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 nr. 135 063 van 15 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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 16 juli 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 4 juni 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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 3 november 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 december 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat R. JEENINGA loco 

advocaat R. JESPERS en van advocaat M. DUBOIS, 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 Afghaanse nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 1 januari 1981. 

 

Op 15 februari 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een machtiging tot verblijf 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 (hierna: de 

vreemdelingenwet). 
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Op 4 juni 2014, met kennisgeving op 16 juni 2014, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9ter 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 15.02.2013 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

H., M. (...) (R.R. (...)) nationaliteit: Afghanistan geboren te A. 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 09.05.2014, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

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 H., M. (...). De arts-adviseur evalueerde deze 

gegevens op 02.06.2014 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de 

aangehaalde medische elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling 

en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Afghanistan. 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. Derhalve 

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

een reëel 

risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

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

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

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

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

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

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

 

2. Rechtspleging 

 

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

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

betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

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

wet van 29 juli 1991), van de artikelen 9ter en 62 van de vreemdelingenwet, van de materiële en formele 

motiveringsplicht, en van “de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het 

zorgvuldigheidsbeginsel”, van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van 

de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 

de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van resolutie 1997(2014) van de Raad van Europa. 

Tevens meent zij dat er sprake is van machtsoverschrijding.  

 

Het middel zoals geformuleerd in de synthesememorie luidt als volgt: 

 

“Eerste onderdeel, 

Verzoeker verwijst naar artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen en naar artikel 9ter Vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing verklaart de aanvraag artikel 9ter vreemdelingenwet ongegrond. Als reden 

wordt opgegeven dat „de ambtenaar-geneesheer in een advies gesteld heeft dat de medische 

behandeling in Afghanistan beschikbaar en toegankelijk is en dat derhalve de aanvraag ongegrond dient 

verklaard te worden‟. Vanuit dit argument wordt dan in de beslissing gesteld: „Derhalve 

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

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 
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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 war de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

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

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

EVRM.‟ 
De beslissing schendt duidelijk artikel 9ter vreemdelingenwet. Zij leidt uit het gegeven dat de 

behandeling in Afghanistan beschikbaar en toegankelijk is af dat verzoeker niet zou lijden aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. Zoals in het feitelijk gedeelte 

ook reeds gesteld is het inderdaad zo dat de arts-adviseur geen enkel motief geeft om te stellen dat 

verzoeker niet zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of zijn fysieke 

integriteit. Het advies gaat enkel en uitsluitend over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 

behandeling in Afghanistan en de beslissing gaat hier (logisch?) op verder. Het eerste onderzoek dat 

diende te geschieden is of de ziekte waaraan verzoeker lijdt al of niet een reëel risico inhoudt voor zijn 

leven of fysieke integriteit. Dit onderzoek is niet gebeurd door de arts-adviseur en wordt evenmin als 

uitgangspunt genomen door de bestreden beslissing. Er moet geargumenteerd worden over de twee 

criteria die in artikel 9ter zijn opgenomen en noch het advies noch de bestreden beslissing doet dit, 

alleszins niet wat betreft het eerste criteria met name het reële risico voor leven of fysieke integriteit. 

Verzoeker wijst er op dat het in casu reeds gaat over de derde beslissing over hetzelfde 

regularisatieverzoeken en dat de twee voorgaande beslissingen ofwel werd ingetrokken (lopende de 

procedure voor de RvV), ofwel werd vernietigd door de RvV. In die zin is het nog des te flagranter dat in 

de hier bestreden beslissing en in het advies gewoonweg niets gezegd wordt over het eerste criterium 

van artikel 9ter vreemdelingenwet. 

Artikel 9ter vreemdelingenwet vereist een dubbel onderzoek volgens twee criteria. 

Het eerste criterium is niet weerlegd in de bestreden beslissing. 

De wetgeving heeft twee autonome criteria in het leven geroepen. In de tekst van de wet staat „OF‟, wat 

betekent dat het over twee autonome criteria gaat. Het eerste criterium dient bijgevolg ook op zichzelf 

beoordeeld te worden. 

Verzoeker verwijst ook nog naar volgende rechtspraak: 

Arrest RvV nr. 83 956 van 29 juni 2012 en het punt 2.3.4 van dit arrest waarvan de inhoud zoals 

vermeld in het inleidend verzoekschrift hier voor herhaald wordt aanzien. 

Arrest RvV 84 293 van 6 juli 2012 het punt 3.3. van dit arrest waarvan de inhoud zoals vermeld in het 

inleidend verzoekschrift hier voor herhaald wordt aanzien. 

Verzoeker sluit zich aan bij de inhoud van deze arresten. 

Verzoeker verwijst nog ten overvloede naar en sluit zich aan bij de inhoud van volgende arresten: 

-CCE 92.258 van 27 november 2012 

-RvV 92.397 en RvV 92.444 van 29 november 2012 

-RvV 92.661 van 30 november 2012 

-RvV 92.863 van 4 december 2012 

-RvV 93.870 van 18 december 2012 

-RvV 96.671 van 7 februari 2013 

De nota antwoordt naast de kwestie. Het is niet betwistbaar dat één criteria niet is onderzocht in de 

bestreden beslissing. 

Tweede onderdeel, 

Ondergeschikt wordt er op gewezen dat de beslissing ook in die zin artikel 9ter vreemdelingenwet 

schendt waar het dit artikel verengt tot inbreuken op de EU richtlijn 2004/83/EG en artikel 3 EVRM. 

De beslissing stelt: 

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

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

EVRM.‟ 
Het was precies deze verenging tot artikel 3 EVRM welke één van de argumenten vormde in het arrest 

nr. 117 749 van 28 januari 2014 van de RvV. Verzoeker verwijst naar punt 2.6, 2.7 en 2.8 van dit arrest 

waarvan de inhoud zoals weergegeven in het inleidend verzoekschrift, hier voor herhaald wordt aanzien. 

Ook om redenen van schending van artikel 9ter vreemdelingenwet door de inhoud van de bescherming 

te verengen tot artikel 3 EVRM dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. 

De nota tracht de beslissing te verantwoorden door te stellen dat het zou gaan om overtollige motieven 

of louter rechtstheoretische beschouwingen. Dit argument gaat niet op, maar bevestigt ten overvloede 

dat de vermelde wetsartikels effectief geschonden werden. 

Derde onderdeel, 
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Eveneens ondergeschikt betwist verzoeker wat de beslissing, met verwijzing naar het advies van de 

arts-adviseur, stelt in verband met de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorgen in 

Afghanistan. 

Vooreerst wordt er op gewezen dat de arts-adviseur minstens deels met verouderde bronnen werkt. Zij 

dateren van ondermeer 2005, 2008, 2009 2011 en 2012. De nota van verwerende partij negeert dit 

gegeven door te stellen dat er gegevens van 2013 en 2014 gehanteerd worden. Dit belet niet dat (ook) 

totaal verouderde gegevens gebruikt worden. Deze laatste gegevens zijn van „lokale artsen‟. Er is 

hierop geen enkele controle. Er wordt niet precies gezegd wat uit die informatie van 2013-2014 zou 

moeten blijken. Zij worden enkel als „bron‟ vermeld voor „informatie‟ maar nergens blijkt om welke 

informatie het juist gaat. Het valt op dat medische gegevens van een Belgische dokter C. (...) die zelf in 

Afghanistan heeft gewerkt geen enkel woord van repliek krijgen in de nota. 

Verder steunt het advies zich op loutere algemeenheden en totaal theoretische bepalingen in de 

Afghaanse grondwet. Dergelijke bepalingen zijn wellicht in alle grondwetten wereldwijd te vinden. Zij 

zeggen niets over de realiteit op het terrein. Het is overigens niet aan de arts-adviseur om dergelijke 

criteria te gebruiken; de grondwet is geen medisch gegeven. 

Maar het standpunt van de arts-adviseur wordt ook grondig betwist door dokter S.C. (...) van het 

Tropisch Instituut te Antwerpen, die in dit dossier een attest opmaakte op 5.2.2014 en die verzoeker 

voor zijn Hiv-aandoening behandelt sinds oktober 2013. 

In het standaard medisch getuigschrift (zie stuk) stelt Dr. C. (...): 

“De medische zorg in Afghanistan is ondermaats en coverage HIV behandeling is minder dan 10%. 

Deze patiënt terugsturen naar Afghanistan is zijn doodvonnis tekenen. Ik heb gewerkt in Afghanistan, 

HIV zorg is vrijwel onbestaande en ondermaats.” 

