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 nr. 134 369 van 1 december 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Keniaanse nationaliteit te zijn, op 18 augustus 2014 

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

beslissing van 14 juli 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. 

 

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 5 november 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 november 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. LIPS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Keniaanse nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 5 februari 1976. 

 

Op 8 juli 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

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

 

Op 14 juli 2014, met kennisgeving op 8 augustus 2014, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 
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van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 06.07.2013 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

W., O.G. (...) (RR: (...)) 

Nationaliteit: Kenia 

Geboren te K op (...) 

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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 26.08.2013, 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. 

Er worden medische elementen aangehaald voor W., O.G. (...) die echter niet weerhouden konden 

worden (zie verslag arts-adviseur dd. 8.7.2014 in gesloten omslag) 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

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”. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verzoekende partij in het beschikkend gedeelte van haar verzoekschrift vraagt de kosten van 

het geding ten laste van de verwerende partij te leggen en de verwerende partij in haar nota vraagt de 

kosten ten laste van de verzoekende partij te leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het 

voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat aan geen van de partijen kosten van het geding 

ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers kosteloos. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij aan van “de wet, in het bijzonder schending van de 

artikelen 62 van voormelde Wet van 15 december 1980 en 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; schending van de artikelen 3 (verbod 

van foltering) van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden van 4 november 1950 zoals gewijzigd en 4 (verbod van folteringen en van 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen) en 19 (verbod op refoulement) van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 inwerkinggetreden op 1 

december 2009 en artikel 21 (verbod op refoulement) van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake de normen voor de erkenning van onderdanen 

van derde landen of staatlozen als personen die internale bescherming genieten, voor een uniforme 

status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en 

voor de inhoud van de verleende bescherming; schending van het zorgvuldigheidsbeginsel”. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Verwerende partij motiveert de bestreden beslissing als volgt: 

(...) 

In casu schendt de bestreden beslissing de ingeroepen middelen om de volgende redenen. 
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De conclusie die verwerende partij maakt staat haaks op de bevindingen van de arts adviseur in haar 

conclusie bevestigt dat “Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat deze HIV-infectie 

en orthopedische problematiek (aanhoudende pijnklachten ter hoogte van het rechterbeen bij een status 

na een open discale femurfractuur rechts met een plaat- en schroefosteosynthese in Kenya en een 

waarschijnlijke scheur van de voorste kruisband van de rechterknie) bij de betrokkene (…) kunnen 

beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of 

fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld wordt” dat wil zeggen er voor verzoekende partij 

een reëel risico op mishandeling bestaat bij (verplichte) terugkeer. 

Dit in combinatie met de bevinding dat gedocumenteerde medische onderzoeken uitwijzen dat de 

medicatie die verzoekende partij ontvangt niet of onvoldoende werken omdat “er ondanks goed 

ingenomen antiretrovirale therapie sprake bleef van een detecteerbare virale lading” en niet door de arts 

adviseur worden betwist maken het voor verwerende partij onmogelijk om het reële risico op 

mishandeling in de zin van de artikelen 3 van het voormelde Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd en 4 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 met zekerheid uit te sluiten. 

De arts adviseur heeft het bestaan van het reële risico op mishandeling bij ontoereikende behandeling 

vastgesteld. 

De medicatie waarvan verwerende partij na onderzoek oordeelt dat zij voorhanden zijn helpen niet of 

onvoldoende omdat de virale lading in verzoekende partij blijft bestaan en verwerende partij niet heeft 

nagegaan welke medicatie wel toereikend is en of deze ook in het land van herkomst beschikbaar is. 

Het feit dat de arts adviseur voorstelt om bepaalde medicijnen die verzoekende partij nu ontvangt maar 

niet beschikbaar zijn in Kenya kunnen vervangen worden door andere medicijnen verandert niets aan 

de vaststelling dat de gekende medicatie die na verdere onderzoeken en werd aangepast en wordt 

toegediend niet afdoende is voor de effectieve behandeling van verzoekende partij. 

Verzoekende partij is door haar fysieke toestand (orthopedische problematiek) niet in staat normaal 

werk te verrichten of zich regelmatig 40 km terwijl zij over geen gemotoriseerd transport beschikt te 

verplaatsen en haar broer als enige familie en sociaal netwerk werd vermoord waarna zij werd verkracht 

en de HIV-infectie opliep. 

Schending van de motiveringsplicht. 

Uit de samenlezing van de verschillende motieven zoals hierboven besproken is duidelijk dat 

verwerende partij in de huidige stand van zaken niet in staat is om te onderzoeken en uit te sluiten dat 

de bestreden beslissing geen schending uitmaakt van het verbod op mishandeling en het non-

refoulementsprincipe omdat zij de medicatie die nodig is voor de effectieve behandeling van de 

levensbedreigende ziekte van verzoekende partij (wat de arts adviseur uitdrukkelijk aangeeft) nog niet 

kent. 

Deze kennelijke onzorgvuldigheid waarmee blijkt dat verwerende partij haar internationaalrechtelijke 

positieve verplichtingen (zie verder) niet heeft nageleefd noopt uw Raad om zonder verder uitstel de 

bestreden beslissing vernietigen opdat verzoekende partij haar levensnoodzakelijke behandelingen kan 

voortzetten. 

Het aangevoerde en gedocumenteerde reëel risico op mishandeling bij (verplichte) terugkeer naar haar 

land van herkomst blijft hiermee overeind. 

In het kader van onderhavig beroep kan uw Raad als annulatierechter niet overgaan tot een eigen 

onderzoek van de feiten (R.v.V. nr. 42.254 van 23 april 2010; R.v.V. nr. 38.711 van 15 februari 2010; 

R.v.V. nr. 38.048 van 1 februari 2010; Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Jaarverslag 2009-2010, 

p. 54; Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer, 2005-2006, nr. 51K2479/001, p. 49) en dringt de 

nietigverklaring zich onverwijld op. 

Verzoekende partij heeft door middel van geneeskundige documenten die zij neerlegde in combinatie 

met aangetoond zij een reëel risico op mishandeling in de zin van de artikelen 3 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd en 4 van 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 loopt. 

Verwerende partij moet aantonen dat haar bestreden beslissing de hogere rechtsnorm in het bijzonder 

de verboden op mishandeling en van non-refoulement niet schendt. 

Deze bewijslast rust op de schouders van verwerende partij ingevolge de formulering als verbod op 

mishandeling en op refoulement in geval van mishandeling (artikelen 3 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de Rechten van de Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd en 4 en 19 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 en 21 van voormelde 

Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011) die de positieve 

verplichting op de verdragssluitende partij legt om het bewijs te leveren dat haar bestreden beslissing 

voormelde bepalingen niet schendt. 
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De bestreden beslissing is daarom niet gemotiveerd in de zin van de artikelen 62 van voormelde Wet 

van 15 december 1980 en 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen. 

Schending van de formele motiveringsplicht. 

