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 nr. 149 516 van 10 juli 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Burkinese nationaliteit te zijn, op 9 januari 2015 heeft 

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

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

van 7 november 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de 

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

verwijdering van vreemdelingen ongegrond verklaard wordt, aan de verzoekster ter kennis gebracht op 

10 december 2014. 

 

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 18 mei 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 juni 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VERHAEGEN, die loco advocaat K. VERSTREPEN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekster, die verklaart van Burkinese nationaliteit te zijn, komt op 26 april 2011 België 

binnen. Op 2 mei 2011 dient zij een asielaanvraag in. Op 21 december 2012 beslist de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de 

subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.2. Op 3 september 2011 dient de verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

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

11 oktober 2012 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard.  

 

1.3. Op 15 oktober 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). Bij arrest nr. 98 813 

van 14 maart 2013 stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de afstand van het 

geding vast inzake het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.4.1. Op 30 oktober 2012 dient de verzoekster een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 21 november 2012 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard en wordt ten aanzien van de verzoekster tevens een beslissing houdende 

bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies) genomen. 

Bij beslissing van 28 januari 2013 worden deze beslissingen ingetrokken. Op 4 maart 2013 wordt de 

aanvraag vervolgens ontvankelijk verklaard. 

Bij arresten nrs. 98 527 van 8 maart 2013 en 102 500 van 7 mei 2013 stelt de Raad de afstand van het 

geding vast inzake de vordering tot schorsing en de beroepen tot nietigverklaring tegen de beslissingen 

van 21 november 2012. 

 

1.4.2. Op 11 maart 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een nieuwe 

beslissing waarbij de aanvraag van 30 oktober 2012 ongegrond wordt verklaard. Op dezelfde dag 

worden tevens een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en een 

beslissing tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies) genomen. 

 

1.5. Op 28 augustus 2014 dient de verzoekster een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 7 november 2014 wordt de aanvraag 

ongegrond bevonden. Dit is de thans bestreden beslissing, die aan de verzoekster op 

10 december 2014 wordt ter kennis gebracht. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 29.08.2014 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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 29.09.2014, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

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

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

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

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

 

De aangehaalde medische elementen werden niet weerhouden door de arts-adviseur (zie medisch 

advies .d. 06.11.2014 onder gesloten omslag in bijlage) 

 

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 voorde Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf”. 
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Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan D.S. (…) te willen overhandigen. 

 

GELIEVE ONDER GEEN BEDING DEZE BESLISSING TE BETEKENEN AAN D.S. (…) ZONDER DE 

BIJGEVOEGDE GESLOTEN OMSLAG. 

(…)” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

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

verzoekster. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste middel, dat bestaat uit drie onderdelen, voert de verzoekster de schending aan van 

de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel 

en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Eerste onderdeel 

 

Over de behandeling van het HIV-virus van verzoekster stelt de arts-adviseur in zijn medisch attest: 

“Analyse van dit medisch dossier leert mij dat de diagnose van seropositiviteit voor HIV werd gesteld in 

juni 2010 in Burkina Faso nadat betrokkene wegens een zona thoracalis had doorgemaakt. Betrokkene 

begon een antiretrovirale behandeling in juli 2011 wegens ernstige immuundepressie. Oorspronkelijk 

nam ze Viramune-Zerit-Epivir als eerstelijns behandeling. Omdat deze behandeling faalde werd 

overgeschakeld naar een 2de lijnsbehandeling met Reyataz 300mg (=atazanavir=protease inhibitor), 

Norvir 100 mg (=ritonavir=protease inhibitor boost), Truvada 200/245 mg(=emtricitabine + tenofovir) 

éénmaal per dag in te nemen. Er was een goede virologische en immunologische respons op de 2de 

lijnsbehandeling. D.d. 12/09/2013 was de CD4 waarde 774 wat wijst op een normale immuniteit. De 

virale lading was 35 copies per ml. Controle om de vier maanden was vereist. Betrokkene verdroeg 

deze medicijnen goed. Ze ontwikkelde wel lipo-accumulatie (=opstapeling van vet en herverdeling van 

de vetreserves). Omwille van deze lipoaccumulatie werd er dan toch beslist een 2de lijnsbehandeling te 

wijzigen ten voordele van een nieuw medicijn Stribild als derdelijnsbehandeling. Lipodystrofie betekent 

dat er een herverdeling optreedt van het lichaamsvet met verlies van perifeer en faciaal vetweefsel met 

toegenomen abdominaal vet en dorsocervicale vetaccumulatie (buffelnek). Dus de vetverdeling over het 

lichaam verandert. Deze nevenwerking van de anti-aids medicijnen kan dan wel lastig en onaangenaam 

zijn maar deze lipodystrofie is niet invaliderend. 

- Er is geen resistentie opgetreden tegen de 2de lijnsbehandeling die een wijziging naar een 3de 

lijnsbehandeling zou rechtvaardigen. De 2e lijnsbehandeling was efficient met een goede 

immunologische respons. 

- Ik beschouw een herverdeling van het vetweefsel als nevenwerking geen voldoende reden om over te 

schakelen op een 3e lijnsbehandeling.” 

“De behandeling is beschikbaar met vervanging van Atazanir, een Protease Inhibitor (PI) door een 

andere Protease Inhibitor Lopinavir.” 

 

Verwerende partij erkent dus dat Stribild, de huidige medicatie van verzoekster, niet beschikbaar is in 

haar land van herkomst. Dit staat niet uitdrukkelijk in het medisch verslag, maar valt af te leiden uit het 

feit dat de arts-adviseur stelt dat verzoekster kan terugvallen op haar oude medicatie en dat deze (mits 

vervanging van één onderdeel) wél beschikbaar is. 

 

Stribild is een 3e lijnsbehandeling voor het HIV-virus. Verzoekster kreeg voordien een 2e 

lijnsbehandeling met andere medicatie. Omwille van bijwerkingen besliste haar behandelende arts, Dr. 

K.W. (…), van deze 2e naar een 3e lijnsbehandeling over te schakelen. In haar medisch attest, 

toegevoegd aan de aanvraag tot verblijfsmachtiging van verzoekster, stelt Dr. W. (…) hierover: “Ze krijgt 

nu Stribid 1/d (Elvitegravir, Cobicistat, Emtricitabine, Tenofovir). Dit is haar 3e lijnsbehandeling. Deze 

behandeling is niet beschikbaar in Burkina Faso. Ze is veranderd omwille van nevenwerkingen (lipo-
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accumulatie door gebruik van PI: Reyataz 300mg + Norvir 100mg). Ze nam vroeger Viramune-Zerit-

Epivir, maar hierop faalde ze.” In het bijgevoegde consultatieverslag lezen we: “Stribild gaat goed”. 

“Goede respons op de behandeling met Stribild 1/d. Dit mag ongewijzigd worden verdergezet.” 

 

In tegenstelling tot de behandelende arts, vindt de arts-adviseur de overschakeling naar de 3e 

lijnsbehandeling niet noodzakelijk. Volgens de arts-adviseur zijn de bijwerkingen, nl. vetophoping en 

vetverplaatsing, niet van die aard dat de medicatie moet worden aangepast. 

 

Hiermee gaat de arts-adviseur echter voorbij aan de individuele situatie van verzoekster. Verwerende 

partij stelt dat de bijwerkingen niet invaliderend kunnen zijn, maar voor verzoekster is dit wel degelijk het 

geval. Zoals zij uitlegde en staafde in het verzoekschrift, wordt verzoekster als HIV-patiënte 

gestigmatiseerd in Burkina Faso. De 2e lijnsbehandeling veroorzaakt bij haar vetophoping, o.a. in haar 

nek. De arts-adviseur spreekt zelf van een buffelnek. Hierdoor wordt haar aandoening nog zichtbaarder 

en vergroot de kans op stigmatisering. Verwerende partij heeft dit aspect niet onderzocht. Hierdoor 

schendt zij haar motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Medische literatuur leert bovendien dat lipodystrofie (vetophoping) bij HIV-patiënten ook voorkomt in het 

gezicht. (stuk 3) Dit vergroot de kans dat de aandoening van verzoekster duidelijk zichtbaar zal zijn. 

 

Verzoekster werd al geconfronteerd met discriminatie en stigmatisatie in haar land van herkomst. Door 

de aanwezigheid van vetgezwellen in de nek en mogelijks in het gezicht, zal haar aandoening voor 

anderen onmiddellijk waarneembaar zijn. Ook potentiële werkgevers of mensen die mogelijks hulp 

kunnen bieden, zullen de aandoening van verzoekster duidelijk en bij eerste contact vaststellen. Dit 

heeft ontegensprekelijk een gevolg op de toegankelijkheid van de behandeling en moet dus onderzocht 

worden door verwerende partij, quod non. 

 

Verwerende partij is ook helemaal niet ingegaan op de ernst van de bijwerkingen en op een mogelijke 

negatieve evolutie in de tijd. Op 24 juni 2014 vond de behandelende arts het noodzakelijk om over te 

schakelen op nieuwe medicatie. Deze aanpassing werd doorgevoerd en verzoekster reageerde er 

gunstig op. Op 6 november 2014 oordeelt de arts-adviseur dat de overschakeling niet nodig was. Bij 

deze beoordeling heeft verwerende partij echter geen enkel onderzoek gedaan naar de gevolgen van de 

bijwerkingen op de medische toestand van verzoekster. Verzoekster werd niet door de arts-adviseur 

onderzocht. Er wordt enkel in het algemeen gesteld dat een herverdeling van het vetweefsel geen 

voldoende reden is voor een overschakeling op de nieuwe medicatie. Dit werd echter niet getoetst aan 

de individuele toestand van verzoekster. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de behandelende arts een 

eventueel risicovolle achteruitgang voorspelde en daarom overschakelde. Het is niet duidelijk hoe de 

bijwerkingen zouden evolueren. Verwerende partij deed hiernaar geen enkel onderzoek. 