Dit standpunt van een arts die het kan weten wordt door het advies en door de bestreden beslissing 

volledig genegeerd. Dit is ernstig daar Dr. C. (...) zelf in Afghanistan heeft gewerkt, én zij stelt dat het 

terugsturen van verzoeker „zijn doodvonnis‟ betekent. Minstens diende het advies en de beslissing hier 

een antwoord op te geven. 

Op 9.7.2014 heeft Dr. C. (...) een brief geschreven aan arts-adviseur Dr. T. (...) met het uitdrukkelijk 

verzoek zijn mening/beslissing te herzien in het dossier van verzoeker (onderlijningen door verzoeker): 

Antwerpen, 9/07/2014 

Geachte collegae van Dienst Vreemdelingenzaken, geachte collega T. (...), 

Graag zouden wij onze bezorgdheid willen uiten over M.H. (...), (...) die sinds 2013 patiënt is in het 

Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hij wordt gevolgd omwille van een hiv-infectie waarvoor hij op 

antiretrovirale therapie staat. Deze patiënt is afkomstig uit Afghanistan en zijn asielaanvraag omwille van 

medische redenen is reeds twee maal afgewezen door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

De reden telkens aangehaald door de Dienst Vreemdelingenzaken is “beschikbaarheid van medicatie in 

land van herkomst is voldoende gegarandeerd”. 

Uit de recente literatuur (voornamelijk data 2013) : 

- Er zijn recente gegevens voor hiv-positieve IV drug users in Afghanistan uit 2013 : coverage is minder 

dan 1% (0.6% van de HIV positieve IV druggebruikers krijgt antiretrovirale therapie). 

http://www.harmreductionjournal.com/content/10/1/13. 

- Uit het Country Progress Report Afghanistan (2012) 116 mensen in totaal op behandeling in 2012. Dit 

is veel minder dan 10% coverage voor hiv-behandeling (waarschijnlijk ook minder dan 5%) . 

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/ce_AF

_Narrative_Report[1].pdf en http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/afghanistan (zie ook 

deze data van UNAIDS uit 2012: 4300 Afghanen die leven met HIV). 

- Data world bank (2013) 8% coverage voor advanced hiv infection 

http://data.worldbank.org/indicator/SH.HIV.ARTC.ZS 

- Uit het artikel van IRIN dat collega Tavernier eveneens aanhaalt in zijn redenering (uit 2009): 

http://www.irinnews.org/report/82234/afghanistan-hiv-positive-patients-to-get-arv-therapy-for-first-time 40 

patienten van een totaal van 504 gekende patienten (en vermoedelijk 2000-3000 mensen die leven met 

hiv volgens 2009 data) hebben voor de éérste maal toegang tot medicatie. Dit is minder dan 10% 

coverage. 

De Dienst Vreemdelingenzaken haalt aan dat de kwaliteit van zorg niet gegarandeerd kan zijn zoals in 

België maar dat er toch voldoende zorg aanwezig is voor hiv-positieve patiënten in Afghanistan. 

Gezien de bovenstaande gegevens uit de literatuur zijn wij hier absoluut niet mee akkoord en in het 

belang van patiënt zijn gezondheid is het noodzakelijk dat hij in een land met een goed 

gezondheidssysteem verblijft. 

Eveneens is de politieke situatie momenteel zeer volatiel – Afghanistan blijft een oorlogsland- en is de 

toekomst van Afghanistan zeer onzeker wanneer de Verenigde Staten het land gaat verlaten (gepland in 

2016). 
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We hopen dan ook ten stelligste dat U op basis van deze gegevens uw mening/beslissing wil herzien in 

het belang van de gezondheid en het overleven van deze patiënt. 

Met collegiale groeten, Dr. S.C. (...), ITG mee ondertekend door de collega‟s HIV-artsen 

Dr. E.V. (...), ITG, Dr. L.L. (...), ITG, Dr. M.V. (...), ITG, Dr. K.W. (...), ITG, Dr. E.F. (...), ITG, Dr. C.K. (...), 

ITG, Dr. V.H. (...), ITG , Dr. P.S. (...), ITG, Dr. C.T. (...), ITG, Dr. J.V.D.E. (...), ITG 

Deze brief is medeondertekend door tien collega‟s HIV-artsen. Op basis van recente literatuur 

weerleggen zij de beweerde beschikbaarheid van medicatie in Afghanistan. Zij betwisten ook principieel 

dat kan uitgegaan worden van een minderwaardig gezondheidssysteem. 

Sommige ondertekenaars van die brief hebben als arts in Afghanistan gewerkt of hebben ervaring met 

HIV-patiënten afkomstig uit dat land. 

De brief is zeer duidelijk: de beschikbaarheid van de medicatie is beperkt tot een coverage van 0,6% tot 

minder dan 10%. 

Dit is de realiteit in Afghanistan en het advies van Dr. T. en de overname ervan door de bestreden 

beslissing negeren deze realiteit. 

Verzoeker verwijst ook nog naar de resolutie 1997 (2014) van 23 mei 2014 van de Parlementaire 

Vergadering van de Raad van Europa die enkele opvallende aanbevelingen betreft. Dr C. heeft ook 

gewezen op die aanbevelingen (zie stuk). 

Verslag van de Raad van Europa is te vinden op: http://www.kruispuntmi.be/nieuws/resolutie-raad-van-

europa-over-zorg-en-verblijf-van-vreemdelingen-met-hiv-of-aids?utm_campaign=Med%20nieuwsbrief 

%20nr.% 2033&utm_medium=email&utm_source =newsletter&utm_content=9855&utm_term= 

Op 23 mei 2014 stemde de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in resolutie 1997 

(2014) enkele duidelijke aanbevelingen over de zorg en het verblijf van vreemdelingen met hiv of aids. 

De aanbevelingen zijn juridisch niet bindend. Ze roepen alle lidstaten van de Raad van Europa wel op 

tot concrete actie. Maar deze resolutie kadert ook in artikel 3 EVRM, en dat is wel juridisch bindend. In 

de mate dat artikel 3 EVRM in het geding is in concrete gevallen, zal de resolutie wel nog een rol 

kunnen spelen. 

Resolutie 1997 (2014)<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20929 

&lang=en> bevat enkele opvallende aanbevelingen: 

* Aanbeveling 7: Een seropositieve vreemdeling zou nooit mogen uitgewezen worden als het duidelijk is 

dat hij geen adequate gezondheidszorg en hulp zal krijgen in het land waarnaar hij wordt teruggestuurd. 

Uitwijzing van deze mensen komt neer op een terdoodveroordeling. 

* Aanbeveling 9.1.3 gaat dieper in op aanbeveling 7: De nationale wetgeving zou dit concreet moeten 

garanderen, door een notie van bescherming van ernstig zieke vreemdelingen op te nemen. Ernstig 

zieke vreemdelingen moeten beschermd zijn tegen uitwijzing naar een land waar geen aangepaste 

behandeling beschikbaar is of waar zo’n behandeling niet realistisch toegankelijk is voor de persoon, 

gezien zijn individuele situatie. 

* Aanbeveling 6: Iedereen met hiv of aids - ook vreemdelingen met wettig of onwettig verblijf - die in één 

van de lidstaten van de Raad van Europa woont, zou gratis toegang tot zorg moeten kunnen genieten. 

Deze maatregel is in het belang van de besmette personen en de gehele volksgezondheid, omdat het 

de overdracht van het virus en de hoge kosten van spoedzorg en andere behandelingen beperkt. 

* De aanbevelingen onder 9.2 gaan dieper in op aanbeveling 6: De lidstaten van de Raad van Europa 

zouden voldoende programma‟s en diensten moeten voorzien voor gratis testing, raadpleging en 

sensibilisering, en voor betaalbare en beschikbare behandelingen. 

Deze resolutie kwam tot stand op initiatief van de Commissie Migratie, Vluchtelingen en Ontheemden 

van de Raad van Europa. In een "explanatory memorandum" maakt deze commissie enkele opvallende 

overwegingen (zie het verslag van de Commissie<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-

ViewPDF.asp?FileID=20322&lang=en>). 

Verzoeker verwijst naar de overwegingen 48 en 49 die in het inleidend verzoekschrift inhoudelijk zijn 

opgenomen en hier voor herhaald worden aanzien. 