Doordat de motieven niet steunen op de feiten zoals aangegeven door het advies van de arts adviseur 

zoals hiervoor werd aangegeven en in feite verwerende partij niet weet welke medicatie nodig is om 

verzoekende partij te behandelen en daarom niet kan weten of de medicatie in Kenya voorhanden en 

toegankelijk is kan zij de bestreden beslissing niet nemen en handelt zij onzorgvuldig. 

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Uit de tekst van de bestreden beslissing blijkt op geen enkele wijze dat verwerende partij heeft 

onderzocht of haar bestreden beslissing geen schending inhoudt van de hogere rechtsnorm noch 

waarom zij acht dat haar bestreden beslissing niet leidt tot een reëel risico op mishandeling of tot een 

schending van het non-refoulement beginsel. 

De positieve verplichtingen (geformuleerd als verboden van mishandeling en refoulement) die 

verdragsrechtelijk op de schouders van verwerende partij rusten zijn absoluut en verwerende partij kan 

er niet van afwijken. 

Omdat verwerende partij tekort komt in haar positieve verplichting tot onderzoek om na te gaan of de 

bestreden beslissing bij uitvoering niet leidt tot mishandeling terwijl verzoekende partij het reële risico op 

ernstige schade bij verplichte terugkeer met aantoont schendt verwerende partij het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de artikelen 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten 

van de Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd en 4 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie van 7 december 2000. 

Artikel 4 van het voormelde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie correspondeert met 

het voormelde artikel 3 van het voormelde Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 

Mens van 4 november 1950 zoals gewijzigd (M. Kjaerum, “Commentary by the EU Network of 

Independent Experts on Fundamental Rights. Article 4. Prohibition of torture and inhuman or degrading 

treatement or punishment”, p. 78) 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt verwerende partij de verplichting op haar beslissingen zorgvuldig voor 

te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. nr. 123.726 van 1 oktober 2003; 

R.v.St. nr. 154.954 van 14 februari 2006; R.v.St. nr. 167.411 van 2 februari 2007; o.a. R.v.V. 38.899 van 

18 februari 2010). Verwerende partij heeft de feiten niet onderzocht en a fortiori kan er geen sprake zijn 

van een correcte feitenvinding. 

Verwerende partij dient haar internationaalrechtelijke verplichtingen na te leven. 

Het verdragsrecht dat uit een autonome bron voortvloeit, kan op grond van zijn bijzonder karakter niet 

door enig voorschrift van nationaal recht opzij worden gezet zonder zijn gemeenschappelijk rechtelijk 

karakter te verliezen. De rechten en plichten van de Verdragsluitende partijen (waaronder verwerende 

partij) hebben hun rechten door tot het verdrag toe te treden hun soevereine rechten definitief beperkt 

zodat latere eenzijdig afgekondigde wettelijke voorschriften die tegen het verdragstelsel ingaan, elke 

werking ontberen (H.v.J. 15 juli 1964, Costa/E.N.E.L., 6/64, Jur. 1964, 1199). 

De nationale rechter d.i. uw Raad is in die omstandigheden verplicht zorg te dragen voor de volle 

werking dier normen en zonodig op eigen gezag elke strijdige bepaling van de – zelfs latere – nationale 

wetgeving buiten toepassing te laten zonder dat hij de voorafgaande opheffing hiervan via wetgeving of 

enige andere constitutionele procedure heeft te vragen of af te wachten (H.v.J. 9 maart 1978, 

Administratie der Staatsfinanciën/Simmenthal, 106/77, Jur. 1978, 629). 

Uw Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft beslist dat geen administratieve beslissing “mag 

worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen die directe 

werking hebben, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden” (R.v.V. nr. 98.398 van 6 Maart 2013; Rv St. nr. 206.948 van 26 augustus 2010). “Het EVRM 

primeert op de vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van onderliggende procedure 

de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een schending van de 

bepalingen van het EVRM. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern beroep waardoor de 

inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor een passend herstel kan worden verkregen, 

ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de manier waarop ze 

de verplichtingen nakomen die hen door deze bepalingen worden opgelegd”; EHRM 11 juli 2000, Jabari 

/ Turquie, § 48, EHRM 21 Janvier 2011, M.S.S. vs. België en Griekenland, § 219)." (R.v.V. nr. 98.398 

van 6 maart 2013). 

In elk geval dient de nationale rechter de hogere rechtsnorm in het bijzonder de artikelen 3 en 13 van 

het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens van 4 november 1950 zoals 

gewijzigd en de artikelen 4, 19 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 

7 december 2000 en de artikelen 15, b) en c) en 21 van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 
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Parlement en de Raad van 13 december 2011, die België als Hoge Verdragspartij binden, te 

respecteren en ambtshalve tegenstrijdige nationale bepaling buiten beschouwing laten. 

Het verdragsrecht dat uit een autonome bron voortvloeit, kan op grond van zijn bijzonder karakter niet 

door enig voorschrift van nationaal recht opzij worden gezet zonder zijn gemeenschappelijk rechtelijk 

karakter te verliezen. De rechten en plichten van de Verdragsluitende partijen (waaronder verwerende 

partij) hebben hun rechten door tot het verdrag toe te treden hun soevereine rechten definitief beperkt 

zodat latere eenzijdig afgekondigde wettelijke voorschriften die tegen het verdragstelsel ingaan, elke 

werking ontberen (H.v.J. 15 juli 1964, Costa/E.N.E.L., 6/64, Jur. 1964, 1199). De nationale rechter is in 

die omstandigheden verplicht zorg te dragen voor de volle werking dier normen en zonodig op eigen 

gezag elke strijdige bepaling van de – zelfs latere – nationale wetgeving buiten toepassing te laten 

zonder dat hij de voorafgaande opheffing van hiervan via wetgeving of enige andere constitutionele 

procedure heeft te vragen of af te wachten (H.v.J. 9 maart 1978, Administratie der 

Staatsfinanciën/Simmenthal, 106/77, Jur. 1978, 629). 

Dit wordt andermaal bevestigd door het arrest van het Europees Hof van Justitie Elgafaji vs. 

Staatssecretaris van Justitie van 17 februari 2009 dat in paragraaf 42 zegt dat “bij de toepassing van het 

nationale recht, ongeacht of het daarbij gaat om bepalingen die dateren van eerdere of latere datum dan 

de richtlijn, de nationale rechter dit zoveel mogelijk moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en 

het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 249, 

derde alinea, EG te voldoen” (H.v.J., Elgafaji vs. Staatssecretaris van Justitie, nr. C-456/07 van 17 

februari 2009, http://curia.europe.eu; H.v.J., Marleasing, nr. C-106/89 van 13 november 1990, 

http://curia.europe.eu; H.v.J., Commune de Mesquer, nr. C-188/07 van 24 juni 2008, 

http://curia.europe.eu). Wat ook in het verzoekschrift werd aangegeven. 

Om voorgaande redenen kon verwerende partij niet redelijkerwijze tot de bestreden beslissing komen.” 