 

Bovendien meent verwerende partij dat één bestanddeel van de 2e lijnsbehandeling kan worden 

vervangen. Er werd echter niet nagegaan of de bijwerkingen door deze vervanging bijvoorbeeld niet 

ernstiger zouden worden. 

 

Nochtans ligt in het kader van artikel 9ter Vw. op verwerende partij een onderzoeksplicht die inhoudt dat 

zij moet overgaan tot alle noodzakelijke onderzoeken om volledig geïnformeerd te zijn over de medische 

situatie van de aanvrager en de mogelijkheid tot behandeling in het land van herkomst. (zie o.a. RvS 9 

december 2000, nr. 91.709) 

 

Het belang van dit onderzoek is bijzonder groot gezien duidelijk is dat de 3e lijnsbehandeling niet 

beschikbaar is in het land van herkomst. Volgens verwerende partij kan verzoekster teruggaan naar 

Burkina Faso met de 2e lijnsbehandeling zonder dat er enige garantie wordt gegeven dat deze 2e 

lijnsbehandeling zal volstaan. 

 

De motiveringsplicht geldt ook des te meer indien de arts-adviseur van verwerende partij afwijkt van het 

advies van de behandelende arts, zoals in casu het geval is. 

 

In dit opzicht kan worden gewezen op de rechtspraak van de Raad van State, die stelt dat de arts van 

verwerende partij voldoende moet motiveren indien hij een tegengesteld advies geeft dan de 

behandelende geneesheer. (RvS 26 augustus 2010, nr. 206.947) De arts-adviseur van verwerende 

partij heeft een beoordelingsvrijheid, maar deze is niet onbegrensd. De aanvrager moet kunnen nagaan 

op welke gronden de beslissing is gesteund en waarom de door hem aangevoerde concrete en 

pertinente elementen niet worden aanvaard. (RvS 18 september 2003, nr. 224.723) 
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Ook Uw Raad evalueerde de beoordelingsvrijheid van de arts-adviseur reeds in deze zin: 

“Hoewel het de ambtenaar-geneesheer die de verweerder adviseerde op zich vrij staat om niet akkoord 

te gaan met het standpunt dat werd ingenomen door de behandelend geneesheer in het door de 

aanvrager voorgelegde standaard medisch getuigschrift, dient hij in zijn advies echter wel op een 

afdoende wijze te motiveren waarom hij tot dit andersluidend oordeel komt. 

De beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer, waarnaar de verweerder in de nota met 

opmerkingen verwijst, betekent immers niet dat diens vaststellingen steeds volstaan als motieven voor 

een beslissing tot de onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. Het gegeven dat de ambtenaar-geneesheer een arts is, impliceert al 

evenmin dat er op hem bij het verlenen van zijn advies conform artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de 

vreemdelingenwet, geen of een verminderde motiveringsplicht zou rusten. De beoordelingsvrijheid van 

de ambtenaar-geneesheer bij het geven van zijn advies doet derhalve geen afbreuk aan het feit dat 

administratieve beslissingen afdoende gemotiveerd moeten zijn, hetgeen inhoudt dat de motivering 

steeds in concreto beoordeeld dient te worden in het licht van alle gegevens van het administratief 

dossier (RvS 23 september 1997, nr. 68.248;RvS 13 mei 2002, nr. 106.502 en RvS 18 september 2008, 

nr. 186.352). De motivering moet in dit opzicht ook draagkrachtig zijn, hetgeen wil zeggen dat de 

motivering voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn. 

De motivering is slechts volledig indien zij een grondslag vormt voor alle onderdelen van de beslissing 

(RvS 12 oktober 2007, nr. 175719; RvS 24 september 2008 186.486). Toegepast op het bepaalde in 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, houdt de motiveringsplicht voorzien in artikel 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen in dat de rechtsonderhorige 

moet kunnen nagaan op welke gronden de hem aanbelangende beslissing is gesteund en waarom de 

door hem aangevoerde concrete en pertinente argumenten, zoals geattesteerd in een aan de 

verweerder voorgelegd medisch getuigschrift, in het algemeen niet worden aanvaard (cf. RvS 18 

september 2013, nr. 224.723; RvS 4 december 2002, nr. 113.182). 

Wanneer de ambtenaar-geneesheer een ander oordeel is toegedaan dan hetgeen door een 

behandelend geneesheer-specialist wordt geattesteerd, dienen de motieven waarop de 

ambtenaargeneesheer zich baseert om tot een andersluidend oordeel te komen, des te concreter en 

pertinenter te zijn. Dergelijk andersluidend oordeel van een met een adviserende functie beklede arts 

impliceert dan immers dat hij besluit dat de beoordeling van de gespecialiseerde arts onjuist is, wat 

betekent dat hij van oordeel is dat deze gespecialiseerde arts zich vergiste, een medische problematiek 

overdreef of een tegenaangewezen behandeling heeft voorgeschreven in de door hem opgestelde 

medische attesten. In casu gaat het om een standaard medisch getuigschrift opgesteld door een arts 

gespecialiseerd in de kinderpsychiatrie. Hoewel het op zich geen vereiste is dat de ambtenaar-

geneesheer over eenzelfde specialisatie zou beschikken en hij wettelijk ook niet verplicht is om beroep 

te doen op een externe deskundige, mag van de ambtenaar-geneesheer die tot een conclusie komt die 

lijnrecht ingaat tegen het standpunt van een dergelijk gespecialiseerd geneesheer, wel worden verwacht 

dat hij in het licht van de vermeldingen in het standaard medisch getuigschrift van 10 januari 2013, 

duidelijk preciseert op welke gronden hij zich steunt om te oordelen dat de aandoening – een psychose 

met volledig disfunctioneren waarvoor recentelijk een opname van vier maanden noodzakelijk was en 

waarvan de voorziene duur van de behandeling als onbepaald wordt geattesteerd en waar door de 

behandelend arts een blijvend risico op psychoses vermeldt alsook een toename van de psychotische 

opstoten bij stopzetting van de behandeling - geen behandeling vereist, spontaan in gunstige zin 

evolueert en op het moment van het attesteren van het standaard medisch getuigschrift voorbij zou zijn. 

De Raad stelt echter vast dat de ambtenaar-geneesheer zich ertoe beperkt te verwijzen naar het 

standaard medisch getuigschrift van 10 januari 2013, dat zoals gezegd geen enkele feitelijke grondslag 

biedt voor de voormelde stelling in het advies. In dit advies wordt geen enkel element aangereikt voor 

het oordeel van de ambtenaar-geneesheer dat de aandoening zonder behandeling is en ongeacht het 

land van verblijf zijn beloop kent over enkele maanden, spontaan evolueert in gunstige zin én dat de 

aandoening op het moment van de attestatie overigens reeds voorbij was. Ook de stukken van het 

administratief dossier kunnen dit oordeel niet ondersteunen. De ambtenaar-geneesheer verwijst niet 

naar medische vakliteratuur, noch kan dergelijke literatuur teruggevonden worden in het administratief 

dossier. De ambtenaar-geneesheer licht op geen enkele wijze concreet toe op welke basis hij de 

duidelijke vaststellingen van de behandelend geneesheer naast zich neer legt. 

De beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer bij het geven van zijn advies ten spijt, dient te 

worden vastgesteld dat de motieven in het advies van 19 september 2013 niet volstaan opdat de 

verzoekster zou kunnen nagaan op welke gronden de haar aanbelangende beslissing is gesteund en 

waarom de door haar aangevoerde concrete en pertinente medische elementen en prognoses uit het 

voorgelegde standaard medisch getuigschrift - waarin met name wordt gewezen op een psychotische 

aandoening die een medicamenteuze behandeling vereist en waarbij bij stopzetting van de behandeling 
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er een verdere psychotische ontwikkeling met een toename van opstoten kan zijn - niet worden 

aanvaard (cfr. RvS 18 september 2013, nr. 224.723).” (RvV 24 maart 2014, nr. 121.375, punt 4.8) 

 

In casu kan verzoekster niet begrijpen waarom de arts-adviseur van verwerende partij stelt dat zij de 

nieuwe medicatie niet nodig heeft, terwijl haar behandelende arts vindt van wel. Op zijn minst had 

verwerende partij meer onderzoek moeten doen naar de redenen van de behandelende arts voor de 

overschakeling op het nieuwe medicijn. Ook de gevolgen van een terugschakeling op de 2e 

lijnsbehandeling voor verzoekster werden onvoldoende onderzocht. 

 

De beslissing van verwerende partij dat een terugschakeling op de 2e lijnsbehandeling voor verzoekster 

niet invaliderend zou zijn, vindt geen steun in het administratief dossier. 