Deze aanbevelingen overwegingen spreken voor zich. 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden daar zij wat de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de zorgen betreft steunt op niet recente gegevens, in strijd is met de realiteit en 

met de gegevens uit diverse objectieve en recente bronnen, en in strijd is met artikel 3 EVRM en met de 

aanbevelingen van resolutie 1997 (201) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. 

Waar de nota nog verwijst naar de rechtspraak van het EHRM merkt verzoeker op dat het algemene 

rechtspraak is van de RvState en van de RvV dat artikel 9ter een ruimer begrip inhoudt dan artikel 3 

EVRM. 

Ondergeschikt wordt hierbij opgemerkt dat de rechtspraak van het EHRM genuanceerder is dan 

verwerende partij het voorstelt. Zo werd in de zaak D. c. Verenigd Koninkrijk met arrest 2 mei 1997 wel 

artikel 3 EVRM weerhouden, rekening houdend met de specifieke toestand van aantasting door HIV en 

rekening houdend met het gegeven dat D. in zijn land niet kan terugvallen op enig familielid. 

http://www.kruispuntmi.be/nieuws/resolutie-raad-van-europa-over-zorg-en-verblijf-van-vreemdelingen-met-hiv-of-aids?utm_campaign=Med%20nieuwsbrief%20%20nr.%25%202033&utm_medium=email&utm_source
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/resolutie-raad-van-europa-over-zorg-en-verblijf-van-vreemdelingen-met-hiv-of-aids?utm_campaign=Med%20nieuwsbrief%20%20nr.%25%202033&utm_medium=email&utm_source
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/resolutie-raad-van-europa-over-zorg-en-verblijf-van-vreemdelingen-met-hiv-of-aids?utm_campaign=Med%20nieuwsbrief%20%20nr.%25%202033&utm_medium=email&utm_source
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Verzoeker merkt hierbij op dat ook hij in Afghanistan op niemand kan terugvallen.” 

 

3.1.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van de wet van 

29 juli 1991, van de materiële en formele motiveringsplicht, van de artikelen 9ter en 62 van de 

vreemdelingenwet, van “de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het 

zorgvuldigheidsbeginsel”, van artikel 3 van het EVRM, van artikel 3 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie en van de artikelen 119, 123, 124 en 126 van de Code 

Geneeskundige Plichtenleer.  

 

Het middel zoals geformuleerd in de synthesememorie luidt als volgt: 

 

“Er werden attesten neergelegd van gespecialiseerde geneesheren, ondermeer Dr. C. (...), Dr. D. (...), 

Dr. E. (...), Dr. T. (...). 

De arts-adviseur Dr. T. (...) heeft geen specialisatie. 

Hij kan zich, zonder bijstand van artsen-specialisten, niet uitspreken over medische attesten van 

specialisten, laat staan van vier specialisten. 

In feite is het advies een loutere ponering van een stelling zonder ook maar op enige verantwoorde en 

wetenschappelijke wijze in te gaan op de diverse medische attesten. Het volstaat niet dat het advies een 

loutere opsomming geeft van de „bijgevoegde medische stukken‟ om ze dan daarna straal te negeren. 

Bovendien beweert de arts-adviseur zonder medische grondslag en zonder enig eigen onderzoek aan 

de persoon dat er de ziekte geen actueel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van 

verzoeker, dat verzoeker kan behandeld worden in Afghanistan. 

Dr. T. (...) kan dergelijke verregaande medische conclusies niet stellen zonder enig eigen onderzoek 

van verzoeker. Dit gaat verder ook volledig in tegen de deontologische verplichtingen van artsen. 

Dr. T. (...) heeft volgende bepalingen van de code geneeskundige plichtenleer niet gerespecteerd: hij 

heeft verzoeker niet voorafgaand meegedeeld dat hij optrad noch in kennis gesteld van zijn opdracht 

(artikel 123); hij heeft besluiten geformuleerd zonder verzoeker te hebben gezien en te hebben 

ondervraagd (artikel 124); hij heeft de regels met betrekking tot de collegialiteit niet gerespecteerd door 

de behandelend geneesheer niet in te lichten over de resultaten (artikel 126). 

Bovendien heeft de arts-adviseur zonder enige wetenschappelijke grondslag het advies van specialist 

Dr. C. (...) en van andere specialisten naast zich neergelegd. Dr. V. (...) had gesteld dat er een 

behandeling met medicatie diende te geschieden en dat het effect van de medicatie diende afgewacht 

te worden. Hij had gesteld dat naar zijn mening de absoluut nodige medicatie niet beschikbaar was in 

Marokko. 

Doordat de bestreden beslissing het advies zondermeer overneemt wetende dat vermelde regels van de 

medische plichtenleer niet werden gerespecteerd is de beslissing zelf behept met de schendingen van 

die medische plichtenleer. 

Ten overvloede wordt gesteld dat de vreemdelingenwet de artsen-adviseur niet ontheft, en ook niet kan 

ontheffen van de verplichtingen van de medische plichtenleer.” 

 

3.1.3. In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 41 van het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 

 

Het middel zoals geformuleerd in de synthesememorie luidt als volgt: 

 

“Dat verzoeker het voorwerp uitmaakt van een beslissing ongegrondheid van een aanvraag artikel 9ter 

Vreemdelingenwet. 

Dat het Grondwettelijk Hof (arrest 43/2013) oordeelde dat art. 9ter Vw. een vorm van subsidiaire 

bescherming is en art. 9ter de facto een omzetting is van art. 15 van RL 2004/83. 

Dat derhalve het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van toepassing is. 

Verzoeker verwijst naar art. 41 van het Handvest. 

Dat art. 41 van het Handvest van toepassing is op alle handelingen die worden gesteld in uitvoering van 

de Europese regelgeving waaronder zeker begrepen zijn de handelingen die voortvloeien uit de 

toepassing van richtlijnen. 

Dat het feit dat gedaagde niet beschouwd kan worden als een Europese instelling geen afbreuk doet 

aan de toepassing van het Handvest. 

In het arrest M.G en R.N tegen Nederland van het Europees Hof van Justitie dd. 10.09.2013 wordt 

gesteld dat de nationale recht een eventuele schending van het hoorrecht dient te onderzoeken 

(overweging 38). 
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Dat verzoeker verwijst naar arrest 110832 van de RVV dd. 27.09.2013 en wat daarin gesteld is met 

betrekking tot het tweede middel. De inhoud van het arrest zoals vermeld in het inleidend verzoekschrift 

wordt hier voor herhaald aanzien. 

Dat verzoeker nog verwijst naar arrest nr. 126 158 van 24 juni 2014 in de zaak RvV 154 674/II, 

Valderrama Correa t. Belgische Staat, waar de toepassing van het hoorrecht grondig in uiteengezet 

wordt. 

Dat de Raad derhalve de toepassing van art. 41 van het Handvest per definitie niet uitsluit en uit de 

bewoordingen van de motivering kan zelfs afgeleid worden dat de Raad wilde ingaan op de toepassing 

van art. 41 van het Handvest doch de verzoeker verzuimd had enige concrete elementen aan te voeren 

die hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 

Dat verzoeker bij het inroepen van een schending van art. 41 van het Handvest dient over te gaan tot de 

vermelding van de elementen die hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 

Verzoeker verwijst naar de gevoegde stukken uitgaande van de artsen van het Tropisch instituut te 

Antwerpen en meer in het bijzonder uitgaande van Dr. C. (...). 

Uit deze stukken blijkt dat de medische zorgen in Afghanistan niet beschikbaar en niet toegankelijk zijn 

voor verzoeker. Uit die stukken blijkt ook dat het terugzenden van verzoeker zijn „gezondheid‟ en 

„overleven‟ in het gedrang brengen. 

Wanneer verzoeker wordt gerepatrieerd naar Afghanistan zal zij niet beschikken over de noodzakelijke 

neurologische en medicamenteuze follow-up. 

Wanneer het hoorrecht zou gerespecteerd geweest zijn zou dit standpunt voorgelegd zijn en voorzeker 

tot een andere beslissing aanleiding hebben kunnen geven. De artsen van het Tropisch Instituut vragen 

de arts-adviseur uitdrukkelijk om zijn mening te herzien. Wanneer verzoeker zou gehoord geweest zijn 

hadden zij dit standpunt naar aanleiding van het horen naarvoor gebracht. 

Verder verwijst verzoeker naar het eerste middel (de drie onderdelen- van dit verzoekschrift waarin hij 

kritiek geeft op de beslissing en op het advies van de arts-adviseur. 