 

3.2. De verwerende partij merkt het volgende op in haar nota: 

 

“Verzoeker stelt een schending voor van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van 

artikel 3 EVRM, van artikel 4 en 19 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, van 

artikel 21 van de richtlijn 2011/95/EU en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Hij betoogt dat de conclusie van de verwerende partij haaks staat op de bevindingen van de ambtenaar-

geneesheer daar de ambtenaar-geneesheer het bestaan van het reële risico op mishandeling bij 

ontoereikende behandeling zou hebben vastgesteld. De medicatie waarvan de verwerende partij na 

onderzoek oordeelt dat ze voorhanden zijn, zou niet of onvoldoende helpen. Het feit dat er alternatieve 

medicatie werd voorgeschreven, zou niets veranderen aan de vaststelling dat de gekende medicatie 

werd aangepast. Door zijn fysieke toestand zou hij niet in staat zijn werk te verrichten. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de ambtenaar-geneesheer in een schrijven van 20 

maart 2014 stelde van oordeel te zijn dat de overgemaakte medische gegevens onvoldoende zijn om 

hem een volledig en objectief medisch advies te laten verstrekken. Hij verzocht verzoeker derhalve het 

medisch attest volledig en leesbaar te laten invullen en om recente verslagen van infectieziekten met 

vermelding van de evolutie en de huidige behandeling en recente labo-analysen voor te leggen. 

Vervolgens werd door verzoeker bijkomende attesten van onder meer d.d. 16.05.2013, 12.08.2013, 

23.08.2013 overgemaakt. 

In het advies van 8 juli 2014 stelde de ambtenaar-geneesheer dat de HIV-infectie en de orthopedische 

problematiek geen reëel risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien de 

medische behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Kenya. Voormeld advies maakt 

integraal deel uit van de bestreden beslissing, waarin eveneens gesteld werd dat uit het voorgelegd 

advies niet kan worden afgeleid dat verzoeker lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of fysieke integriteit of op een onmenselijke of vernederende behandeling. Verzoeker maakt niet 

aannemelijk als zou de bestreden beslissing tegenstrijdig zijn aan het verleende advies. 

Met betrekking tot de HIV-infectie werd door de ambtenaar-geneesheer onder meer het volgende 

gesteld: 

“(…)Uit een studie van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen 

blijkt dat deze 38-jarige man medische zorgen krijgt in het kader van een Hiv-infectie. 

Deze HIV-infectie werd gediagnosticeerd in 2010 in Kenya. Antiretrovirale behandeling onder vorm van 

Combivir (…) en Viramune (…) werd gestart in 2010. 

(…)We noteren uit de voorgelegde medische getuigschriften/verslagen verder dat de betrokkene de 

antiretrovirale behandeling met Combivir en Viramune stopgezet had 2 weken voor de eerste 

raadpleging bij dr. Uurlings op 15/04/2013 (…). De antiretrovirale behandeling werd dan ook aangepast 

naar Prezista (…). 
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In verband met de verdere evolutie van betrokkenes HIV-infectie onder behandeling na juli 2013 blijkt uit 

de voorgelegde medische getuigschriften/verslagen dat er ondanks goed ingenomen antiretrovirale 

therapie sprake bleef van een detecteerbare virale lading: (…). Uit het consultatieverslag van 

25/02/2014 blijkt dat een nieuwe genotypering gevraagd werd op de laatste bloedafname, doch we 

beschikken niet over aanvullende medische getuigschriften/verslagen met betrekking tot het resultaat 

van deze genotypering en/of waaruit zou blijken dat alsnog resistentie aangetoond werd. 

In betrokkenes huidige lopende medicamenteuze behandeling zoals vermeld in het consultatieverslag 

(…) noteren we Prezista (…) en Truvada. Door de betrokkene werden geen aanvullende medische 

getuigschriften/verslagen ter beschikking gesteld met betrekking tot eventuele noodzakelijk gebleken 

therapie-aanpassingen na april 2014.(…)” 

Het komt aan de aanvrager toe, in casu verzoeker, om zo veel mogelijk medische attesten voor te 

leggen teneinde de medische regularisatieaanvraag te staven. In huidig dossier was het de ambtenaar-

geneesheer die aan verzoeker bijkomende informatie vroeg daar hij niet in staat was een medisch 

advies op te stellen. Nadat door verzoeker extra informatie werd bijgevoegd, diende de ambtenaar-

geneesheer opnieuw vast te stellen dat er hem bepaalde informatie niet werd overgemaakt, zijnde 

informatie m.b.t. het resultaat van de genotypering en noodzakelijk gebleken therapie-aanpassingen na 

april 2014. Daar de ambtenaar-geneesheer op grond van de informatie die hem werd overgemaakt in 

staat bleek te zijn om een advies op te stellen nadat hij om bijkomende informatie had gevraagd precies 

met betrekking tot de evolutie van de behandeling en deze niet werd overgemaakt, kan hij dit gebrek 

aan informatie geenszins worden verweten. De ambtenaar-geneesheer stelde derhalve zijn advies op, 

op basis van de gegevens betreffende de medicatie die hij kon afleiden op grond van de aan hem 

overgemaakte medische attesten, waarbij hij vaststelde dat de beschikbaarheid diende te worden 

nagegaan van emtricitabine en van darunavir. Met betrekking tot voormelde medicatie stelde hij dat de 

beschikbaarheid ervan niet met zekerheid bevestigd kon worden en weerhield derhalve als alternatief 

abacavir, tenofovir. Daarnaast gaf hij aan dat labo-analyses en opvolging en behandeling door een 

internist/HIV specialist beschikbaar zijn in Kenia. Verzoekers betoog toont niet aan dat voormelde 

vaststellingen genomen zouden zijn in strijd met de informatie die zou kunnen worden afgeleid uit de 

door hem overgemaakte medische attesten. Hij maakt evenmin aannemelijk als zou de ambtenaar-

geneesheer de alternatieve medicatie niet hebben mogen weerhouden. 

Waar verzoeker thans aangeeft niet in staat te zijn om te werken, dient te worden opgemerkt dat dit 

geenszins blijkt uit de attesten die hij heeft voorgelegd. Bovendien werd hieromtrent in het advies het 

volgende gesteld: 

“(…) Betrokkene legt geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen elementen 

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

van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor de kosten die 

gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.(…)” 

Verzoeker weerlegt voormelde motivering op geen enkele wijze. 

Met zijn uiterst theoretisch betoog omtrent de verdragsrechtelijke bepalingen, toont hij niet aan dat het 

advies van de ambtenaar-geneesheer op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze werd opgesteld en 

dat de beslissing genomen werd in strijd met de door hem opgeworpen bepalingen en beginselen van 

behoorlijk bestuur. Het enig middel is niet ernstig.” 

 

3.3. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) 

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

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

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

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de 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. Uit het verzoekschrift blijkt dat de 

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, voert zij de schending aan 

van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 
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feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

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

 

De verzoekende partij betoogt dat de conclusie van de verwerende partij haaks staat op de bevindingen 

van de ambtenaar-geneesheer en verwijt de ambtenaar-geneesheer de beschikbaarheid van medicatie 

te hebben nagegaan waarvan zij zelf zou hebben geoordeeld dat deze niet of onvoldoende helpt omdat 

de virale lading blijft bestaan, hetgeen een schending met zich mee zou brengen van de hoger 

genoemde internationaalrechtelijke bepaling. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen, luidde 

op het ogenblik van het nemen van deze beslissing als volgt: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§ 1/1 De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden 

geweigerd aan de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de 

ambtenaar-geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door 

de minister of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen 

na het verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 2 Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van 

een identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. 