 

Tweede onderdeel 

 

Over de behandeling van het voorstadium van baarmoederhalskanker stelt de arts-adviseur: 

“Betrokkene leed in 2011 aan een voorstadium van baarmoederhalskanker (CIN 3) met HPV 68 

besmetting (=humaan papilloma virus). In januari 2012 werd een cervixbiopsie en een conisatie 

uitgevoerd. Dit betekent dat een stukje van de baarmoederhals werd verwijderd. Met deze behandeling 

werd dit “voorstadium” van kanker lege artis behandeld. De eerste twee jaar na deze conisatie werd 

betrokkene om de zes maanden opgevolgd. Deze opvolging werd afgerond. Het ging NIET om kanker 

maar om bepaalde cellen t.h.v. de baarmoederhals vertoonden een abnormaal gedrag waarvan men 

weet dat dit op termijn misschien tot kwaadaardigheid zou kunnen leiden. Deze “zich abnormaal 

gedragende cellen/weefsel” werden verwijderd. Het is NIET zo dat betrokkene, zoals bij kwaadaardige 

processen het geval is, gedurende vijf jaar onder follow-up moet blijven om kwaadaardig herval snel te 

ontdekken aangezien het hier ging om een VOORstadium.” 

 

In het medisch getuigschrift, toegevoegd aan het verzoekschrift, stelt de behandelende arts hierover: 

“Er werd bij haar ook een voorstadium van baarmoederhalskanker ontdekt. Dit werd met succes 

verwijderd, maar het is belangrijk dat dit om de 6m gecontroleerd wordt gedurende de eerste 2 jaar en 

nadien is een jaarlijks uitstrijkje noodzakelijk. Dit is in Burkina Faso niet mogelijk.” 

“Op 18/10/11 werd een cervixbiopsie gedaan. Er werd een CIN3 gezien met HPV 68 (ASCUS), dit is 

een voorstadium van baarmoederhalskanker. Er werd een conisatie uitgevoerd in januari 2012. Ook 

hiervoor is verder steeds een regelmatige controle nodig.” 

“Ook de evolutie van baarmoederhalskanker moet goed opgevolgd worden, zodat er geen recidive 

komen.” 

“Gynaecologisch onderzoek en PAP smear zijn niet voorhanden. Dit is nochtans noodzakelijk om 

baarmoederhalskanker te vermijden.” 

 

Volgens de behandelde arts is gynaecologische opvolging dus noodzakelijk voor verzoekster om het 

echte stadium van baarmoederhalskanker te voorkomen. 

 

Verwerende partij stelt louter dat het om een voorstadium ging en dat er daarom geen opvolging nodig 

is. Dit gaat lijnrecht in tegen het advies van de behandelende arts. Desondanks geeft de arts-adviseur in 

het medisch advies geen enkele motivering waarom wordt afgeweken van het advies van de 

behandelende arts. Zoals hierboven reeds uitgelegd, komt het echter wel toe aan verwerende partij om 

te motiveren waarom wordt afgewezen van het advies van de behandelende arts. 

 

Omdat verwerende partij van mening is dat geen follow-up nodig is voor het risico op 

baarmoederhalskanker, onderzoekt zij ook helemaal niet of de mogelijkheid tot opvolging en 

behandeling voor verzoekster beschikbaar is in het land van herkomst. Dit aspect maakt nochtans op 

essentiële wijze deel uit het onderzoek voorgeschreven door artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Ook daarom schendt verwerende partij haar motiveringsplicht en moet de bestreden beslissing 

vernietigd worden. 

 

Derde onderdeel 

 

In haar verzoek tot verblijfsmachtiging betoogde verzoekster dat zij geen toegang kan krijgen tot de 

noodzakelijke behandeling in Burkina Faso omdat zij er als HIV-patiënte wordt gediscrimineerd en 

gestigmatiseerd. Zij baseerde zich hiervoor op haar persoonlijke ervaring in Burkina Faso - reden voor 

haar vlucht naar België - en algemene, betrouwbare informatie: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

“Bovendien, zelfs als zouden we er vanuit gaan dat deze medicatie toch beschikbaar is in Burkina Faso, 

is het duidelijk dat het voor verzoekster onmogelijk zal zijn om toegang te krijgen tot deze medicatie. 

Na de diagnose van HIV-infectie, werd verzoekster door haar echtgenoot verstoten. Vervolgens werd zij 

ook door haar familie verstoten omdat zij hen tot schande zou zijn. Haar broers in het bijzonder 

behandelden haar erg slecht, zowel mentaal als fysiek. Zo werd er bijvoorbeeld kokend water over haar 

voeten gegoten. 

De hele wijk was op de hoogte van haar aandoening. Daarom werd verzoekster door buren en andere 

inwoners van Ouagadougou uitgesloten. Kinderen op straat riepen haar na met “AIDS!”. Verzoekster 

mocht niets meer aanraken in de keuken, omdat men haar vies vond. 

Vrouwen in Burkina Faso met seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals verzoekster, worden 

gestigmatiseerd en gediscrimineerd. Daardoor zal verzoekster er niet de nodige opvang en toegang tot 

behandeling kunnen krijgen. 

Het rapport “Giving Birth, Risking Death” van Amnesty International geeft aan dat vrouwen kampen met 

discriminatie, financiële hindernissen, armoede en corruptie onder het gezondheidspersoneel. Deze 

factoren, onlosmakelijk verbonden met de minderwaardige positie van de vrouw in de familie en in de 

maatschappij, verhinderen hen om toegang te krijgen tot degelijke gezondheidszorg. (Amnesty 

International, “Moedersterfte in Burkina Faso”, 27 januari 2010, http://www.aivl.be/nieuws/moedersterfte-

in-burkina-faso/19981, stuk 9) 

Het volledige rapport is te raadplegen op 

http://www.aivl.be/sites/default/files/bijlagen/GivingBirthRiskingDeathreport.pdf. 

Deze trieste feiten werden in de praktijk ondervonden door Dr. G. D.B. (…), geneesheer-gynaecoloog, 

en mevrouw G. I. (…), verpleegster-vroedvrouw. Beiden namen deel aan een missie naar Burkina Faso. 

In bijage voegt verzoekster een verklaring van hen. (stukken 10 en 11)” 

 

Ook het gebrek aan scholing en financiële, sociale en familiale steun werden door verzoekster reeds 

uitdrukkelijk aangevoerd in het verzoekschrift: 

"Hierbij moet eveneens worden opgemerkt dat verzoekster slechts heel beperkt geschoold is. Ze ging 

maar tot het 5e leerjaar naar school. Ook door dit aspect van haar profiel zal ze het ongetwijfeld moeilijk 

hebben ervoor te zorgen dat ze de nodige zorgen in Burkina Faso kan krijgen. 

Ook heeft verzoekster niet de financiële middelen om de nodige behandeling te betalen. 

Volgens de Raad van State is het noodzakelijk om ook rekening te houden met de financiële 

toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst. De Raad van State oordeelde als 

volgt in dit verband: 

“Les soins qui doivent être prodigués au resquérant peuvent l’être au XXX, pour autant que celui-ci, 

compte tenu de ce que ce pays ne dispose pas d’un système de sécurité sociale couvrant les soins de 

santé, dispose de ressources financières suffisantes.ˮ  (R.v.St. 18 maart 1998, nr. 72.594, RDE 2002 N° 

119) 

Indien we uitgaan van de onwaarschijnlijke hypothese dat de nodige zorgen zouden bestaan in Burkina 

Faso, dan nog blijven deze zorgen onbereikbaar voor verzoeker omwille van onoverkomelijke financiële 

barrières. Het werkelijk bestaan van deze hindernissen wordt bevestigd door bovenvermeld rapport van 

Amnesty International. 

Verzoekster dient dagelijks medicijnen in te nemen en moet op regelmatige basis controles ondergaan. 

De voorziene duur van de behandeling is levenslang. 

Hieraan hangt vanzelfsprekend een kostenplaatje vast. Deze kosten kan verzoekster onmogelijk zelf 

dragen. Ook op haar familie kan verzoeker niet rekenen, aangezien zij door hen verstoten werd. 

Tot slot wenst verzoekster erop te wijzen dat zij over geen enkel opvangnetwerk beschikt in Burkina 

Faso omdat ze werd verstoten door haar familie en de maatschappij. Verzoekster verblijft sinds eind 

april 2011 in België en heeft alle contact met haar thuisland verbroken. Mocht ze worden teruggestuurd, 

heeft ze niet het minste idee waar ze eventueel terecht zou kunnen. 

Dat rekening moet gehouden worden met de beschikbare familiale en sociale opvang in een land waar 

verzoekster wordt geacht de nodige behandeling te kunnen krijgen, wordt benadrukt door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Persoonlijke omstandigheden, zoals in casu de discriminatie en 

stigmatisatie van verzoekster, haar gebrek aan sociale, familiale en financiële steun, moeten in rekening 

worden gebracht: 

 “Bovendien blijkt uit de rechtspraak van het EHRM dat het onderzoek naar een mogelijke schending 

van artikel 3 EVRM meer betreft dan het louter beantwoorden van de vraag of het voor betrokkene, 

gezien zijn huidige gezondheidstoestand, fysiek onmogelijk is om te reizen of de vraag of de 

verwijdering een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit of het leven van de betrokkene. Het Hof 

heeft oog voor alle omstandigheden in het land van herkomst alsook de persoonlijke situatie van een 

vreemdeling in dat land van herkomst. Het is immers mogelijk dat factoren en omstandigheden, die op 

zichzelf genomen geen aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 3 EVRM, in hun 
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combinatie wel aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 3 EVRM. Aldus motiveert het Hof 

in haar arresten, zelfs als reeds is vastgesteld dat de ziekte van betrokken vreemdeling heden zich niet 

in een kritiek of vergevorderd stadium bevindt, ook verder met betrekking tot de eventuele 

beschikbaarheid van een medische behandeling in het land van herkomst, en in mindere mate de 

toegankelijkheid ervan, alsook met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van een sociale en 

familiale opvang in het land van herkomst, indien dit vereist is en indien hierover gegevens bekend zijn.” 