Er werd een beslissing genomen zonder verzoeker te horen over het advies van de arts-adviseur, dat 

zelf was genomen zonder respect van de in het eerste en tweede middel ontwikkelde bepalingen. 

Wanneer verzoeker zou gehoord geweest zijn zou opgemerkt geweest zijn dat de geraadpleegde 

specialisten stellen dat het gaat om een levensbedreigende ziekte en dat de medische zorgen in 

Afghanistan niet aanwezig zijn. 

De arts-adviseur zou dan geconfronteerd worden met het standpunt van specialisten en van de 

behandelende specialist Dr. Caluwaerts en hij zou ook geconfronteerd geweest zijn. 

Dit zou zeker invloed gehad hebben op de beslissing, minstens mogelijk invloed kunnen gehad hebben. 

Verzoeker meent dat mocht gedaagde hem hebben gehoord hij de bovenstaande kritiek op de 

beslissing 9ter had kunnen uitten hetgeen mogelijks tot gevolg had kunnen hebben dat de bestreden 

beslissing niet zou zijn genomen. 

Doordat verzoeker deze juridische en feitelijke argumentatie, welke ook een deel kan uitmaken van zijn 

“administratieve verdediging” , niet heeft kunnen overmaken en doordat deze argumentering had 

kunnen leiden tot een andere beslissing heeft gedaagde het hoorrecht zoals vastgelegd in art. 41 van 

het Handvest geschonden. 

Dat de beslissing om deze reden dient te worden vernietigd.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot wat zij een “enig middel” noemt het volgende in 

haar nota met opmerkingen: 

 

‘In het enig middel voert verzoekende partij artikel 62 van de wet van 15 december 1980, en de artikelen 

2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikel 9ter van de 

wet van 15 december 1980, het zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 3 EVRM, de resolutie 1997(2014) van 

de Raad van Europa en de materiële motiveringsplicht. Er zou sprake zijn van machtsoverschrijding. 

In het eerste onderdeel verwijt verzoekende partij de ambtenaar-geneesheer niet te onderzoeken of zij 

lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, maar louter of een 

adequate behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de kritiek onder het eerste onderdeel faalt in rechte. 

Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 is erop gericht bescherming te bieden aan de 

vreemdeling die omwille van zijn medische toestand en bij gebrek aan een adequate behandeling in zijn 

land van herkomst, bij zijn terugkeer zou worden blootgesteld aan een reëel risico voor het leven, de 

fysieke integriteit of een andere mensonterende behandeling. 

In de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2009 waarbij artikel 9ter van de wet 

van 15 december 1980 in de wet van 15 december 1980 werd ingevoerd wordt uitdrukkelijk bepaald: 
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“In artikel 9ter, nieuw, van de wet, wordt omwille van de rechtszekerheid een bijzondere procedure 

gecreëerd voor vreemdelingen die lijden aan een ziekte, waarvoor een adequate behandeling ontbreekt 

in het land van herkomst of verblijf, waarbij het terugsturen van de vreemdeling een reëel risico inhoudt 

op zijn leven of fysieke integriteit of die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling in zijn land van herkomst of verblijf. 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., Senaat, Doc. Nr. 51-2478/001, p. 34-35) 

Door vast te stellen dat de bedoelde behandeling beschikbaar en toegankelijk is, kan de ambtenaar-

geneesheer rechtsgeldig en overeenkomstig de finaliteit van artikel 9ter van de wet van 15 december 

1980 de reële aanwezigheid van de risico’s zoals omschreven in artikel 9ter van de wet van 15 

december 1980, uitsluiten. 

In het tweede onderdeel betoogt verzoeker dat de vaststelling dat een terugkeer naar het land van 

herkomst niet strijdig is met artikel 3 EVRM of de richtlijn 2004/83/EG, artikel 9ter van de wet van 15 

december 1980 zou schenden. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de ambtenaar-geneesheer overeenkomstig artikel 

9ter, §1, vijfde lid van de wet van 15 december 1980 enkel de ambtenaar-geneesheer kan beoordelen of 

de aandoening waaraan de vreemdeling lijdt al dan niet kennelijk beantwoordt aan de voorgeschreven 

criteria, zodat zijn stellingname dat dit kennelijk niet het geval is, het determinerend motief uit van de 

bestreden beslissing uitmaakt. De rechtstheoretische beschouwingen opgenomen in de bestreden 

beslissing zijn overtollig. (cf. RvS 10 jun 2014, nr. 10.545) 

In zijn advies d.d. 02.06.2014 stelde de ambtenaar-geneesheer vast dat de vereiste behandeling 

beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst, overeenkomstig de terzake geldende criteria, 

zodat het reëel risico zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 niet is aangetoond. 

De bijkomende vaststelling in de administratieve beslissing dat een terugkeer naar het land van 

herkomst niet strijdig is met artikel 3 EVRM of de richtlijn 2004/83/EG doet daaraan geen afbreuk. Gelet 

op het overtollig karakter ervan, zou zelfs een gegronde kritiek daartegen, quod non, niet tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing kunnen leiden, zodat verzoekende partij geen belang heeft 

bij de desbetreffende kritiek en het tweede onderdeel van het enig middel niet ontvankelijk is. 

Onder het derde onderdeel betoogt verzoekende partij dat de beoordeling van de toegankelijkheid van 

de antiretrovirale middelen niet overeenstemt met de realiteit, die erin zou bestaan dat tussen de 0,6% 

en minder dan 10% van de seropositieve bevolking behandelt wordt. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit de hierboven geciteerde parlementaire 

voorbereidingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil van de wetgever was om de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de medische behandeling in het herkomstland te beoordelen binnen de limieten 

van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. (RvV 19 december 2013, nr. 

116.031) 

Er is geen schending van artikel 3 van het EVRM wanneer de noodzakelijke medische zorgen in het 

land van herkomst kunnen worden verkregen, ook al zijn die zorgen niet van hetzelfde niveau als in het 

land waar de betrokkene op dat ogenblik verblijft. Ook al zou de gezondheidszorg in het land van 

herkomst van verzoekster niet optimaal zijn houdt dit niet in dat de noodzakelijke zorgen er niet zouden 

kunnen worden verkregen (cf. RvS 14 februari 2008, nr. 179.633). 

Evenmin is doorslaggevend het gegeven dat een medische behandeling beperkt beschikbaar zou zijn 

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

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

toegankelijkheid van de beschikbare behandeling ernstige problemen geeft (EHRM 15 februari 2000, nr. 

46553/99, SCC v. Zweden; EHRM, 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden; EHRM 25 

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

De vaststelling dat de adequate medische zorgen beschikbaar zijn in het land van herkomst en dat het 

profiel van verzoekende partij niet uitsluit van de toegang daartoe volstaat om te oordelen dat geen 

“reëel risico” aanwezig is op een mensonterende behandeling bij gebrek aan adequate medische zorgen 

in het land van herkomst. 

Aan de hand van informatie afkomstig uit de MedCoi-databank, samengesteld aan de hand van 

informatie verkregen van lokale artsen die werken in het land van herkomst, kon de ambtenaar-

geneesheer vaststellen dat in Afghanistan antiretrovirale middelen beschikbar zijn evenals valproïnezuur 

en dat CD-4 behandeling mogelijk is en dat er internisten zijn die opvolging kunnen verzekeren. Die 

informatie dateert van respectievelijk 04.02.2013 en 27.01.2014. 
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Verder in het advies verduidelijkt hij dat anti-retrovirale therapie beschikbaar is in de ART-ziekenhuizen 

in Kaboel en Herat, waar patiënten gratis kunnen worden behandeld overeenkomstig informatie die 

dateert uit 2009. 

Wat betreft de financiering van de nodige behandeling, wijst de ambtenaar-geneesheer naar de ter zake 

relevante grondrechten zoals gewaarborgd door de Afghaanse Grondwet, het “Basic Package of Health 

Services”, naar het feit dat nergens uit blijkt dat verzoekende partij arbeidsongeschikt zou zijn of geen 

toegang zou hebben tot de Afghaanse arbeidsmarkt, en bovendien het grootste deel van haar leven in 

Afghanistan heeft verbleven, zodat het weinig waarschijnlijk is dat zij niet kan rekenen op steun en 

opvang van vrienden en familie. 