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens 

asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep 

heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is 

uitgesproken. De vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag. 

§ 3 De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 
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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; 

5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling.(...)” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag ongegrond is verklaard omdat de medische 

problemen van de verzoekende partij, namelijk een HIV-infectie en pijnklachten ter hoogte van het 

rechterbeen, niet konden weerhouden worden nu niet kon worden afgeleid uit de medische stukken die 

aan de verwerende partij zijn overgemaakt dat deze lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor 

het leven, of de fysieke integriteit hetzij die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling bij gebreke aan een adequate behandeling in het herkomstland. 

 

De bestreden beslissing steunt zich op het medische advies van de ambtenaar-geneesheer van 8 juli 

2014 dat stelt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van zijn vraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 

08/07/2013. 

Door de betrokkene werden de volgende medische getuigschriften/verslagen voorgelegd ter staving van 

de aan vraag: 

- Medisch getuigschrift d.d. 13/06/2013, opgesteld door dr. J.-C.L. (...), geneesheer-specialist voor 

inwendige geneeskunde, C.H.U. de Charleroi. 

- Consultatieverslag d.d. 13/08/2013, eveneens opgesteld door dr. J.-C.L. (...) (raadpleging op 

12/08/2013). 

- Hospitalisatieverslag d.d. 23/08/2013, opgesteld door dr. S.L. (...), geneesheer-specialist in 

opleiding voor inwendige geneeskunde / dr. J.-C.L. (...) (opname op de dienst inwendige 

geneeskunde van 19/08/2013 tot ?). 

- Getuigschrift d.d. 15/05/2010, opgesteld door dr. M. (...), médical officer l/C: deze vermelde bron 

afkomstig uit het herkomstland wordt hier enkel ter informatie geciteerd aangezien de kwalificatie 

van de opsteller niet controleerbaar is. 

Teneinde de medische toestand van de betrokkene te actualiseren en om een duidelijk zicht te krijgen 

op de verdere evolutie, de actuele pathologieën en de lopende behandeling werden een bijkomend 

medisch getuigschrift en recente verslagen infectieziekten (met vermelding van de evolutie en de 

huidige behandeling) alsook recente labo-analysen (in het bijzonder de genotypering waarvan sprake in 

het consultatieverslag infectieziekten van 13/08/2013) opgevraagd per schrijven van 20/03/2014. Hierop 

werden door de betrokkene de volgende aanvullende medische getuigschriften/verslagen ter 

beschikking gesteld: 

- Onvolledig verslag d.d. 16/05/2013 van onbekende opsteller, C.H.U. de Liège (het betreft enkel de 

eerste pagina van het betreffende verslag; de tweede pagina met conclusies en een 

therapievoorstel ontbreekt). 

- Kopie van het consultatieverslag d.d. 13/08/2013, opgesteld door dr. J-C L (raadpleging op 

12/08/2013). 

- Protocol van een labo-analyse (HIV-1 virale lading) d.d. 23/08/2013, gevalideerd door dr. M.-L. D. 

(...), Cliniques Universitaires de Bruxelles - Hôpital Erasme (bloedstaal van 29/07/2013; 1 pagina). 

- Protocol van een labo-analyse (HIV-1 genotypering) d.d. 23/08/2013, eveneens gevalideerd door dr. 

M.-L.D. (...) (bloedstaal van 29/07/2013; 1 pagina). 

- Consultatieverslag d.d. 05/11/2013, opgesteld door dr. R.D. (...), geneesheer-specialist voor 

inwendige geneeskunde, C.H.U. de Charleroi (raadpleging op 31/10/2013). 

- Consultatieverslag d.d. 23/12/2013, eveneens opgesteld door dr. R.D. (...) (raadpleging op 

16/12/2013). 

- Protocol vari een labo-analyse (HIV-1 virale lading) d.d. 10/02/2014, gevalideerd door dr. I. M, 

Cliniques Universitaires de Bruxelles - Hôpital Erasme (bloedstaal van 04/02/2014; 1 pagina). 

- Consultatieverslag d.d. 25/02/2014, eveneens opgesteld door dr. R.D. (...) (raadpleging op 

21/02/2014). 

- Consultatieverslag d.d. 27/03/2014, eveneens opgesteld door dr. R.D. (...) (raadpleging op 

24/03/2014). 
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- Protocol van een labo-analyse met afdrukdatum 10/04/2014, C.H.U. de Charleroi - Hôpital Civil de 

Charleroi (bloedstaal van 04/02/2014; 3 pagina's). 

- Medisch verslag d.d. 10/04/2014, eveneens opgesteld door dr. R.D. (...). 

- Medisch getuigschrift d.d. 15/04/2014, eveneens opgesteld door dr. J.-C.L. (...). 

Uit een studie van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt 

dat deze 38-jarige man medische zorgen krijgt in het kader van een HIV-infectie. 

Deze HIV-infectie werd gediagnosticeerd in 2010 in Kenya. Antiretrovirale behandeling onder vorm van 

Combivir (farmaceutische stof lamivudine + zidovudine: een combinatiepreparaat van 2 nucleoside 

reverse-transcriptaseremmers) en Viramune (farmaceutische stof nevirapine: een niet-nucleoside 

reverse-transcriptaseremmer) werd gestart in juni 2010. 

In België werd de betrokkene aanvankelijk behandeld en opgevolgd in Luik (dr. U. (...), C.H.U. de Liège, 

april 2013 - mei 2013) en sinds juni 2013 in Charleroi (dr. L. (...) en dr. D. (...), C.H.U. de Charleroi). 

We noteren uit de voorgelegde medische getuigschriften/verslagen verder dat de betrokkene de 

antiretrovirale behandeling met Combivir en Viramune stopgezet had 2 weken voor de eerste 

raadpleging bij dr. U. (...) op 15/04/2013 (de reden van stopzetten van de behandeling is niet vermeld) 

en dat een bloedname op 15/04/2013 een CD4-aantal van 107/|jl en een virale lading van 138000 

copies/ml toonde, hetgeen een resistentie voor betrokkenes antiretrovirale behandeling 

(Combivir/Viramune) deed vermoeden. De antiretrovirale behandeling werd dan ook aangepast naar 

Prezista (farmaceutische stof darunavir: een protease-inhibitor), Norvir (farmaceutische stof rUonavir: 

een protease-inhibitor) en Truvada (farmaceutische stof emtricitabine + tenofovir: een nucleoside 

reverse-transcriptaseremmer + een nucleotide reverse-transcriptaseremmer). Omwille van een blijvend 

detecteerbare virale lading (2382 copies/ml op 29/07/2013) onder behandeling met Prezista, Norvir en 

Truvada werd in juli 2013 een genotypering verricht, doch er werd geen resistentie aangetoond. 

