de ontvangende staat, te worden 

blootgesteld aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand 

resulterende in intens lijden of in een opmerkelijke vermindering van de levensverwachting. Het Hof wijst 

erop dat deze situaties overeenstemmen met de hoge drempel inzake de toepassing van artikel 3 

EVRM in zaken die betrekking hebben op de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen.) 

 

In casu toont de verzoekende partij dergelijke uitzonderlijke situatie evenwel niet aan, dit temeer in het 

licht van de vaststellingen van de arts-adviseur die oordeelde dat het in casu kennelijk niet gaat om een 

ziekte zoals bedoeld in artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Voor zover als nodig verwijst de Raad 

naar zijn bespreking hoger.   

 

3.7. Voor zover verzoekende partij nog meent dat de verwijderingsmaatregel een schending van artikel 

3 EVRM vormt omdat zij in haar land van herkomst minder gunstige levensomstandigheden zal hebben, 

wijst de Raad erop dat het loutere feit dat de verzoekende partij zou worden verwijderd naar een land 

waar haar economische positie mogelijk slechter is dan deze in België op zich niet voldoende is om een 

schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk te maken (EHRM 27 April 2010, Miah/Verenigd 

Koninkrijk, § 14; mutatis mutandis EHRM 27 mei 2008, N./Verenigd Koninkrijk, § 42). Artikel 3 van het 

EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou 

verplichten om eenieder die zich op hun grondgebied bevindt te voorzien van huisvesting, of om hen de 

financiële middelen te verstrekken om hen een bepaalde levensstandaard te garanderen (EHRM, 

M.S.S./België en Griekenland, § 249). De vaststelling dat de materiële en sociale 

levensomstandigheden van de verzoekende partij er aanzienlijk op achteruit gaan bij de 

tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel is op zich niet voldoende om een schending van artikel 

3 van het EVRM aan te tonen (mutatis mutandis EHRM 2 april 2013, Mohammed Hussein/Nederland en 

Italië §§ 70-71; EHRM 28 juni 2011, Sufi en Elmi/Verenigd Koninkrijk, §§ 281-292; EHRM 27 mei 2008, 

N./Verenigd Koninkrijk, § 42). 

 

3.8. De aangevoerde schending van de door de verzoekende partij opgeworpen bepalingen is niet 

gegrond.  

 

 

https://www.uza.be/behandeling/embolisatie-van-een-aneurysma-het-hoofd-na-een-hersenbloeding
https://www.uza.be/behandeling/embolisatie-van-een-aneurysma-het-hoofd-na-een-hersenbloeding


  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig september tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