Verzoekende partij, die haar betoog toespitst op de verwijzing naar de Afghaanse Grondwet, gaat op die 

manier voorbij aan de andere elementen waaruit de ambtenaar-geneesheer zich baseert om te stellen 

dat de nodige behandeling niet principieel ontoegankelijk is voor verzoekende partij. Zij betwist niet dat 

nergens uit blijkt dat zij geen inkomsten uit arbeid kan verwerven noch dat zij niet zou kunnen rekenen 

op steun van familieleden en vrienden om de kosten van de behandeling te dragen. Evenmin betwist zij 

dat de mogelijkheid tot gratis behandeling bestaat in de ART-ziekenhuizen in Kaboel en Herat. 

Waar zij betoogt dat de beoordeling van de toegankelijkheid van de antiretrovirale middelen zou 

overeenstemmen met de realiteit, die erin zou bestaan dat tussen de 0,6% en minder dan 10% van de 

seropositieve bevolking behandelt wordt, gaat zij eveneens voorbij aan de wettelijke criteria waarbinnen 

de ambtenaar-geneesheer zijn advies verleend, zoals hierboven toegelicht. 

In het principesarrest D. v. the United Kingdom van 27 mei 2008 gaf het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens 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 het aanwendt met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen. 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. v. the United Kingdom, § 42). In het arrest ‘Yoh-Ekale Mwanje t. 

België’ van 20 december 2011 bevestigde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens opnieuw die 

hoge drempel. Deze zaak handelde over een seropositieve vrouw, waarbij de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de medische zorgen in Kameroen dienden te worden beoordeeld. Het Hof stelde 

dat uit het dossier kon worden afgeleid dat de voor verzoekster nodige medicamenten in Kameroen 

beschikbaar zijn, doch dat hun toegankelijkheid slechts bepaald werd op 1.89% van de patiënten die ze 

nodig hebben. Desalniettemin, op basis van deze vaststellingen, concludeerde het Hof dat dergelijke 

omstandigheden niet volstaan om tot een schending van artikel 3 EVRM te besluiten. Het Hof stelde 

verder dat verzoekster niet in een kritische situatie verkeert en in staat is om te reizen. 

Door te betogen dat de “coverage voor HIV-behandeling” minder dan 10% bedraagt, toont verzoekende 

partij niet aan dat de ambtenaar-geneesheer een kennelijk onredelijke beoordeling maakte in het licht 

van het wettelijk kader waarin hij opereert. De genoemde percentages van 8% en (minder dan) 10% 

procent liggen hoger dan het percentage van 1, 89%, waarbij het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens als determinerend beschouwde dat geen sprake was van een vergevorderd stadium van de 

ziekte, en derhalve niet van een ‘very exceptional case’. Ook in casu stelde de ambtenaar-geneesheer 

vast dt verzoekende partij op heden een goede immuniteit heeft, wat door haar geenszins wordt betwist. 

Waar verzoekende partij 0.6% als referentie hanteert, gaat zij eraan voorbij dat uit de door haar 

geciteerde bron blijkt dat dit percentage betrekking heeft op de specifieke problematiek van injectie 

drugsgebruikers (“injection drug users”) of IDU’s, zonder aan te tonen dat die informatie in casu relevant 

zou zijn. 

Uit het bovenstaande volgt dat de kritiek van verzoekende partij niet tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden. De relevante wettelijke bepalingen, artikel 9ter van de wet van 15 

december 1980 en artikel 3 EVRM, werden geëerbiedigd. Verzoekende partij toont niet aan als zou de 

bestreden beslissing genomen zijn op grond van een foutieve feitenvinding, of kennelijk onredelijk zijn 

en uit haar betoog blijkt dat zij kennis heeft van de determinerende motieven ervan. De vermeende 

schendingen van de beginselen van behoorlijk bestuur worden niet aangetoond. Tenslotte bevat de 

resolutie 1997(2014) van de Raad van Europa geen bindende rechtsregels, zodat het middel 

onontvankelijk is voor zover gesteund op de schending ervan. 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.” 

 

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

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

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

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

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

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

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

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij bijgevolg de schending van de 

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

onderzocht. Nazicht van de materiële motivering houdt in casu nazicht in van de aangevoerde 

schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

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 

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). 

 

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

ten tijde van het nemen van de bestreden 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: 
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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; 

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. 

§ 4 (...) 

§ 5 De in § 1, vijfde lid, vermelde deskundigen worden benoemd door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

De Koning stelt de procedureregels vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en 

bepaalt eveneens de wijze van bezoldiging van de in het eerste lid vermelde deskundigen. 

§ 6 (...) 

§ 7 (...)” 

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer van 2 juni 2014 waarop de bestreden beslissing is gesteund 

en dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing luidt als volgt: 

 

“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 

15.02.2013. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

• Verslag (d.d. 6/7/2012) van dr. T. (...); 

• Attest (d.d. 10/07/2012) van dr. D. (...); 

• Verslag (d.d. 6/8/2012) van dr. E. (...); 

• Verslag (d.d. 17/08/2012) van dr. E. (...); 

• Verslag (d.d. 9/8/2012) van dr. E. (...), 

• Standaard medisch getuigschrift (d.d. 1/2/2013) ingevuld door dr. V. (...), huisarts, waaruit blijkt dat 

betrokkene een psychische decompensatie heeft die behandeld wordt met een anxiolyticum en een 

antidepressivum; 

• Attest (d.d. 25/02/2013) van dr. V. (...) 

• Uitslag van een bloedafname (d.d. 24/05/2013) 

• Standaard medisch getuigschrift (d.d. 10/06/2013) ingevuld door dr. D. (...); 

• Standaard medisch getuigschrift (d.d. 5/2/2014) ingevuld door dr. C. (...) waaruit blijkt dat 

betrokkene hiv heeft. Hij wordt sinds oktober 2013 behandeld met emtricitabine/tenofovir/rilpivirine 

(Eviplera®). 

Uit een studie van deze documenten blijkt dat deze 33-jarige man een hiv-infectie heeft evenals 

epilepsie. Hij wordt behandeld met emtricitabine/tenofovir/riipivirine en valproïnezuur (depakine®). 

Betrokkene heeft een goede immuniteit (CD4= 518/mm3). 

De opvolging door een internist en de behandeling met antiretrovirale middelen en depakine zijn 

essentieel. 

Het vermelde risico op zelfdoding is inherent aan elke depressie, zelfs bij behandeling, maar wordt in 

het dossier niet concreet gemaakt, noch duidelijk gelinkt aan de specifieke situatie van deze patiënt. Er 

is ook geen indicatie uit de voorgeschiedenis van een acute ernstige periode. Het blijft m.a.w. een 

algemene veronderstelling die we niet kunnen weerhouden In het kader van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 

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

geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen. 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Afghanistan: 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank : 
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1) van lokale artsen die in het land van herkomst werken en contractueel aangenomen werden door de 

Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties2 

van 4/2/2013 met het uniek kenmerknummer AF-2770-2013 

2) van lokale artsen die in het land van herkomst werken en contractueel aangenomen werden door de 

Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

van 27/01/2014 met het uniek kenmerknummer AF-3173-2014. 

Betreffende de medische opvolging en behandeling van betrokkene, uit (1) blijkt dat er antiretrovirale 

middelen zijn in Afghanistan evenals valproïnezuur. 

Uit (2) blijkt dat CD4-bepaling mogelijk is en er internisten zijn die de opvolging kunnen verzekeren. 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in Afghanistan: 

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel afgegeven worden op basis van het feit dat de toegankelijkheid 

van de behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen. Naast 

de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land waar de 

aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie ook plaats 

op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. Rekening houdend 

met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale gezondheidssystemen zeer 

uiteenlopend. Het kan om een privé-systeem of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, 

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds.... Het gaat dus om een 

systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. 

Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is 

met het systeem dat in België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht 

zou worden toegekend aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder 

goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de 

belangrijkste doelstelling van de verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk 

zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft 

toegankelijk is voor de aanvrager. 

De Afghaanse grondwet zegt dat de staat verplicht is gratis preventieve gezondheidszorg en medische 

behandeling te voorzien, en fatsoenlijke medische faciliteiten te voorzien (art. 52).3 Daarnaast moest ze 

ook de nodige maatregelen nemen om de zwakkeren in de maatschappij bij te staan (art. 53).4 

Betrokkene heeft nood aan psychische zorgen. Sinds 2005 is de psychologische zorg en bijstand 

opgenomen in het Basic Package of Health Services. 