In verband met de verdere evolutie van betrokkenes HIV-infectie onder behandeling na juli 2013 blijkt uit 

de voorgelegde medische getuigschriften/verslagen dat er ondanks goed ingenomen antiretrovirale 

therapie sprake bleef van een detecteerbare virale lading: de virale lading bedroeg 856 copies/ml op 

14/10/2013, 250 copies/ml op 02/12/2013 en 420 copies/ml op 04/02/2014. Het CD4-aantal bedroeg 

156/mm3 op 14/10/2013, 201/mm3 op 02/12/2013 en 222/mm3 op 04/02/2014. Uit het 

consultatieverslag van 25/02/2014 blijkt dat een nieuwe genotypering gevraagd werd op de laatste 

bloedafname, doch we beschikken niet over aanvullende medische getuigschriften/verslagen met 

betrekking tot het resultaat van deze genotypering en/of waaruit zou blijken dat alsnog resistentie 

aangetoond werd. 

In betrokkenes huidige lopende medicamenteuze behandeling zoals vermeld in het consultatieverslag 

van 27/03/2014 en het medisch verslag van 10/04/2014 noteren we Prezista 800 mg 1/dag, Norvir 100 

mg 1/dag en Truvada 200 mg/245 mg 1/dag. Door de betrokkene werden geen aanvullende medische 

getuigschriften/verslagen ter beschikking gesteld met betrekking tot eventuele noodzakelijk gebleken 

therapie-aanpassingen na april 2014. 

Daarnaast is de betrokkene ook gekend met aanhoudende pijnklachten ter hoogte van het rechterbeen 

bij een status na een open distale femurfractuur rechts dewelke behandeld werd met een plaat- en 

schroefosteosynthese in Kenya en een waarschijnlijke scheur van de voorste kruisband van de 

rechterknie. 

Dr. L. (...) vermeldde in het consultatieverslag van 13/08/2013 dat de betrokkene gezien was door een 

orthopedisch chirurg, die verwijdering van het osteosynthesemateriaal ter hoogte van de rechterdij 

(volledig of gedeeltelijk) voorstelde. 

Dr. D. (...) vermeldde in het consultatieverslag van 23/12/2013 dat de betrokkene de week voordien dr. 

Devos (orthopedie, C.H.U. de Charleroi) gezien had, die vastgesteld had dat het noodzakelijk was de 

plaat- schroef ter hoogte van de fémur te verwijderen om de pijn te verminderen en dat in een tweede 

tijd een bilan van de knie aangewezen zou zijn. Ook in de consultatieverslagen van 25/02/2014 en 

27/03/2014 bevestigde dr. D. (...) in deze context dat er een indicatie tot operatie (verwijdering van het 

osteosynthesemateriaal ter hoogte van de rechterfemur) was. 

We beschikken niet over aanvullende orthopedische getuigschriften/verslagen aangaande de 

uitgevoerde orthopedische oppuntstelling, ter staving en verdere uitwerking van de orthopedische 

diagnostiek, de graad van ernst en de noodzaak tot (al dan niet operatieve) behandeling, en/of 

aangaande een lopende orthopedische opvolging in dit verband (zoals bijvoorbeeld (een) 

consultatieverslag(en) orthopedie of resultaten van uitgevoerde aanvullende radiologische 

onderzoeken), Door de betrokkene werden evenmin aanvullende medische getuigschriften/verslagen ter 

beschikking gesteld met betrekking tot een concrete planning voor deze operatieve behandeling en/of 

waaruit zou blijken dat deze ingreep intussen uitgevoerd werd. 

In betrokkenes medische voorgeschiedenis vermelden we tenslotte nog vitamine D-deficiëntie. Uit de 

voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt geen huidige lopende noodzakelijke medische 

behandeling in dit verband, 
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Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt 

mijns insziens niet dat het hier huidige ernstige medische problematiek met een huidig risico in de zin 

van het artikel 9ter betreft cfr. er blijkt niet dat er in deze context een actuele directe bedreiging voor het 

leven van de betrokkene of een actuele kritieke gezondheidstoestand is, er blijkt in deze context 

evenmin een huidige noodzaak aan monitoring van de vitale parameters noch aan een permanente 

medische bewaking om het leven van de betrokkene te verzekeren en er blijkt niet dat er in dit verband 

een huidig risico bestaat op een onmenselijke of vernederende behandeling, zelfs indien er geen 

behandeling is in het land van herkomst of het land van verblijf. 

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt niet 

dat er bij de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen. 

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt niet 

dat manteIzorg op dit ogenblik strikt medisch vereist is bij de betrokkene. 

Wat betreft de beschikbaarheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst, 

Kenya: 

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene): 

Informatie afkomstig uit de MedCOl-databank : 

o van International SOS van 24/09/2012 met het uniek kenmerknummer BMA 4358. 

o van International SOS van 31/01/2014 met het uniek kenmerknummer BMA-5228. 

Informatie bekomen via http://kiiabehosDital.org/ (geraadpleegd op 27/06/2014). 

Informatie bekomen via https://kenvapharma.ora/ (geraadpleegd op 27/06/2014). 

Informatie bekomen via http://nascop.or.ke/ (geraadpleegd op 27/06/2014). 

Informatie afkomstig uit de Essentiële Geneesmiddelenlijst van Kenya van 2010 ("Kenya Essential 

Medicines List 2010"), bekomen via de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (via 

http://wvw.who.int/selection medicines/countrv lists/en/#J, geraadpleegd op 27/06/2014): abacavir, 

tenofovir en een combinatiepreparaat lopinavir + ritonavir komen voor op de Essentiële 

Geneesmiddelenlijst van Kenya. 

Uit deze informatie blijkt dat labo-analyses (CD4-aantaI, virale lading) en opvolging/behandeling door 

een internist/HIV-specialist beschikbaar zijn in Kenya. 

De huidige beschikbaarheid van emtricitabine (hetzij als monopreparaat, hetzij. onder vorm van een 

combinatiepreparaat emtricitabine + tenofovir) en van darunavir in Kenya kan aan de hand van deze 

informatie niet met zekerheid bevestigd worden, doch als alternatief weerhouden we bijvoorbeeld 

abacavir (eveneens een nucleoside reverse-transcriptaseremmer) en tenofovir in combinatie met 

lopinavir + ritonavir (eveneens een combinatiepreparaat van 2 protease-inhibitoïen). 

Ook orthopedische zorgen zijn beschikbaar in Kenya. 