(RvV 14 februari 2013, nr. 97.196.) 

Om al deze redenen is het hoogst onzeker of de medicatie en de behandeling van verzoekster, zelfs 

indien ze zou bestaan in Burkina Faso, voor verzoekster toegankelijk zou zijn." 

 

Deze individuele omstandigheden van verzoekster werden door verwerende partij onvoldoende 

onderzocht. Nochtans zijn ze relevant om de toegankelijkheid van de nodige behandeling voor 

verzoekster in Burkina Faso te onderzoeken. 

 

Verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat er zich in het dossier geen elementen bevinden 

die erop wijzen dat verzoekster geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in Burkina Faso en dat zij 

niet zou kunnen instaan voor haar eigen levensonderhoud en kosten van de behandeling. 

 

Hierdoor miskent verwerende partij de informatie in het administratief dossier. De stigmatisering, de 

ongeschooldheid en het gebrek aan netwerk zijn immers wel degelijk elementen die erop wijzen dat 

verzoekster geen werk zal kunnen vinden en de kosten van haar - levensnoodzakelijke en dagelijkse - 

medicatie zal kunnen dragen. 

 

Het feit dat verzoekster op reïntegratiebijstand van het IOM zou kunnen rekenen, doet hieraan geen 

afbreuk. 

 

Over het gebrek aan scholing wordt door verwerende partij niet gemotiveerd in de bestreden beslissing. 

 

Ook op het gebrek aan financieel en sociaal netwerk wordt niet ingegaan in de beslissing. Nochtans is 

dit een van de hoofdredenen waarom verzoekster geen toegang zal kunnen hebben tot de nodige 

behandeling. Zoals uitgelegd, werd zij door haar echtgenoot, familie en vervolgens de maatschappij 

uitgesloten omwille van haar aandoening. Verwerende partij moet hierover motiveren. 

 

Tot slot is ook de stigmatisering en discriminatie van verzoekster niet voldoende onderzocht door 

verwerende partij. Door haar individuele ervaring mee te delen, gestaafd met objectieve bronnen en een 

persoonlijke getuigenis van een arts en verpleegster, heeft verzoekster voldaan aan de haar opgelegde 

informatieplicht en de haar beschikbare bewijzen voorgelegd. 

 

Verwerende partij doet deze bewijselementen af als onvoldoende. Het zou volgens verwerende partij 

om loutere beweringen en informatie van te algemene aard gaan. 

 

De stigmatisering van verzoekster is echter opgenomen in het medisch attest en kan door verwerende 

partij ook worden teruggevonden in haar verklaringen bij haar asielaanvraag. (stuk 4) Bovendien kan 

verzoekster niet begrijpen hoe zij de stigmatisering nog méér dan bewijzen dan met haar persoonlijke 

ervaring, gestaafd met objectieve bronnen en getuigenissen van betrouwbare personen. 

 

Verwerende partij had op basis van deze bewijzen op z'n minst kunnen aannemen dat de aangevoerde 

stigmatisering bestaat en had moeten onderzoeken in welke mate deze een effect heeft op de toegang 

tot de nodige behandeling. Dit werd o.a. al door Uw Raad gesteld in het arrest nr. 23.216 van 19 februari 

2009. (zie punt 3.11 en 3.12) 

 

Hierboven werd ook al uitgelegd dat verwerende partij de stigmatisering van verzoekster miskent door 

geen onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van duidelijk zichtbare vetgezwellen in het 

aangezicht en de nek. 

 

Verwerende partij hield op deze manier onvoldoende manier rekening met de persoonlijke 

omstandigheden van verzoekster. Ook daarom moet de bestreden beslissing vernietigd worden. 

 

Om al deze redenen, uiteengezet in de drie onderdelen, is verwerende partij tekortgeschoten in haar 

motiveringsplicht. Zij heeft geen nauwkeurig onderzoek gevoerd, waardoor het zorgvuldigheidsbeginsel 
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is geschonden. In de gegeven omstandigheden is de beslissing van verwerende partij bovendien niet 

redelijk.” 

 

 

3.1.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat 

bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven 

en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat 

verweerder gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht heeft beslist om 

verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet ongegrond 

te verklaren. 

 

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 ambtenaar-geneesheer blijkt duidelijk dat de gezondheidsproblemen die werden 

aangehaald door verzoekende partij geen actuele aandoeningen uitmaken die een reëel risico inhouden 

voor haar leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling en dit gelet op het gegeven dat er in Burkina Faso 

behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk is, terwijl verzoekende partij ook kan reizen naar 

dit land. 

 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer 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 ambtenaar-geneesheer adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch 

oogpunt naar een terugkeer naar Burkina Faso, 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 ambtenaar-geneesheer te volgen. 

 

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

te stellen van de ambtenaar-geneesheer 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. 

 

Verzoekende partij voert in een eerste onderdeel aan dat de arts-adviseur ten onrechte adviseerde dat 

de overschakeling naar een derdelijnsbehandeling niet noodzakelijk is. Verzoekende partij voert aan dat 

de nevenwerkingen van de tweedelijnsbehandeling ertoe zouden leiden dat haar aandoening meer 
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zichtbaar wordt, waardoor zij een groter risico loopt op stigmatisering in Burkina Faso. Zij meent dat de 

arts-adviseur onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de beweegredenen van de behandelende arts 

en meent dat de arts-adviseur niet zonder meer kan ingaan tegen het oordeel van de behandelende 

arts. 

 

Verzoekende partij slaagt er evenwel met haar kritiek niet in afbreuk te doen aan het gedegen en 

omstandig advies van de arts-adviseur. 

 

De arts-adviseur steunde zich daarbij op de inhoud van het medisch dossier, waaruit duidelijk blijkt dat 

vetophopingen de enige reden waren voor de behandelende arts om over te schakelen op een 

derdelijnsbehandeling. De behandelende arts stelde dit uitdrukkelijk in haar advies van 4.06.2014: “Ze is 

veranderd van medicatie owv nevenwerkingen (lipo-accumulatie door gebruik van PI: Reyataz 300mg + 

Norvir 100 mg).” 

 

De kritiek van verzoekende partij als zou de arts-adviseur verdere verduidelijking hebben moeten 

vragen aan de behandelende arts, gaat voorbij aan de vaststelling dat de behandelende arts reeds 

uitdrukkelijk heeft uiteengezet waarop de medicatie werd gewijzigd. Terwijl verzoekende partij met haar 

vaag betoog geenszins aannemelijk maakt dat er sprake was van een “eventueel risicovolle 

achteruitgang”, daar waar verzoekende partij deze kritiek zelf al als een strikt hypothetische 

mogelijkheid benoemt (“Het is bijvoorbeeld mogelijk dat…”). 

 

Verzoekende partij kan al evenmin voorhouden dat de arts-adviseur ‘zonder meer’ is ingegaan tegen het 

oordeel van de behandelende arts, zonder verdere motivering. De arts-adviseur licht immers uitgebreid 

toe in zijn advies waarom een omschakeling naar een derdelijnsbehandeling volgens hem niet 

noodzakelijk is. 

 

Daarbij wijst de arts-adviseur op: 

- De goede resultaten van de tweedelijnsbehandeling (goede virologische en immunologische respons, 

normale immuniteit op basis van bloeduitslagen, goede virale lading…); 

- Het feit dat er geen resistentie was tegen de tweedelijnsbehandeling; 

- De aard van de nevenwerking (herverdeling lichaamsvet en vetophopingen ter hoogte van de buik en 

nek); 

- De impact daarvan (lastig en onaangenaam, maar niet invaliderend); 

- Het feit dat deze nevenwerking geen voldoende reden is om over te schakelen naar 

derdelijnsbehandeling. 

 

Dergelijke omstandige motivering verantwoordt ten genoege van recht waarom de arts-adviseur een 

standpunt inneemt dat niet overeenstemt met de keuze van de behandelende arts om reeds over te 

schakelen naar een derdelijnsbehandeling. Er werd voldoende gemotiveerd, en dit in tegenstelling tot 

wat verzoekende partij meent te kunnen voorhouden. 

 

Verzoekende partij stelt nog dat de arts-adviseur geen rekening hield met het risico dat zij loopt op 

discriminatie, omwille van de zichtbaarheid van de vetophopingen. Verzoekende partij voert daarmee 

echter een nieuw argument aan, dat zij niet ontwikkelde in haar aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van art. 9ter Vreemdelingenwet, en waaromtrent zij dus niet kan voorhouden dat de arts-adviseur 

hierover diende te motiveren. 

 

Verder licht verzoekende partij op geen enkele wijze toe waarom lipodystrofie een risico op discriminatie 

met zich zou meebrengen. Vetophopingen kunnen verschillende oorzaken hebben (anders dan een 

nevenwerking van medicatie), terwijl verzoekende partij op geen enkele wijze aantoont dat er een 

aanwijsbaar risico op discriminatie bestaat wanneer zij dergelijke vetophopingen zou hebben. 