De zorg wordt voornamelijk gezien als ambulante/polyklinische zorg en angststoomissen kunnen 

verzorgd worden in Basic Health Center (follow-up), Comprehensive Health Center, District Hospital en 

in Regionale  

Ziekenhuizen. 

Er zijn verschillende projecten in Afghanistan om de psychologische hulp te optimaliseren. Zo is er het 

project Bakhtar Development Network (BDN) met de focus op verschillende expertises waaronder 

mentaalwelzijn en verdeling van medicatie. 

Een ander project rond mentale gezondheidszorg in Afghanistan is er een van Caritas International 

Duitsland dat 7 centra heeft opgezet in Kaboel om psychosociale hulp te bieden. Er worden therapeuten 

opgeleid en er wordt therapie gegeven. Er vinden volgens Caritas International ongeveer 1500 

consultaties per maand plaats in de 7 centra. Er werden ook 10 centra opgericht in Herat, Mazar-e-

Sharif, Bamyan en Jalalabad. 

Betrokkene lijdt ook aan HIV. Anti-retrovirale therapie is beschikbaar in de ART-ziekenhuizen in Kaboel 

en Herat, waar patiënten gratis behandeld kunnen worden. 

In het Basic Package of Health Services staat ook dat de Staat het principe van rechtvaardigheid hoog 

in het vaandel voert en dat de toegang tot zorg eerder moet gebaseerd worden op de nood eraan dan 

op de mogelijkheid om de zorg te kunnen betalen. Dit engagement werd opgenomen in de National 

Policy on Cost-Sharing and Sustainability: 

- Everyone who needs care must receive care, regardless of ability to pay 

- Qualîty of care must be the same for paying and nonpaying patients. 

Uit Final Evaluation Report on Health Financing Pilots : The Èffect of User Fees vs. Free services on 

Primary care in Afghanistan van het Afghaanse Ministerie voor Volksgezondheid blijkt dat de meeste 

NGO's een vorm van bijdrage vragen aan de gebruikers meestal tussen 5 en 10 Afghan!. De bijdragen 

zijn niet geüniformeerd : 

sommige vragen geid voor medicatie, anderen weer niet. 

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 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 mei 2012). 
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Betrokkene legt verder ook geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn 

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

arbeidsmarkt in zijn land van oorsprong. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf zou kunnen 

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

Overigens lijkt het ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Afghanistan - het land waar hij tenslotte 

het grootste deel van zijn leven verbleef- geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie 

hij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar/of 

voor (tijdelijke) financiële hulp We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf zou kunnen instaan 

voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Conclusie: 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. 

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

herkomstland.” 

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet is van toepassing op de volgende drie gevallen: 

(1) op een ziekte die een reëel risico is voor het leven van de patiënt of 

(2) op een ziekte die een reëel risico is voor de fysieke integriteit van de patiënt of 

(3) op een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling doordat er 

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. 

 

De duidelijke bewoordingen van deze bepaling, waarin de mogelijkheden naast elkaar zijn geplaatst, 

vergen geen nadere interpretatie en laten geenszins toe te besluiten dat de laatste mogelijkheid, zijnde 

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

behandeling in het land van herkomst, afhankelijk is van de andere mogelijkheden, met name een reëel 

risico voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene (RvS 19 juni 2013, nr. 223.961). 

 

Waar de verzoekende partij met betrekking tot het advies van de ambtenaar-geneesheer stelt dat “zij 

leidt uit het gegeven dat de behandeling in Afghanistan beschikbaar en toegankelijk is af dat verzoeker 

niet zou lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit”, berust 

dit op een verkeerde lezing van het advies. Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer en uit de 

bestreden beslissing blijkt geenszins dat de ambtenaar-geneesheer en de verwerende partij ontkennen 

dat de verzoekende partij lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit. Integendeel, in het advies erkent de ambtenaar-geneesheer dat de verzoekende partij lijdt 

aan epilepsie en HIV, waarvoor zij behandeld wordt met depakine en antiretrovirale middelen. Deze 

medicatie wordt beschouwd als essentieel, evenals de opvolging door een internist. Na een onderzoek 

(met positief resultaat) van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de als noodzakelijk geachte 

medicatie en opvolging door specialisten in het land van herkomst, concludeert de ambtenaar-

geneesheer dat niet kan worden afgeleid dat de verzoekende partij op een zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. Uit het advies kan 

aldus worden afgeleid dat de ambtenaar-geneesheer elke hypothese heeft onderzocht, doch kan 

concluderen dat de verzoekende partij zich niet in één van de gevallen bevindt waarin artikel 9ter van 

toepassing is, zodat zij geen recht heeft op een machtiging tot verblijf op grond van deze bepaling. De 

verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat het advies enkel handelt over de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de behandeling in het land van herkomst, waarbij overigens kan worden opgemerkt 

dat zij met haar betoog geenszins aantoont dat de behandeling niet beschikbaar of toegankelijk is. Gelet 

op de afhankelijkheid van de laatste mogelijkheid voorzien in artikel 9ter van de vreemdelingenwet kan 

in casu worden aangenomen dat, nu de ambtenaar-geneesheer overgaat tot een onderzoek van de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke behandeling in Afghanistan, zij van oordeel is 

dat er wel sprake is van een aandoening die een reëel risico is voor het leven of de fysieke integriteit. 

 

Waar zij verwijst naar verschillende arresten van de Raad, beperkt zij zich tot een eenvoudige verwijzing 

zonder aan te tonen dat de haar situatie gelijkaardig is aan deze die aan de orde is in de opgesomde 

arresten. Waar zij specifiek verwijst naar arrest nr. 83 956 van 29 juni 2012 en arrest nr. 84 293 van 6 

juli 2012 merkt de Raad op dat de bestreden beslissing in de genoemde zaken beslissingen betreffen 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk worden verklaard, terwijl de bestreden beslissing in casu een ongegrondverklaring van 

een dergelijke aanvraag betreft. De verwijzingen zijn niet dienstig. 
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Vervolgens voert de verzoekende partij aan dat de bestreden beslissing artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet schendt omdat het inbreuken op dit artikel verengt tot inbreuken op artikel 3 van het 

EVRM en op richtlijn 2004/83/EG.  

 

De Raad wijst er op dat de drempel van artikel 3 van het EVRM niet bepalend is voor de toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De wetgever heeft de toekenning van een verblijfsrecht om 

medische redenen niet volledig willen verbinden aan het EVRM en de rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens. De toepassingsvoorwaarden van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet zijn immers ruimer dan die van artikel 3 van het EVRM. Artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet kan niet enkel worden toegepast wanneer de aandoening een reëel risico voor het 

leven van de betrokkene inhoudt, maar ook voor zijn fysieke integriteit of wanneer de ziekte een reëel 

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

behandeling is in het land van herkomst. Het gaat inderdaad om verschillende hypotheses, waarvan de 

laatste verder gaat dan de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 van het EVRM. 

 

Het feit dat de verwerende partij stelt dat geen inbreuk blijkt op richtlijn 2004/83/EG en artikel 3 van het 

EVRM betekent niet dat zij in casu de toepasselijkheid van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft 

verengd tot situaties die onder artikel 3 van het EVRM bescherming genieten.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies alle hypothesen van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet heeft onderzocht. De verzoekende partij toont het tegendeel niet aan.  

 

Meer zelfs, de verzoekende partij beweert in het eerste onderdeel van haar eerste middel dat de 

verwerende partij en de ambtenaar-geneesheer zich hebben beperkt tot het onderzoek van net dié 

hypothese van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, die niet valt onder artikel 3 van het EVRM. Haar 

betoog is aldus tegenstrijdig, nu zij in het tweede middel voorhoudt dat artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet in casu zou verengd zijn tot de situaties vallend onder artikel 3 van het EVRM. 

 

Uit de bestreden beslissing, samengelezen met het advies van de ambtenaar-geneesheer, blijkt dat is 

nagegaan of de ziekte van de verzoekende partij al dan niet ‘een reëel risico inhoudt voor het leven of 

de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in 

het land van herkomst’. De mogelijkheden en toegankelijkheid van de behandeling in het land van 

herkomst werden onderzocht. De verzoekende partij kan aldus niet ernstig voorhouden dat de 

verwerende partij en de ambtenaar-geneesheer zich hebben beperkt tot een onderzoek in functie van 

artikel 3 van het EVRM. 