Wat betreft de toeaankeliikheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst, 

Kenya: 

Verwijzend naar de Nota Toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland of land van gewoonlijk 

verblijf d.d. 01/07/2014: 

"Met de invoering van een systeem van gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling voor de toegang 

tot regeringsziekenhuizen heeft de regering de medische zorgverlening meer toegankelijk gemaakt voor 

arme patiënten, de problemen waarmee het gezondheidssysteem in Kenia te kampen heeft verzwakken 

deze eerste stappen naar een verbetering van de beschikbaarheid van medische verzorging wel. De 

infrastructuur die door de NGO's wordt beheerd vertoont meestal een aanvaardbaar evenwicht tussen 

verzorging en kosten. In het gezondheidscentrum Lwala Community bijvoorbeeld, wordt de 

minimumprijs van 50 KES (bijna 0,65 USD) aangerekend aan 85% van de patiënten, en om kwalitatief 

betere en goedkopere verzorging te krijgen zijn de patiënten bereid 30 tot 40 km af te leggen . De 

verzekeringsmaatschappijen vergroten het aanbod van hun beter betaalbare producten . Een paar 

voorbeelden: Changamka (microziekteverzekering, Changamka is een product dat zijn leden de 

mogelijkheid biedt verzorging te krijgen tegen een gering bedrag zoals 450 KES per doktersbezoek); 

Bima Ya Jamii (micro-gezondheidsproduct van CIC Insurance dat aanmoedigt tot sparen en tegelijkertijd 

het risico dekt); Afya Milele (stelt gezinnen met laag inkomen in staat een dekking te verkrijgen (voor 4 

gezinsleden) voor een a/ of niet in een ziekenhuis opgenomen patiënt, tegen 35 KES per dag - deze 

dekking omvat kraamzorg, betaling van medicatie, kosten ziekenhuisopname per dag en het 

voorschrijven van geneesmiddelen). 

Wat betreft HIV en de ARV-behandeling: 

Het bereik van het ARV-behandelingsprogramma in Kenya is de laatste 10 jaar enorm gestegen in 

Kenia; Ongeveer 80 % van de HIV-patiënten krijgt nu een ARV-behandeling. 17% van de kosten hiervan 

werden over de periode 2009-2013 door de patiënten en hun gezinnen gedragen. De rest werd door de 

overheid en buitenlandse bronnen gefinancierd.6 
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Betrokkene legt geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen elementen in 

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

van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor de kosten die 

gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient bovendien 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 door de betrokkene geen reden is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 van het E.V.R.M" (Arrest nr. 81574 van 23 mei2012) " 

Uit deze informatie kunnen we besluiten dat er geen bezwaren zijn wat betreft de toegankelijkheid van 

de medische zorgen in het land van herkomst, Kenya. 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat deze HIV-infectie en orthopedische 

problematiek (aanhoudende pijnklachten ter hoogte van het rechterbeen bij een status na een open 

distale femurfractuur rechts met een plaat- en schroefosteosynthese in Kenya en een waarschijnlijke 

scheur van de voorste kruisband van de rechterknie) bij de betrokkene, hoewel dit kan beschouwd 

worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysieke 

integriteit indien dit niet adequaat behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, gezien medische behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn 

in Kenya. 

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

herkomstland, Kenya.” 

 

De Raad dient op te merken dat de verzoekende partij de verwerende partij en de ambtenaar-

geneesheer - wiens advies integraal deel uitmaakt van de bestreden beslissing - geenszins kan 

verwijten niet in staat te zijn een onderzoek te voeren inzake de medicatie omdat zij de noodzakelijke 

medicatie voor een effectieve behandeling niet zou kennen, nu uit het medisch advies blijkt – hetgeen 

steun vindt in het administratief dossier – dat de verzoekende partij zelf heeft nagelaten de gegevens 

inzake haar medische behandeling te actualiseren, terwijl de ambtenaar-geneesheer op 20 maart 2014 

haar uitdrukkelijk om een actualisatie heeft verzocht, stellende dat “ik ben van oordeel dat de 

overgemaakte medische gegevens onvoldoende zijn om mij toe te laten een volledig en objectief 

medisch advies te verstekken”. De ambtenaar-geneesheer verduidelijkte dat de verzoekende partij 

recente verslagen van infectieziekten met vermelding van de evolutie en de huidige behandeling en 

recente labo-analysen (in het bijzonder genotypering) dient voor te leggen. In zijn advies stelt de 

ambtenaar-geneesheer hieromtrent dat “In verband met de verdere evolutie van betrokkenes HIV-

infectie onder behandeling na juli 2013 blijkt uit de voorgelegde medische getuigschriften/verslagen dat 

er ondanks goed ingenomen antiretrovirale therapie sprake bleef van een detecteerbare virale lading: de 

virale lading bedroeg 856 copies/ml op 14/10/2013, 250 copies/ml op 02/12/2013 en 420 copies/ml op 

04/02/2014. Het CD4-aantal bedroeg 156/mm3 op 14/10/2013, 201/mm3 op 02/12/2013 en 222/mm3 op 

04/02/2014. Uit het consultatieverslag van 25/02/2014 blijkt dat een nieuwe genotypering gevraagd werd 

op de laatste bloedafname, doch we beschikken niet over aanvullende medische 

getuigschriften/verslagen met betrekking tot het resultaat van deze genotypering en/of waaruit zou 

blijken dat alsnog resistentie aangetoond werd. 

In betrokkenes huidige lopende medicamenteuze behandeling zoals vermeld in het consultatieverslag 

van 27/03/2014 en het medisch verslag van 10/04/2014 noteren we Prezista 800 mg 1/dag, Norvir 100 

mg 1/dag en Truvada 200 mg/245 mg 1/dag. Door de betrokkene werden geen aanvullende medische 

getuigschriften/verslagen ter beschikking gesteld met betrekking tot eventuele noodzakelijk gebleken 

therapie-aanpassingen na april 2014.” 

 

Dit wordt door de verzoekende partij niet ontkend. 

 

Naar aanleiding van de vraag om actualisatie legde verzoekende partij blijkens het administratief dossier 

verschillende aanvullende stukken voor. De opsomming en beschrijving ervan door de ambtenaar-

geneesheer vinden steun in het administratief dossier. 

 

Aldus kan de verzoekende partij gelet op haar eigen nalatigheid - terwijl zij er nochtans uitdrukkelijk op 

werd gewezen dat het in haar eigen belang is alle pertinente medische stukken voor te leggen - de 

verwerende partij niet verwijten dat het voor de verwerende partij onmogelijk werd gemaakt het risico op 

een schending van artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het Handvest met zekerheid uit te sluiten. 

Voorts toont de verzoekende partij niet aan dat de ambtenaar-geneesheer zich voor zijn advies niet 

heeft gebaseerd over de meest actuele gegevens inzake de medische behandeling. De ambtenaar-
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geneesheer voerde op goede gronden een onderzoek naar de medische problematiek en de 

noodzakelijke behandeling zoals deze blijken uit de hem voorgelegde stukken. 

 

Verder maakt de verzoekende partij niet aannemelijk hoe het feit dat zij omwille van haar orthopedische 

problematiek niet in staat zou zijn normaal werk te verrichten, gegeven dat zij overigens nalaat te 

staven, afbreuk doet aan de motieven van de bestreden beslissing of van het medisch advies van de 

ambtenaar-geneesheer, temeer zij dit evenmin aanbracht bij haar aanvraag en de actualisatie ervan.  