 

Verweerder wijst ter zake ook op de inhoud van het advies van de arts-adviseur, die met betrekking tot 

de door verzoekende partij aangevoerde discriminatie wees op volgende elementen: 

- In Burkina Faso werden verschillende inspanningen geleverd om de aids-epidemie onder controle te 

brengen (daling van het percentage seropositieven); 

- Het aantal patiënten dat ARV-therapie ontvangt stijgt; 

- ARV-behandeling is voor iedereen gratis; 

- Verzoekende partij bewijst niet dat zij werd gediscrimineerd in haar land van herkomst; 

- Verzoekende partij toont met haar beweringen omtrent discriminatie niet aan dat specifieke medische 

hulp en zorgen niet beschikbaar en toegankelijk zouden zijn. 
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Met haar vage beschouwingen doet verzoekende partij geen afbreuk aan deze vaststellingen. Zij slaagt 

er niet in aan te tonen dat de noodzakelijke behandeling niet beschikbaar of toegankelijk zou zijn. 

 

Verzoekende partij beweert nog dat een vervanging van één van de medicijnen noodzakelijk binnen de 

tweedelijnsbehandeling mogelijks zou resulteren in een toename van de bijwerkingen. Verzoekende 

partij bewijst dit evenwel niet. Zij beperkt zich opnieuw tot strikt hypothetische kritiek. 

 

In een tweede onderdeel houdt verzoekende partij opnieuw voor dat de arts-adviseur zonder verdere 

motivering afwijkt van het oordeel van de behandelende arts, ditmaal verwijzend naar de door haar 

voorgehouden nood tot gynaecologische opvolging. 

 

Verweerder laat gelden dat de arts-adviseur wel degelijk omstandig heeft gemotiveerd waarom het 

oordeel van de behandelende arts ter zake niet kon worden gevolgd. 

 

De arts-adviseur wees daarbij op het volgende: 

- De baarmoederhals werd besmet met HPV, waardoor bepaalde cellen in de baarmoederhals zich 

vreemd gedroegen; 

- Dit betreft een voorstadium van kanker, nu de cellen nog niet kwaadaardige kankercellen waren 

geëvolueerd; 

- Er was geen sprake van kanker; 

- De besmetting van de baarmoederhals met HPV68 werd lege artis behandeld door een cervixbiopsie 

en conisatie; 

- De betrokkene werd vervolgens 2 jaar opgevolgd, zonder dat nieuwe problemen aan het licht kwamen; 

- Er is geen verdere follow up noodzakelijk, nu dergelijke follow up gedurende vijf jaar enkel 

aangewezen is na de behandeling van kanker. 

 

Er is dan ook geen sprake van dat de arts-adviseur zonder verdere toelichting een ander standpunt zou 

hebben ingenomen dan de behandelende arts. De arts-adviseur licht zijn standpunt afdoende toe, terwijl 

verzoekende partij nagaat in te gaan op de concrete motieven van de arts-adviseur. 

 

In een derde onderdeel stelt verzoekende partij dat de arts-adviseur onvoldoende is ingegaan op de 

door haar voorgehouden discriminatie en stigmatisering. 

 

Dergelijke kritiek gaat voorbij aan de inhoud van het advies van de arts-adviseur, waarin deze met 

betrekking tot de door verzoekende partij aangevoerde discriminatie wees op volgende elementen: 

- In Burkina Faso werden verschillende inspanningen geleverd om de aids-epidemie onder controle te 

brengen (daling van het percentage seropositieven); 

- Het aantal patiënten dat ARV-therapie ontvangt stijgt; 

- ARV-behandeling is voor iedereen gratis; 

- Verzoekende partij bewijst niet dat zij werd gediscrimineerd in haar land van herkomst; 

- Verzoekende partij toont met haar beweringen omtrent discriminatie niet aan dat specifieke medische 

hulp en zorgen niet beschikbaar en toegankelijk zouden zijn. 

 

Verzoekende partij herhaalt de relevante passages uit haar aanvraag, maar weerlegt daarmee niet de 

vaststelling dat verzoekende partij zich tot loutere beweringen heeft beperkt, zonder een stuk voor te 

leggen dat aantoont dat zij werd gediscrimineerd. 

 

Terwijl het enig rapport waarnaar wordt verwezen in de aanvraag, geen rapport is dat aantoont dat 

seropositieven geen behandeling kunnen krijgen, maar wel een verslag is dat betrekking heeft op de 

minderwaardige positie van de vrouw (!) in Burkina Faso. Verweerder merkt op dat het geslacht van een 

persoon niet kan worden aanzien als een ziekte of aandoening, en dus ook niet onder het 

toepassingsgebied van art. 9ter Vreemdelingenwet valt. 

 

Deze verwijzing, en de vage beweringen van verzoekende partij, doen geen afbreuk aan het advies van 

de arts-adviseur, die terecht heeft gesteld dat verzoekende partij niet aantoont dat adequate 

behandeling voor haar niet mogelijk zou zijn in Burkina Faso. 

 

Al evenmin konden de verklaringen van dr. D.B. (…) en mevr. I. (…) overtuigen, nu die betrekking 

hebben op verstoting door familieleden en het wegvallen van sociale ondersteuning, zonder dat daarin 

dus afbreuk wordt gedaan aan de vaststelling van de arts-adviseur dat ARV-behandeling gratis is, dat 
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verzoekende partij zelf kan werken om te voorzien in haar eigen levensonderhoud en eventuele 

bijkomende behandelingskosten en dat beroep kan worden gedaan op het IOM. 

 

Verzoekster wijst nog op haar gebrek aan scholing en financiële, sociale en familiale steun, maar doet 

ook daarmee geef afbreuk aan de vaststelling van de arts-adviseur dat ARV-behandeling gratis is, dat 

verzoekende partij zelf kan werken om te voorzien in haar eigen levensonderhoud en eventuele 

bijkomende behandelingskosten en dat beroep kan worden gedaan op het IOM. Terwijl het louter 

gegeven dat iemand niet over een sociaal en familiaal netwerk beschikt, of dat iemand niet geschoold is, 

niet beantwoordt aan de (medische) voorwaarden gesteld bij art. 9ter, § 1 Vreemdelingenwet. 

 

Verweerder laat gelden dat het loutere gegeven dat de beschikbaarheid van de zorgen niet volstrekt 

gegarandeerd kan worden, dat de zorgen van een lager niveau zijn dan dit het geval is in België, en 

evenmin kosteloos zijn, zoals verzoekende partij aanhaalt, niet van aard is afbreuk te doen aan de 

inhoud van het advies van de arts-adviseur. 

 

Verweerder benadrukt in eerste instantie dat dit betoog van verzoekende partij dient te worden 

beoordeeld tegen de achtergrond van het gegeven dat de wetgever, bij de invoering van artikel 9ter in 

de Vreemdelingenwet, vooropstelde dat: “Het onderzoek van de vraag of er een gepaste en voldoende 

toegankelijke behandeling bestaat in het land van oorsprong of verblijf gebeurt geval per geval, rekening 

houdend met de individuele situatie van de aanvrager, en wordt geëvalueerd binnen de limieten van de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens” (Parl. St. Kamer, 2005-2006, DOC 

51-2478/001, p. 35). 

 

Het was bijgevolg de uitdrukkelijke wil van de wetgever om de beschikbaarheid en de toegankelijkheid 

van de medische behandeling en opvolging in het herkomstland te beoordelen binnen de limieten van 

de rechtspraak van het EHRM. Het is bijgevolg nuttig om kort in te gaan op de rechtspraak van dit Hof 

inzake de verwijdering van (ernstig) zieke vreemdelingen. 

 

Het EHRM oordeelde in Grote Kamer dat artikel 3 van het EVRM niet het recht aan een vreemdeling 

waarborgt om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om reden dat die Staat betere 

medische verzorging kan verstrekken dan zijn land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de 

uitwijzing de gezondheidstoestand beïnvloedt en de levensverwachting op significante wijze vermindert, 

niet volstaat om een schending van die bepaling op te leveren. Het EVRM is volgens het EHRM immers 

essentieel gericht op de bescherming van burgerlijke en politieke rechten. Volgens het EHRM kan artikel 

3 van het EVRM niet beschouwd worden als een verplichting voor de verdragspartijen om de 

ongelijkheden tussen landen op vlak van medische voorzieningen te overbruggen door het voorzien van 

gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale vreemdelingen (EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, 

N. t. het Verenigd Koninkrijk). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat het gegeven dat een medische behandeling beperkt 

beschikbaar is omwille van logistieke of geografische redenen en dus minder makkelijk te verkrijgen of 

minder toegankelijk is in het land van terugkeer dan in de betrokken Verdragsluitende Staat, hetzij dat 

financiële toegankelijkheid van de beschikbare behandeling ernstige problemen kan geven, niet 

doorslaggevend is (EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); 

EHRM 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing); EHRM 25 

november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing)). 

 

Zie in die zin: 

“Uit de hierboven aangehaalde door het EHRM in Grote Kamer vastgestelde principes die het EHRM in 

dergelijke zaken hanteert, blijkt dat artikel 3 van het EVRM geenszins een verplichting inhoudt om 

verzoekster in België verder te behandelen voor haar aandoening omdat de (louter op algemene wijze 

aangetoonde) staat van het Kosovaars systeem van gezondheidszorg niet zou voldoen aan de 

Belgische standaarden. Tevens blijkt uit de hierboven geciteerde rechtspraak van het EHRM dat 

kostenloosheid van de medische behandeling geenszins een vereiste is en dat zelfs al zou er een 

aanzienlijke kost zijn voor verzoekers, zulks er geenszins toe leidt dat dit strijdig zou zijn met artikel 3 

van het EVRM. 