 

Uit het advies blijkt allerminst dat de ambtenaar-geneesheer bij het onderzoek naar de vraag of de 

ziekte een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit doordat er geen behandeling is in 

het land van herkomst die beschikbaar en toegankelijk is, enkel artikel 3 van het EVRM heeft 

gehanteerd. 

 

Het tweede onderdeel mist feitelijke grondslag. 

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar en citeert uit de brief van dokter C. van 9 juli 2014 die 

medeondertekend werd door verschillende hiv-artsen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, 

dient erop gewezen te worden dat dit stuk dateert van na het nemen van de bestreden beslissing, zodat 

de verwerende partij niet verweten kan worden hiermee geen rekening te hebben gehouden bij het 

nemen van deze beslissing. Het betoog gesteund op deze brief is dan ook niet dienstig.  

 

De verzoekende partij houdt eveneens voor dat de ambtenaar-geneesheer minstens deels met 

verouderde bronnen werkt, doch laat na met concrete gegevens aan te geven dat het gaat om 

verouderde gegevens door deze te weerleggen met bronnen waaruit de actuele toestand zou blijken. 

Bovendien blijkt uit haar bewoordingen dat zij slechts een deel van de bronnen als verouderd 

beschouwt.  

 

Voorts verduidelijkt zij niet waarom de gegevens van lokale artsen als niet controleerbaar zijn te 

beschouwen en aldus minderwaardige bewijsstukken zouden zijn dan andere. Verder blijkt uit het 

advies in tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt expliciet wat de ambtenaar-geneesheer 

uit deze “informatie van 2013-2014” heeft afgeleid nu in het advies wordt gesteld: 

 

“Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank : 
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1) van lokale artsen die in het land van herkomst werken en contractueel aangenomen werden door de 

Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties2 

van 4/2/2013 met het uniek kenmerknummer AF-2770-2013 

2) van lokale artsen die in het land van herkomst werken en contractueel aangenomen werden door de 

Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

van 27/01/2014 met het uniek kenmerknummer AF-3173-2014. 

Betreffende de medische opvolging en behandeling van betrokkene, uit (1) blijkt dat er antiretrovirale 

middelen zijn in Afghanistan evenals valproïnezuur. 

Uit (2) blijkt dat CD4-bepaling mogelijk is en er internisten zijn die de opvolging kunnen verzekeren.” 

 

Deze gegevens worden door de verzoekende partij niet weerlegd. 

 

Verder wordt in het advies verwezen naar het standaard medisch getuigschrift van dokter C. van 5 

februari 2014. De ambtenaar-geneesheer is niet gehouden elk individueel attest afzonderlijk van 

commentaar te voorzien zolang uit het advies in zijn geheel blijkt dat de behandeling is onderzocht, 

zodat niet van hem kan verwacht worden dat hij een repliek geeft op het standpunt van de arts die dit 

standaard medisch getuigschrift heeft opgesteld. Bovendien blijkt uit het advies allerminst dat de 

ambtenaar-geneesheer dit stuk volledig heeft genegeerd, zoals de verzoekende partij aanvoert, nu zij er 

expliciet naar verwijst en stelt dat uit dit stuk blijkt dat de verzoekende partij hiv heeft en sinds oktober 

2013 behandeld wordt met eviplera. Na een uitvoerig met stukken onderbouwd onderzoek omtrent de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de nodige zorgen en medicatie in Afghanistan besluit de 

ambtenaar-geneesheer echter dat er gelet op de beschikbaarheid en toegankelijkheid geen bezwaar is 

tegen een terugkeer naar het land van herkomst, waarmee hij het standpunt van dokter C. ingenomen in 

het standaard medisch getuigschrift van 5 februari 2014 weerlegt. De verzoekende partij toont met haar 

betoog niet aan dat de ambtenaar-geneesheer tot een verkeerde conclusie kwam.  

 

Gelet op het uitgebreide verslag van het onderzoek van de ambtenaar-geneesheer omtrent de aard van 

de aandoening, de noodzakelijke behandeling, de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze zorgen 

in het land van herkomst en gelet op zijn hoger vermelde conclusie kan de verzoekende partij niet 

ernstig voorhouden dat het advies zich steunt op loutere algemeenheden en totaal theoretische 

bepalingen in de Afghaanse grondwet, minstens blijkt niet dat de ambtenaar-geneesheer zich hiertoe 

heeft beperkt.  

 

Waar de verzoekende partij de schendig aanvoert van resolutie 1997(2014) van de Raad van Europa en 

zij overigens zelf aangeeft dat het gaat om aanbevelingen die juridisch niet bindend zijn, dient erop te 

worden gewezen dat een dergelijke resolutie inderdaad juridisch niet bindend is. De rechtstreekse 

schending ervan kan noch in haar geheel, noch wat betreft bepaalde artikelen, op ontvankelijke wijze 

worden aangevoerd. 

 

In de mate dat de verzoekende partij artikel 3 van het EVRM geschonden acht, 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). 

 

In de zaak N. vs. het Verenigd Koninkrijk van 27 mei 2008, Grote Kamer, nr. 265.855, hanteert het Hof 

een aantal principes met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen. 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 
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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,  

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.  
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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 levens-

verwachting 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).  

 

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.  

 

Door in het eerste middel in de synthesememorie te verwijzen naar artikel 3 van het EVRM en te stellen 

dat “de bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden daar waar zij de wat de beschikbaarheid 

en toegankelijkheid van de zorgen betreft steunt op niet recente gegevens, in strijd is met de realiteit en 

met de gegevens uit diverse objectieve en recente bronnen, en in strijd is met artikel 3 EVRM (...)” en 

dat “Ondergeschikt wordt hierbij opgemerkt dat de rechtspraak van het EHRM genuanceerder is dan 

verwerende partij het voorstelt. Zo werd in de zaak D. c. Verenigd Koninkrijk met arrest 2 mei 1997 wel 

artikel 3 EVRM weerhouden, rekening houdend met de specifieke toestand van aantasting door HIV en 

rekening houdend met het gegeven dat D. in zijn land niet kan terugvallen op enig familielid. Verzoeker 
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merkt hierbij op dat ook hij in Afghanistan op niemand kan terugvallen”, maakt de verzoekende partij 

gelet op het voorgaande geen schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk nu deze kritiek eerder 

werd onderzocht. Verder maakt de ongestaafde, loutere bewering dat zij in Afghanistan op niemand zal 

kunnen terugvallen geen grond tot vernietiging uit. De verwerende partij oordeelde op kennelijk redelijke 

wijze dat er gelet op de elementen van het dossier van uit kan worden gegaan dat de verzoekende partij 

zelf zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp en dat het 

onwaarschijnlijk zou zijn dat zij in het land waar zij het grootste deel van haar leven verbleef geen 

familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en 

hulp. De verzoekende partij toont geenszins het tegendeel aan, doch beperkt zich tot de loutere 

bewering dat zij op niemand zou kunnen terugvallen. 

 

Ten overvloede wijst de Raad er op dat er geen schending is van artikel 3 van het EVRM wanneer de 

betrokkene in het land van herkomst de noodzakelijke medische zorgen kan krijgen, ook al zijn die 

zorgen niet van hetzelfde niveau als in het land waar de betrokkene op dat ogenblik verblijft; dat, al zou 

de gezondheidszorg in het herkomstland niet optimaal zijn, dit niet inhoudt dat de noodzakelijke zorgen 

er niet zouden kunnen worden verkregen (RvS 14 februari 2008, nr. 179.633). Evenmin doorslaggevend 

is het gegeven dat een medische behandeling beperkt beschikbaar is omwille van logistieke of 

geografische redenen en dus minder makkelijk te verkrijgen of minder toegankelijk in het land van 

terugkeer dan in de betrokken Verdragsluitende Staat, hetzij dat financiële toegankelijkheid van de 

beschikbare behandeling ernstige problemen geeft (EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. 

Zweden; EHRM, 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden; EHRM 25 november 2004, nr. 

25629/04, Amegnigan v. Nederland).  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

De verzoekende partij maakt 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 materiële motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991, van de artikelen 9ter en 62 van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk 

gemaakt. Evenmin toont de verzoekende partij aan dat er sprake is van machtsoverschrijding. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel waarvan de verzoekende partij 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 geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat 

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

 

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

bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden acht en de wijze waarop de bestreden beslissing 

andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de schending van een 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen worden verschaft, is 

onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78 751). Dit onderdeel van het middel is derhalve 

onontvankelijk. 