De verzoekende partij maakt met haar betoog niet aannemelijk dat de motieven van de bestreden 

beslissing niet steunen op de feiten zoals aangegeven in het advies van de ambtenaar-geneesheer, 

zoals zij zelf onterecht voorhoudt. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 

62 van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Wat de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM betreft, wijst de Raad er op dat dit artikel 

bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke 

democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende 

behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer” (vaste 

rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Daargelaten het gegeven dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel inhoudt, wijst de 

Raad er op dat in de zaak N. vs. het Verenigd Koninkrijk van 27 mei 2008, Grote Kamer, nr. 265.855, 

het Hof een aantal principes met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen hanteert. In dit 

principearrest geeft het Hof een overzicht van zijn jarenlange consistente rechtspraak sinds het arrest D. 

vs. The United Kingdom (EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96) waarbij het vervolgens duidelijk de principes 

vaststelt die zij aanwendt met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen.  

 

“42. In summary, the Court observes that since D. v. the United Kingdom, it has consistently applied the  

following principles.  

Aliens who are subject to expulsion cannot in principle claim any entitlement to remain in the territory of 

a Contracting State in order to continue to benefit from medical, social or other forms of assistance and 

services provided by the expelling State. The fact that the applicants circumstances, including his life 

expectancy, would be significantly reduced if he were to be removed from the Contracting State is not 

sufficient in itself to give rise to a breach of Article 3. The decision to remove an allien who is suffering 

from a serious mental or physical illness to a country where the facilities for the treatment of that illness 

are inferior to those available in the Contracting State may raise an issue under Article 3, but only in a 

very exceptional case, where the humanitarian grounds against the removal are compelling. In the D. 

case the very exceptional circumstances were that the applicant was critically ill and appeared to be 

close to death, could not be guaranteed any nursing or medical care in his country of origin and had no 

family there willing or able to care for him or provide him with even a basic level of food shelter or social 

support.  

43. The Court does not exclude that there may be other very exceptional cases where the humanitarian 

considerations are equally compelling. However, It considers that It should maintain the high threshold 

set in D. v. the United Kingdom and applied in its subsequent case-law, which it regards as correct in 

principle, given that in such cases the alleged future harm would emanate not from the intentional acts 

or omissions of public authorities or non-State bodies, but instead from a naturally occurring illness and 

the lack of sufficient resources to deal with in the receiving country.  

44. Although many of the rights it contains have implications of a social or economic nature, the 

Convention is essentially directed at the protection of civil and political rights (Airey v. Ireland, judgment 

of 9 October 1979, Series A n°. 32, § 26). Furthermore, inherent in the whole of the Convention is a 

search for a fair balance between the demands of the general interest of the community and the 

requirements of the protection of the individuals fundamental rights (see Soering v. the United Kingdom, 

judgment of 7 July 1989, Series A n°. 161, § 89). Advances In medical science, together with social and 

economic differences between countries, entail that the level of treatment available in the Contracting 

State and the country of origin may vary considerably. While It is necessary, given the fundamental 

importance of Article 3 of the Convention system, for the Court to retain a degree of flexibility to prevent 

expulsion in very exceptional cases,  
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Article 3 does not place an obligation on the Contracting State to alleviate such disparities through the 

provision of free and unlimited health care to all aliens without a right to stay within its jurisdiction. A 

finding to the contrary would place too great a burden on the Contracting States.  

45. Finally, the Court observes that, although the present application, in common with most of those 

referred to above, is concerned with the expulsion of a person with an HIV and AIDS-related condition, 

the same principles must apply in relation to the expulsion of any person afflicted with any serious, 

naturally occurring physical or mental illness which may cause suffering, pain and reduced life 

expectancy and require specialized medical treatment which may not be so readily available in the 

applicant’s country of origin or which may be available only at substantial cost.”  

 

Vervolgens past het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zetelend in Grote Kamer deze 

principes toe op de hem voorliggende zaak.  

 

“4. Application of the above principles to the present case 

46. The Court observes at the outset that, although the applicant applied for, and was refused, asylum in 

the United Kingdom, she does not complain before the Court that her removal to Uganda would put her 

at risk of deliberate, politically motivated ill-treatment. Her claim under Article 3 is based solely on her 

serious medical condition and the lack of sufficient treatment available for it in her home country.  

47. ln 1998 the applicant was diagnosed as having two AIDS defining illnesses and a high level of 

immunosuppression. As a result of the medical treatment she has received in the United Kingdom her 

condition is now stable. She is fit to travel and will remain fit as long as she continues to receive the 

basic treatment she needs. The evidence before the national courts indicate however, that if the 

applicant were to be deprived of her present medication her condition would rapidly deteriorate and she 

would suffer ill-heath, discomfort, pain and death within a few years (see paragraphs 14-17 above).  

48. According to information collated by the World Health Organization (see paragraph 19 above), 

antiretroviral medication Is available in Uganda, although through lack of resources it is received by only 

half of those in need. The applicant claims that she would be unable to afford the treatment and that it 

would not be available to her in the rural area from which she comes. It appears that she has family 

members in Uganda, although she claims that they would not be willing or able to care for her if she 

were seriously ill.  

49. The United Kingdom authorities have provided the applicant with medical and social assistance at 

public expense during the nine-year period it has taken for her asylum application and claims under 

Articles 3 and 8 of the Convention to be determined by the domestic courts and this Court However, this 

does not in itself entail a duty on the part of the respondent State to continue so to provide for her.  

50. The Court accepts that the quality of the applicant’s life, and her life expectancy, would be affected if  

she were returned to Uganda. The applicant is not, however, at the present time critically ill. The rapidity  

of the deterioration which she would suffer and the extent to which she would be able to obtain access 

to medical treatment, support and care, including help from relatives, must involve a certain degree of 

speculation, particularly in view of the constantly evolving situation as regards the treatment of HIV and 

AIDS worldwide.  

51. In the Court’s view, the applicant’s case cannot be distinguished from those cited in paragraphs 36-

41above. It does not disclose very exceptional circumstances, such as in D. v. the United Kingdom 

(cited  

above), and the implementation of the decision to remove the applicant to Uganda would not give rise to 

a violation of Article 3 of the Convention.”  