[…] Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de 

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

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden of slechts tegen betaling door de 

betrokkene geen reden is om te besluiten tot een schending van artikel 3 van het EVRM. Verder dient er 
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toch op gewezen te worden dat de informatie waarop de verwerende partij zich gebaseerd heeft van 

een recentere datum is dan de informatie waarop de verzoekers zich steunen. […] 

Nogmaals wordt er op gewezen dat de bestreden beslissing wel degelijk de toegankelijkheid heeft 

onderzocht doch dat verzoekers een andere invulling geven aan het begrip ‘toegankelijkheid’. De 

invulling die verzoekers lijken te geven aan toegankelijkheid, met name dat naast het onderzoek naar de 

beschikbaarheid van medicatie ook dient te worden onderzocht wat de effectieve toegankelijkheid is en 

hoe het zit met de continuïteit van de medicatie, vindt geen steun in de rechtspraak van het EHRM en 

kan in deze dan ook niet toelaten te besluiten dat er een verkeerde toepassing is gemaakt van artikel 9 

ter van de vreemdelingenwet of dat de bestreden beslissing op dit punt gebrekkig gemotiveerd is.” 

(R.v.V. nr. 74.693 van 7 februari 2012) 

 

De verweerder verwijst andermaal naar het deugdelijk advies van de ambtenaar-geneesheer, waaruit 

duidelijk blijkt dat de door verzoekende partij naar voor gebrachte medische stukken zeer grondig 

werden onderzocht, én waaruit duidelijk blijkt dat de toestand in Burkina Faso zorgvuldig werd 

nagegaan. 

 

Het middel faalt in rechte. 

 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.1.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, 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. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing 

een motivering in feite, met name dat “uit het voorgelegd medische dossier niet (kan) worden afgeleid 

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

dat de verzoekster “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”. De verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze 

motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de 

bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekster de motieven van de 

bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

3.1.3.2. De verzoekster voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de 

Raad niet bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Naar luid van artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet kan een machtiging tot verblijf bij de 

minister of zijn gemachtigde 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”. Deze bepaling houdt duidelijk twee mogelijkheden in wat betreft de ziekte van de 

betrokkene: de ziekte houdt een reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit in, of zij houdt een reëel 

risico op een onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in 

het land van herkomst in (cf. RvS 19 juni 2013, nr. 223.961). 
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3.1.3.2.1. Met betrekking tot de seropositiviteit voor HIV van de verzoekster oordeelt de arts-adviseur in 

zijn advies van 6 november 2014 dat de behandelende arts omwille van de lipo-accumulatie die de 

verzoekster ontwikkelde, besliste om “de 2
de

 lijnsbehandeling te wijzigen ten voordele van een nieuw 

medicijn Stribild als derdelijnsbehandeling”. De arts-adviseur beschouwt echter “een herverdeling van 

het vetweefsel als nevenwerking geen voldoende reden om over te schakelen op een 3
de

 

lijnsbehandeling”, nu deze nevenwerking van de anti-aids medicijnen weliswaar “lastig en onaangenaam 

(kan) zijn”, doch niet invaliderend en er “geen resistentie (is) opgetreden tegen de 2
de

 lijnsbehandeling 

die een wijziging naar een 3
de

 lijnsbehandeling zou rechtvaardigen. De 2
de

 lijnsbehandeling was efficiënt 

met een goede immunologische respons”. Dit medisch advies, waarnaar wordt verwezen in de 

bestreden beslissing en dat onder gesloten omslag samen met de beslissing aan de verzoekster werd 

overhandigd, dient te worden geacht integraal deel uit te maken van de motivering van de bestreden 

beslissing. 

 

In een eerste onderdeel van het eerste middel laat de verzoekster gelden dat de arts-adviseur, door te 

oordelen dat de bijwerkingen, namelijk vetophoping en vetverplaatsing, niet van die aard zijn dat de 

medicatie moest worden aangepast, voorbij gaat aan haar individuele situatie. Zij meent dat de 

bijwerkingen wel degelijk invaliderend zijn, nu zij als HIV-patiënte gestigmatiseerd wordt in Burkina Faso 

en haar aandoening door de tweedelijnsbehandeling nog zichtbaarder wordt, wat de kans op 

stigmatisering verhoogt. Met betrekking tot de discriminatie en stigmatisering wordt in het advies van 

6 november 2014 evenwel gesteld dat de verzoekster aanhaalt “dat zij het slachtoffer is geweest van 

discriminatie, stigmatisering en mishandeling omwille van haar ziekte, maar het blijft bij loutere 

beweringen” en dat de verklaringen van Dr. G.D.B. (…) en mevrouw G.I. (…) “van algemene aard (zijn) 

en (…) niet aan(tonen) dat de specifieke medische hulp en zorgen die verzoekster als individu nodig 

heeft, niet toegankelijk zouden zijn”. Aldus werd wel degelijk rekening gehouden met de individuele 

situatie van de verzoekster. Door nogmaals te wijzen op de door haar ondergane discriminatie en 

stigmatisering, zonder deze bewering in concreto te staven of te onderbouwen met enig begin van 

bewijs, maakt de verzoekster niet aannemelijk dat de bestreden beslissing, door te verwijzen naar het 

advies van de arts-adviseur van 6 november 2014, is gesteund op onjuiste feitelijke gegevens of op een 

kennelijk onredelijke wijze is genomen. 

 

De verzoekster voert in dit onderdeel tevens aan dat de verwerende partij “niet (is) ingegaan op de ernst 

van de bijwerkingen en op een mogelijke negatieve evolutie in de tijd”. Zij verduidelijkt dat het 

“bijvoorbeeld mogelijk (is) dat de behandelende arts een eventueel risicovolle achteruitgang voorspelde 

en daarom overschakelde” naar een derdelijnsbehandeling en dat het “niet duidelijk (is) hoe de 

bijwerkingen zouden evolueren”. Uit geen enkel gegeven blijkt evenwel dat de behandelende arts 

overschakelde naar een derdelijnsbehandeling met het medicijn Stribild omdat deze een eventueel 

risicovolle achteruitgang voorspelde. In tegendeel, uit het medisch getuigschrift van de behandelende 

arts, Dr. K.W. (…), van 24 juni 2014, waarnaar het advies van de arts-adviseur van 6 november 2014 

verwijst, blijkt dat de verzoekster “is veranderd van medicatie owv nevenwerkingen (lipo-accumulatie 

door gebruik van PI: Reyataz 300mg + Norvir 100mg)”. Met de hoofdzakelijk hypothetische en 

suggestieve opmerking dat het “niet duidelijk (is) hoe de bijwerkingen zouden evolueren”, maakt de 

verzoekster niet aannemelijk dat de arts-adviseur op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat 

“een herverdeling van het vetweefsel als nevenwerking geen voldoende reden (is) om over te schakelen 

op een 3e lijnsbehandeling”. 

 

In dit onderdeel werpt de verzoekster tenslotte nog op dat de arts-adviseur, waar deze stelt dat de 

tweedelijnsbehandeling van de verzoekster in Burkina Faso beschikbaar is met vervanging van 

Atazanavir, een Protease Inhibitor (PI), door een andere Protease Inhibitor Lopinavir, niet heeft 

nagegaan of de bijwerkingen door deze vervanging bijvoorbeeld niet ernstiger zouden worden. Er liggen 

in casu evenwel geen gegevens voor – en de verzoekster brengt zelf ook geen enkel gegeven aan – 

waaruit zou blijken dat door het gebruik van het medicijn Lopinavir de nevenwerkingen ernstiger zouden 

worden. Om de vernietiging van de bestreden beslissing te bekomen, moet de verzoekster ofwel 

aantonen dat de arts-adviseur geen rekening heeft gehouden met alle elementen van het voorgelegde 

medische getuigschrift, ofwel met andere elementen dan het voorgelegde standaard medisch 

getuigschrift, aantonen dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is. In casu blijft de verzoekster in 

gebreke. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de arts-ambtenaar in zijn advies van 6 november 2014 genoegzaam 

heeft gemotiveerd waarom hij in casu afwijkt van het advies van de behandelende arts en meent dat 
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een herverdeling van het vetweefsel als nevenwerking van de tweedelijnsbehandeling geen voldoende 

reden is om over te schakelen op een derdelijnsbehandeling. 

 

3.1.3.2.2. Met betrekking tot de omstandigheid dat de verzoekster in 2011 leed aan een voorstadium 

van baarmoederhalskanker oordeelt de arts-adviseur in zijn advies van 6 november 2014 dat het niet 

om kanker ging maar om bepaalde cellen ter hoogte van de baarmoederhals die een abnormaal gedrag 

vertoonden “waarvan men weet dat dit op termijn misschien tot kwaadaardigheid zou kunnen leiden”, 

dat een stukje van de baarmoederhals werd verwijderd en dit aldus “de lege artis werd behandeld”, dat 

de verzoekster de eerste twee jaar na de conisatie om de twee jaar werd opgevolgd en dat “(d)eze 

opvolging werd afgerond”. Aangezien het om een voorstadium van kanker ging, meent de arts-adviseur 

dat de verzoekster niet, “zoals bij kwaadaardige processen het geval is, gedurende vijf jaar onder follow-

up moet blijven om kwaadaardig herval snel te ontdekken”. 