 

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

 

3.3.2.In een tweede middel stelt de verzoekende partij dat de ambtenaar-geneesheer geen specialisatie 

heeft en zich aldus niet kan of mag uitspreken over de medische attesten van specialisten. Met deze 

inhoudelijke kritiek voert zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht, waarvan nazicht dient 

te gebeuren in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, waarvan zij eveneens de schending 

aanvoert. 

 

Waar de verzoekende partij kritiek heeft op het feit dat er geen onderzoek werd gedaan door een 

specialist noch diens advies werd ingewonnen, wijst de Raad erop dat artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet bepaalt dat de beoordeling van de medische problematiek gebeurt door een 

ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister (c.q. de staatssecretaris) of zijn 

gemachtigde. Er wordt geenszins vereist dat deze arts specialist is. De Raad wijst er voorts op dat de 

ambtenaar-geneesheer “zonodig de vreemdeling (kan) onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen 

van deskundigen (…).” Hij is hier evenwel niet toe verplicht. Het onderzoek en de beoordeling van de 

medische attesten waarop de vreemdeling zich steunt, worden dus aan de ambtenaar-geneesheer 
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overgelaten. Deze laatste wordt volledig vrij gelaten in zijn beoordeling van de medische attesten. Indien 

hij het noodzakelijk acht, kan hij advies van deskundigen inwinnen (Parl.St. Kamer, 2005-2006, DOC 

51-2478/001, 34). De ambtenaar-geneesheer dient niet van een bijzondere expertise blijk te geven om 

de door de vreemdeling ingediende medische attesten te beoordelen en hij is niet verplicht om zich met 

een gespecialiseerde arts in verbinding te stellen, enkel omdat het standaard medisch getuigschrift van 

de vreemdeling door een geneesheer-specialist is opgesteld. Daar anders over oordelen zou inhouden 

dat voorwaarden worden toegevoegd aan de bepaling van artikel 9ter van de vreemdelingenwet (cf. 

RvS 6 november 2013, nr. 225.353).  

 
Bovendien blijkt uit het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer dat hij niet betwist dat de 

verzoekende partij lijdt aan HIV, epilepsie en een depressie en dat zij een behandeling hiervoor in 

België verkrijgt, hetgeen de specialisten attesteren. De ambtenaar-geneesheer bevestigt aldus de 

stelling van de specialisten doch geeft aan dat de behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het land 

van herkomst, namelijk Afghanistan. Hiermee spreekt de ambtenaar-geneesheer de diagnose gesteld in 

de attesten van de specialisten niet tegen. Er is geen sprake van een deontologisch betwistbare 

stellingname. De ambtenaar-geneesheer heeft bovendien in het licht van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet een specifieke controletaak die volledig losstaat van de genezende taak van de 

behandelende arts van de betrokken vreemdeling. Een verwijzing naar de code van geneeskundige 

plichtenleer is om deze reden niet dienstig. Daarenboven is het zo dat de code geneeskundige 

plichtenleer geen wettelijke regel of een gelijkaardige norm uitmaakt waaruit de verzoekende partij 

rechten kan afdwingen om de bestreden beslissing te laten vernietigen..  

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij geen schending van de materiële motiveringsplicht en van 
artikel 9ter van de vreemdelingenwet aannemelijk.  
 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij voor het overige op geen enkele wijze toelicht waarom zij 

van oordeel is dat de overige in de hoofding van het tweede middel genoemde beginselen en 

bepalingen worden geschonden. Een algemene verwijzing uit niet de voldoende duidelijke en precieze 

omschrijving van de geschonden geachte rechtsregels en beginselen die is vereist omdat er sprake zou 

kunnen zijn van een middel als bedoeld in artikel 39/78 i.o. 39/6, 9 § 1,4° van de vreemdelingenwet. 

Deze onderdelen van het middel waarbij een toelichting ontbreekt, zijn onontvankelijk. 

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

3.3.3. De verzoekende partij geeft vooreerst een theoretische uiteenzetting omtrent (de toepassing van) 

artikel 41 van het Handvest en het hoorrecht, waarbij zij verwijst naar arresten van de Raad waar onder 

meer “de toepassing van het hoorrecht grondig in uiteengezet wordt” ter ondersteuning, doch zonder 

deze concreet op de voorliggende situatie te betrekken.  

 

Artikel 41 van het Handvest bepaalt uitdrukkelijk dat “Eenieder er recht op [heeft] dat zijn zaken 

onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen en organen van de Unie worden 

behandeld”. Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het belang 

van het recht om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. 

Vaste rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procedure die 

tot een bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken persoon 

ongunstig kan beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M. v. Ierland, ro. 85 en de daar 

aangehaalde rechtspraak). Het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het recht 

op behoorlijk bestuur waarborgt, dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden erkend, 

maar eveneens aangezien het een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de 

overheidsinstanties van alle lidstaten wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van 

het Unierecht vallen, zelfs al schrijft de toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet 

voor (Zie artikel 51 van het Handvest en de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 

december 2007, afl. 303). Zie ook HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 

november 2012, C-277/11, M.M., ro. 86.).  

 
Daargelaten de vraag of de bestreden beslissing kan worden beschouwd als een beslissing waarbij ten 

aanzien van de verzoekende partij een “nadelige individuele maatregel” wordt genomen, daar het hier 

slechts een bestuurshandeling betreft die een weigering inhoudt om een door de verzoekende partij 

gevraagd voordeel te verlenen, wordt een schending van artikel 41 van het Handvest van de 

Grondrechten niet aangetoond (RVV 23 januari 2014, nr. 117.480). De hoorplicht als beginsel houdt niet 

in dat de betrokkene steeds uitgenodigd moeten worden voor een verhoor. Er is enkel vereist dat zij 
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nuttig voor haar belang kan opkomen. Dit blijkt ook uit het arrest M t. Ierland van 22 november 2012 (C-

277/11) van het Europees Hof van Justitie waarin wordt over de hoorplicht het volgende wordt gesteld: 

“dit wil zeggen dat hij in staat moet worden gesteld naar behoren zijn opmerkingen kenbaar te maken 

alvorens een beslissing wordt genomen”. De verzoekende partij had ruimschoots de mogelijkheid om 

alle medische en andere documenten over te maken bij het indienen van haar aanvraag en bij het 

neerleggen van bijkomende stukken en dit tot op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd 

genomen. De verzoekende partij maakt geenszins aannemelijk dat zij nogmaals had dienen gehoord te 

worden. De ambtenaar-geneesheer die tot de vaststelling gekomen is dat de behandeling in Afghanistan 

beschikbaar en toegankelijk is, was in het bezit van al de nodige informatie om tot zijn beoordeling te 

kunnen komen.  

 
Tevens dient er op te worden gewezen dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een 

schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar 

Unierecht pas tot nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden, wanneer deze procedure 

zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-

383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 

288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & 

Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 

P, punt 80). In casu blijkt dat haar medische toestand die zij in het kader van het hoorrecht had willen 

aanvoeren niet zou hebben kunnen leiden tot een andere afloop van de administratieve procedure. In 

casu kan de Raad enkel vaststellen dat de verzoekende partij in haar betoog stelt dat, mocht het 

hoorrecht gerespecteerd zijn, zij het standpunt van de artsen van het Instituut voor Tropische 

Geneeskunde naar voor zou hebben gebracht, brief waarvan hoger werd vastgesteld dat deze dateert 

van na het nemen van de bestreden beslissing. Zowel de verzoekende partij als de behandelende 

artsen hadden echter de kans hun standpunt kenbaar te maken voor het nemen van de bestreden 

beslissing. De verzoekende partij toont overigens niet aan dat zij en of de behandelende artsen hiertoe 

werden belet. Evenmin toont zij aan hoe de inhoud van de brief van dokter C. van 9 juli 2014 die 

medeondertekend werd door verschillende hiv-artsen van het Instituut voor Tropische geneeskunde 

afbreuk zou kunnen doen aan de concrete en gestaafde vaststellingen in het advies van de ambtenaar-

geneesheer. Uit de brief blijkt niet dat de noodzakelijke behandeling in Afghanistan onbeschikbaar of 

ontoegankelijk zou zijn, minstens wordt niet concreet gemaakt dat de verzoekende partij zelf geen 

toegang zou hebben tot de zorgen die zij nodig heeft. 

 
Een schending van het hoorrecht zoals vervat in artikel 41 van het Handvest wordt niet aannemelijk 
gemaakt.  
 

Het middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien december tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 