 

De strenge principes die het Hof sinds voornoemd arrest D. vs. The United Kingdom in medische zaken 

hanteert, werden bijgevolg in 2008 bevestigd door de Grote Kamer van het EHRM. De zaak N. vs. The 

United Kingdom handelde over de uitzetting van een hiv-positieve vrouw van het Verenigd Koninkrijk 

naar Oeganda. Zonder medicatie en behandeling zou haar levensverwachting volgens dokters ongeveer 

een jaar bedragen. Het Hof benadrukte dat er slechts sprake kan zijn van een schending van artikel 3 

van het EVRM in het zeer uitzonderlijk geval (“a very exceptional case”), wanneer de humanitaire 

redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn (EHRM 27 mei 2008, grote kamer, N. vs. Verenigd 

Koninkrijk, § 42). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet het recht waarborgt om op het grondgebied van 

een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan 

het land van herkomst: de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de 

levensverwachting van de betrokkene beïnvloedt, volstaat niet om een schending van die bepaling op te 

leveren. Enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de 

uitwijzing dwingend zijn”, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn 

(EHRM, grote kamer, 27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42).  
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De Grote Kamer handhaafde dan ook de hoge drempel, die door D. vs. The United Kingdom werd 

gesteld. Het EVRM is volgens het Hof immers essentieel gericht op de bescherming van burgerlijke en 

politieke rechten. Volgens het Hof 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. In casu oordeelde het Hof dat uit de beschikbare informatie bleek dat antiretrovirale 

middelen in principe beschikbaar zijn in Oeganda – al geraakten ze wegens een gebrek aan middelen 

vaak maar bij de helft van de personen die deze nodig hadden – en zouden ze niet beschikbaar zijn in 

verzoeksters rurale streek van afkomst en zou ze deze middelen naar eigen zeggen niet kunnen betalen 

noch zou zij op de steun en zorg van de in Oeganda aanwezige familieleden kunnen rekenen. Op het 

moment van de behandeling van de zaak was haar gezondheidstoestand niet kritiek, de snelheid van 

haar achteruitgang was volgens het Hof onderhevig aan een bepaalde graad van speculatie. De Grote 

Kamer kwam tot de conclusie dat er geen sprake was van de zeer uitzonderlijke omstandigheden zoals 

in voornoemd arrest D. vs. The United Kingdom en besloot dat haar uitzetting niet in strijd zou zijn met 

artikel 3 van het EVRM.  

 

Het Hof heeft bijgevolg een zeer bewuste keuze gemaakt om in Grote Kamer de hoge drempel zoals 

gehanteerd sinds voornoemd arrest D. vs. The United Kingdom te behouden. In D. vs. The United 

Kingdom waren de zeer uitzonderlijke omstandigheden volgens het Hof: “only in a very exceptional 

case, where the humanitarian grounds against the removal are compelling. In the D. case the very 

exceptional circumstances were that the applicant was critically ill and appeared to be close to death, 

could not be guaranteed any nursing or medical care in his country of origin and had no family there 

willing or able to care for him or provide him with even a basic level of food, shelter or social support.”  

 

Door zelf een overzicht van zijn rechtspraak te geven van 1997 tot aan dit arrest en door zelf de 

principes op te sommen die hieruit moeten worden afgeleid, laat het Hof er geen twijfel meer over 

bestaan hoe uitzonderlijk de situatie van een ernstig zieke moet zijn alvorens zijn uitzetting in strijd zou 

zijn met artikel 3 van het EVRM.  

 

Illustratief hiervoor is dat sinds D. vs. The United Kingdom geen enkele schending van artikel 3 van het 

EVRM meer werd aanvaard door het Hof inzake de uitzetting van ernstig zieken.  

 

Waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift stelt dat het risico op een schending van artikel 3 van 

het EVRM en van de artikelen 4 en 19 van het Handvest, die corresponderen met artikel 3 van het 

EVRM, niet met zekerheid kan worden uitgesloten omdat geen onderzoek is kunnen gebeuren naar de 

medicatie nu de noodzakelijke medicatie nog niet gekend zou zijn, dient te worden verwezen naar 

voorgaande bespreking van het middel. De Raad herhaalt dat de verzoekende partij zelf naliet 

bijkomende informatie te verschaffen over eventuele (toekomstige) wijzigingen in haar medicatie, 

hoewel zij hier uitdrukkelijk werd naar gevraagd; zodat zij de verwerende partij en de ambtenaar-

geneesheer niet kan verwijten een onderzoek te hebben gevoerd naar de behandeling zoals deze 

gekend was op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing. Voor het overige beperkt zij 

zich tot een louter theoretisch betoog inzake genoemde bepalingen. Een schending van artikel 3 van het 

EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. Nu de verzoekende partij geen schending van artikel 3 van het 

EVRM heeft aangetoond, kan een schending van de artikelen 4 en 19 van het Handvest van de 

Grondrechten evenmin worden aangenomen. 

 

Artikel 13 van het EVRM kan, gelet op de inhoud en het doel van de rechtsregel, niet dienstig worden 

opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde verdrag aan te duiden waarvan de schending een 

effectief rechtsmiddel vereist (RvS 4 januari 2006, nr. 153.232). De verzoekende partij roept de 

schending in van artikel 3 van het EVRM, maar hierboven werd reeds besproken dat zij geen schending 

van artikel 3 van het EVRM aantoont. 

 

Artikel 47 van het Handvest voorziet in een recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een 

onpartijdig gerecht. Deze bepaling heeft betrekking op het rechtsmiddel waarover de verzoekende partij 

beschikt om zich tegen een ten aanzien van haar genomen beslissing in rechte te voorzien. Deze 

bepaling heeft geen enkel uitstaans met de verplichtingen van het bestuur, wanneer deze een 

administratieve beslissing neemt, doch enkel met de aard van het beroep dat de verzoekende partij 

tegen een dergelijke beslissing kan instellen. De verzoekende partij geeft geen enkele concrete 

verduidelijking waarom zij deze bepaling geschonden acht, zodat een schending niet kan aangenomen 

worden. 
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Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wel 

voldoet aan de vereisten van artikel 47 van het Handvest. De afdeling wetgeving bij de Raad van State 

en het Grondwettelijk Hof hebben reeds gesteld dat het rechterlijk beroep dat kan worden ingesteld bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beantwoordt aan de vereisten van een daadwerkelijke 

jurisdictionele waarborg in de zin van artikel 13 van het EVRM (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 24 

79/001, 323 en GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008 van 27 mei 2008, BS 2 juli 2008). 

 

Waar de verzoekende partij de schending inroept van artikel 21 van richtlijn 2011/95/EG en verwijst naar 

artikel 15, b) en c) van diezelfde richtlijn, moet erop worden gewezen dat deze richtlijn reeds werd 

omgezet in de Belgische rechtsorde. Na de omzetting van een richtlijn kunnen particulieren slechts op 

dienstige wijze een beroep doen op de bepalingen van de richtlijn indien de nationale 

omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en met C-

258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 en C-

279/91, Suffritti, punt 13; RvS 2 april 2003, nr. 117.877). De verzoekende partij toont dit evenwel niet 

aan. Daarenboven handelt artikel 15, c) van genoemde bepaling over situaties van ernstige en 

individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in 

het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict, hetgeen in casu geenszins aan de 

orde blijkt. Om dezelfde reden kan een schending van artikel 21 van genoemde richtlijn evenmin 

dienstig worden aangevoerd nu het bescherming tegen refoulement voor erkende vluchtelingen 

garandeert. Daarnaast stemt artikel 15, b) van genoemde richtlijn overeen met artikel 3 van het EVRM, 

waarvan de schending hoger evenmin werd aangenomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan de verzoekende partij tot slot eveneens de schending aanvoert, 

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

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411). De verzoekende partij voert echter geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden 

besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, 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: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een december tweeduizend veertien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 