 

Te dezen voert de verzoekster in het tweede onderdeel van het eerste middel aan dat dit advies lijnrecht 

ingaat tegen het advies van de behandelend arts die stelt dat gynaecologische opvolging noodzakelijk is 

voor haar om het echte stadium van baarmoederhalskanker te voorkomen. Zij beperkt zich hiermee 

evenwel tot de loutere negatie van wat in het advies van 6 november 2014 wordt gesteld, namelijk dat 

zij niet, “zoals bij kwaadaardige processen het geval is, gedurende vijf jaar onder follow-up moet blijven 

om kwaadaardig herval snel te ontdekken”, zonder met concrete elementen te verduidelijken waarom zij 

meent dat deze vaststellingen onjuist of kennelijk onredelijk zijn. Aldus doet de verzoekster niets meer 

dan te kennen geven dat zij het niet eens is met de beoordeling van de arts-adviseur van het door haar 

overgemaakte standaard medisch getuigschrift, evenals van de overige medische attesten, zonder 

evenwel de onjuistheid van de motieven aan te tonen. 

 

3.1.3.2.3. In een derde onderdeel van het eerste middel laat de verzoekster gelden dat de verwerende 

partij bij de beoordeling over de toegankelijkheid van de behandeling in Burkina Faso onvoldoende 

rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat zij als HIV-patiënte in Burkina Faso wordt 

gediscrimineerd en gestigmatiseerd, evenals met haar gebrek aan scholing en financiële, sociale en 

familiale steun. 

 

Met betrekking tot de discriminatie en stigmatisering wordt in het advies van 6 november 2014 gesteld 

dat de verzoekster aanhaalt “dat zij het slachtoffer is geweest van discriminatie, stigmatisering en 

mishandeling omwille van haar ziekte, maar het blijft bij loutere beweringen” en dat de verklaringen van 

Dr. G.D.B. (…) en mevrouw G.I. (…) “van algemene aard (zijn) en (…) niet aan(tonen) dat de specifieke 

medische hulp en zorgen die verzoekster als individu nodig heeft, niet toegankelijk zouden zijn”. Door er 

op te wijzen dat haar stigmatisering is opgenomen in het medisch attest en kan worden teruggevonden 

in haar verklaringen bij haar asielaanvraag, weerlegt de verzoekster de vaststelling dat het gaat om 

loutere beweringen niet. Deze stukken zijn immers enkel gebaseerd op de persoonlijke verklaringen van 

de verzoekster en vormen geen (begin van) bewijs van de waarachtigheid van deze verklaringen. De 

verzoekster beperkt zich voorts in haar verzoekschrift tot een herhaling van wat zij in haar 

machtigingsaanvraag heeft aangehaald, zonder evenwel de concrete motieven van het advies van de 

arts-adviseur van 6 november 2014 te ontkrachten of te weerleggen, noch aan een inhoudelijke kritiek te 

onderwerpen. Aldus maakt de verzoekster niet aannemelijk dat zij geen toegang zou hebben tot de 

nodige medicatie, noch toont zij aan dat het advies van 6 november 2014, en bijgevolg de bestreden 

beslissing, op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze is genomen. Met 

een dergelijke summiere uiteenzetting doet de verzoekster niets meer dan te kennen geven dat zij het 

niet eens is met de beoordeling van de arts-adviseur van de door haar voorgelegde stukken. 

 

Door te wijzen op haar gebrekkige scholing en de ontstentenis van financiële, sociale en familiale steun, 

maakt de verzoekster niet aannemelijk dat de arts-adviseur in zijn advies van 6 november 2014 foutief, 

dan wel op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat zij “geen bewijs van (algemene) 

arbeidsongeschiktheid voor(legt)” en dat er “geen elementen in het dossier (zijn) die erop wijzen dat zij 

geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in haar land van oorsprong”. Zij toont immers niet in 

concreto aan dat zij door haar gebrek aan scholing en financiële, sociale en familiale steun effectief 

geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in Burkina Faso. Bovendien wijst de arts-adviseur er in 

zijn advies van 6 november 2014 nog op dat “(s)edert januari 2010 (…) ARV-behandeling gratis 

gemaakt (is) in het volledige land” en dat het de verzoekster vrij staat om voor haar terugreis een beroep 

te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), dat beschikt over een Reïntegratiefonds, 

dat “ontworpen is om mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten” en dat 

“het volgende (kan) bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een 

cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, (…)”. De 
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verzoekster laat na om deze concrete motieven inhoudelijk te betwisten en maakt derhalve niet 

aannemelijk dat de arts-adviseur in zijn advies van 6 november 2014 foutief, dan wel op kennelijk 

onredelijke wijze heeft geoordeeld dat zij “geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in haar land 

van oorsprong” en dat “medische behandeling (…) mogelijk (is) in het land van herkomst”. 

 

3.1.3.2.4. Een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.3.2.5. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekster niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke 

wijze tot de bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het 

licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

3.1.3.4. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de 

uitoefening van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het 

redelijkheidsbeginsel kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om 

het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het 

redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 

20 september 1999, nr. 82.301). In de bestreden beslissing worden de motieven opgesomd op grond 

waarvan de gemachtigde tot de ongegrondheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet heeft besloten. De gemachtigde heeft enkel gebruik gemaakt van 

de hem bij wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, niet op een kennelijk 

onredelijke wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde 

bij het nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

3.1.3.5. Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. In een tweede middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 3 iuncto artikel 13 van 

het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM). 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Verzoekster meent dat zij geen effectief rechtsmiddel heeft om de bestreden beslissing aan te vechten. 

 

Het Grondwettelijk Hof heeft op 16 januari 2014 in het arrest nr. 1/2014 immers geoordeeld dat een 

annulatieberoep bij uw Raad, in geval dat er een verdedigbare grief onder artikel 3 EVRM wordt 

aangevoerd, geen effectief rechtsmiddel uitmaakt. Het garandeert immers niet dat nieuwe elementen in 

overweging zullen genomen worden, onderzoekt enkel de wettigheid en werkt niet schorsend: 

“B.4.2. Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : 

« Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen ». 

Artikel 13 van hetzelfde Verdrag bepaalt : 

« Eenieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op 

een daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien deze schending zou zijn begaan 

door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie ». (…) 

B.5.1. Zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veronderstelt het bij 

artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde recht op 

daadwerkelijke rechtshulp dat de persoon die een verdedigbare grief aanvoert die is afgeleid uit de 

schending van artikel 3 van hetzelfde Verdrag, toegang heeft tot een rechtscollege dat bevoegd is om 

de inhoud van de grief te onderzoeken en om het gepaste herstel te bieden. Het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens heeft herhaaldelijk geoordeeld dat, « gelet op het belang dat [het] hecht aan 

artikel 3 van het Verdrag en aan de onomkeerbare aard van de schade die kan worden veroorzaakt 
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wanneer het risico van foltering of slechte behandelingen zich voordoet […], artikel 13 eist dat de 

betrokkene toegang heeft tot een van rechtswege opschortend beroep » (EHRM, 26 april 2007, 

Gebremedhin (Gaberamadhien) t. Frankrijk, § 66; zie EHRM, 21 januari 2011, M.S.S. t. België en 

Griekenland, § 293; 2 februari 2012, I.M. t. Frankrijk, §§ 134 en 156; 2 oktober 2012, Singh en anderen 

t. België, § 92). 

B.5.2. Om daadwerkelijk te zijn in de zin van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van 

de mens moet het beroep dat openstaat voor de persoon die een schending van artikel 3 aanklaagt, een 

« aandachtige », « volledige » en « strikte » controle mogelijk maken van de situatie van de verzoeker 

door het bevoegde orgaan (EHRM, 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland, §§ 387 en 389; 20 

december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, §§ 105 en 107). 

B.6.1. Het instellen, voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, van het annulatieberoep dat bij 

artikel 39/2, § 1, derde lid, van de wet van 15 december 1980 openstaat tegen de beslissing tot niet-

inoverwegingneming die de Commissaris-generaal heeft genomen aangaande een aanvraag tot het 

verkrijgen van asiel en van de subsidiaire bescherming ingediend door een persoon afkomstig uit een 

land opgenomen in de lijst van veilige landen die is vastgesteld door de Koning, schorst de beslissing 

van de Commissaris-generaal niet. 

B.6.2. Het annulatieberoep impliceert overigens een onderzoek van de wettigheid van de beslissing van 

de Commissaris-generaal op grond van de elementen waarvan die overheid kennis had op het ogenblik 

dat zij uitspraak deed. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is, wanneer hij dat onderzoek uitvoert, 

derhalve niet ertoe gehouden de eventuele nieuwe bewijselementen die de verzoeker hem voorlegt, in 

overweging te nemen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is evenmin ertoe gehouden om, 

teneinde de wettigheidstoetsing uit te voeren, de actuele situatie van de verzoeker te onderzoeken, met 

andere woorden op het ogenblik dat hij uitspraak doet, ten opzichte van de situatie die gold in zijn land 

van herkomst. 

B.6.3. Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat het annulatieberoep dat overeenkomstig artikel 39/2, § 1, 

derde lid, van de wet van 15 december 1980 kan worden ingesteld tegen een beslissing tot niet-

inoverwegingneming van de aanvraag tot het verkrijgen van asiel of van de subsidiaire bescherming, 

geen daadwerkelijke rechtshulp is in de zin van artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens.” 

 

Aangezien verzoekster in casu een verdedigbare grief aanbrengt onder artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, dat ruimer is dan artikel 3 EVRM maar het artikel ook omvat, nl. een onmenselijke of 

vernederende behandeling wegens het gebrek aan beschikbare, adequate gezondheidszorg in haar 

thuisland, voldoet een annulatieberoep bij uw Raad volgens het Grondwettelijk Hof niet aan de vereisten 

van een effectief rechtsmiddel, zoals voorgeschreven door artikel 13 EVRM. 

 

Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in een erg recent arrest dat de 

procedure van vernietiging en schorsing geen effectief rechtsmiddel inhoudt wanneer het verblijf wordt 

geweigerd en een uitwijzingsbevel wordt afgeleverd en een schending van artikel 3 van het EVRM wordt 

ingeroepen. (EHRM 27 februari 2014, Josef t. België, beschikbaar op 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-141199) 

 

Verzoekster wil Uw Raad dan ook verzoeken om haar de kans te geven het dossier opnieuw ten gronde 

te laten bekijken. In dit kader wenst zij in het bijzonder te wijzen op de mogelijkheid om nieuwe 

elementen aan te voeren. Indien het om een procedure in volle rechtsmacht ging, zoals voorgeschreven 

door het EHMR, had verzoekster bijvoorbeeld bijkomende informatie kunnen geven over de gevolgen 

van een terugschakeling naar de 2e lijnsbehandeling. 

 

Om al deze redenen, uiteengezet in de twee middelen, moet het verzoek tot nietigverklaring van 

verzoekster ontvankelijk en gegrond worden verklaard en moet haar verzoek minstens aan een 

grondiger onderzoek worden onderworpen.” 

 

3.2.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- Art. 3 juncto art. 13 EVRM. 

 

Verweerder stelt evenwel vast, bij lezing van de toelichting bij dit middel, dat verzoekende partij zich niet 

richt tot de bestreden beslissing, maar wel tegen de procedure bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Verzoekende partij geeft aan dat deze procedure door de wetgever in volle 

rechtsmacht moet worden georganiseerd. 
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De verweerder stelt vast dat de door verzoekende partij ontwikkelde argumenten gericht zijn tegen de 

Vreemdelingenwet, en niet tegen de bestreden beslissing. Dergelijke vordering kan niet ontvankelijk 

worden ingesteld voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen vermag niet een oordeel te vellen over een wettelijke bepaling an sich. 

 

Een beroep tot nietigverklaring moet krachtens de artt. 39/2,§2 en 39/82, §1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980, een beslissing of bestuurshandeling tot voorwerp hebben. 

Desbetreffend dient voor het begrip ‘beslissing’ teruggegrepen worden naar de inhoud die de Raad van 

State er in zijn contentieux aan geeft (Gedr. St. Kamer, 2005-206, nr. 2479/001,83). 

 

Immers bepaalt artikel 39/2 §2 van de Wet dd. 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangaande de 

beoordelingsbevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 

“§ 2. De Raad doet uitspraak, bij wijze van arresten als annulatierechter over de overige beroepen 

wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, 

overschrijding of afwending van macht.” 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan enkel de wettigheid van de bestreden beslissing nagaan, 

maar kan daarbij niet de wet zelf beoordelen aan de hand van de door verzoekende partij opgeworpen 

schending. De Raad mag de wet niet toetsen aan art. 3 EVRM of art. 13 EVRM wanneer die toetsing 

onverenigbaar is met de ondubbelzinnige wil van de wetgever (zie naar analogie Cass. S.09.0038.N, 17 

mei 2010). De gevraagde beoordeling kan dan ook niet worden gemaakt door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

 

De verweerder is derhalve van oordeel dat het middel van verzoekende partij als onontvankelijk dient te 

worden beschouwd. 

 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.2.3.1. Gelet op wat supra onder punt 3.1.3.2.4. gesteld wordt, namelijk dat de verzoekster geen 

schending aantoont van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en gelet op het feit dat artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, zoals de verzoekster in haar uiteenzetting van het tweede middel zelf ook aangeeft, 

een ruimere bescherming biedt dan artikel 3 van het EVRM, toont de verzoekster in casu geen 

schending aan van artikel 3 van het EVRM. 

 

3.2.3.2. Gelet op de inhoud en het doel van artikel 13 van het EVRM kan deze rechtsregel niet dienstig 

worden opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde Verdrag aan te duiden waarvan de 

schending een daadwerkelijk rechtsmiddel vereist. Te dezen roept de verzoekster de schending in van 

artikel 3 van het EVRM, maar hierboven werd reeds gesteld dat de bestreden beslissing geen 

schending van artikel 3 van het EVRM inhoudt. 

 

Het betoog van de verzoekster dat het bij de Raad ingestelde beroep tegen de beslissing van de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris van 7 november 2014 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, 

‘met volle rechtsmacht’ dient te zijn heeft bovendien geen betrekking op de in casu bestreden beslissing. 

 

Volledigheidshalve kan er nog op worden gewezen dat het niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort 

om eventuele leemten in de wet aan te vullen en ‘volle rechtsmacht’ te verlenen aan procedures 

waaraan de wetgever zelf geen volle rechtsmacht heeft toegekend. Door aldus te handelen zou de 

Raad zich immers in de plaats stellen van de wetgever en de scheiding der machten miskennen. 

 

Bovendien heeft het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 95/2008 van 26 juni 2008 reeds geoordeeld dat 

een verschil in behandeling tussen asielzoekers en vreemdelingen die een aanvraag hebben ingediend 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet zonder redelijke verantwoording is. 

 

Ter zake merkt de Raad op dat de afdeling wetgeving bij de Raad van State reeds heeft gesteld dat het 

rechterlijk beroep dat kan worden ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen prima facie 

beantwoordt aan de vereisten van daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 van het EVRM 

(Parl.St., Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 323). Tevens heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 

81/2008 van 27 mei 2008 (B.S. 7 juni 2008) in verband met het al dan niet bestaan van een 
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discriminatie tussen rechtzoekenden die beschikken over een beroep met volle rechtsmacht en over 

deze die slechts over een annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikken, in 

zijn overweging B.16.3. het volgende gesteld: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gaat daarbij na of de aan zijn toezicht voorgelegde 

overheidsbeslissing de vereiste feitelijke grondslag heeft, of die beslissing uitgaat van correcte juridische 

kwalificaties en of de maatregel niet kennelijk onevenredig is met de vastgestelde feiten. Wanneer hij 

die beslissing vernietigt, dient de overheid zich te schikken naar het arrest van de Raad van State : 

indien de overheid een nieuwe beslissing neemt, mag zij de motieven van het arrest dat de eerste 

beslissing heeft vernietigd niet negeren; indien zij in de vernietiging berust, wordt de aangevochten akte 

geacht nooit te hebben bestaan (vergelijk : Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Kingsley t. 

Verenigd Koninkrijk, 7 november 2000, § 58). 

Bovendien kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, in de omstandigheden bedoeld in artikel 

39/82 van de wet van 15 december 1980, de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing 

bevelen, in voorkomend geval door uitspraak te doen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De Raad 

kan tevens, in de omstandigheden bedoeld in artikel 39/84 van dezelfde wet, voorlopige maatregelen 

bevelen. 

De rechtzoekenden beschikken derhalve over een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg, voor een 

onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege, tegen de administratieve beslissingen die op hen betrekking 

hebben. Artikel 39/82, §2, ingevoegd bij het bestreden artikel 80, heeft niet tot gevolg dat het op 

onevenredige wijze de rechten van de betrokken personen beperkt.” 

 

Bijgevolg is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen er door de wet mee belast om onder meer als 

annulatierechter na te gaan of de individuele beslissingen genomen met toepassing van de beroepen 

die worden ingesteld met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, niet werden genomen met overtreding van 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending 

van macht. De wetgever heeft uitdrukkelijk uitgesloten dat de Raad een ruimere toetsing zou 

doorvoeren (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, Gedr.St., Kamer, 2005-06, nr. 51/2479-011, 40.). Een behandeling in volle 

rechtsmacht van huidig beroep is wettelijk niet toegestaan. Daarenboven wordt in overweging B.16.3. 

van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 mei 2008 gesteld dat de omstandigheid dat de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen niet met volle rechtsmacht maar als annulatierechter uitspraak doet, 

wanneer hij op grond van paragraaf 2 van artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet optreedt, de 

rechtzoekenden in die procedure niet van een daadwerkelijk rechtsmiddel berooft (zie ook RvS 

29 mei 2013, nr. 223.629). 

 

Tenslotte laat de verzoekster na om in concreto aan te geven welke bijkomende informatie over een 

terugschakeling naar de tweedelijnsbehandeling zij, indien het om een procedure in volle rechtsmacht 

ging, bijvoorbeeld zou hebben kunnen geven waardoor de administratieve procedure een andere afloop 

zou hebben gekend. Zij beperkt zich daarentegen tot een louter theoretisch betoog dat niet tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden. 

 

Een schending van de artikelen 3 en 13 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

3.2.3.3. Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

 

4. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

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

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel. 

 

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

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien juli tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


