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 nr. 179 044 van 6 december 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met 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 Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 

18 september 2014 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 

29 juli 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 

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

van vreemdelingen, ongegrond verklaard wordt, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 20 

augustus 2014. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 23 september 2014 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 november 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN DEN BROECK, die loco advocaat F. VAN DER 

SCHUEREN verschijnt voor de verzoekende partij 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 

 

Verzoeker die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, komt België binnen op 13 augustus 2012 in 

het bezit van een paspoort met visum. Zijn verblijf wordt toegelaten tot 13 november 2012. 
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Op 31 oktober 2012 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet. 

 

Op 22 januari 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 22 januari 2013 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten 

genomen. 

 

Op 28 mei 2014 dient verzoeker een aanvraag in op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 2 juli 2014 wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard. 

 

Op 22 juli 2014 geeft de ambtenaar-geneesheer zijn advies. 

 

Op 29 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze aanvraag 

ongegrond wordt verklaard. 

 

“(…) Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 28.05.2014 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

D. S., S. (R.R.: xxx) nationaliteit: Brazilië geboren te I. op (...).1970 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 02.07.2014, 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. 

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

advies d.d. 22.07.2014 onder gesloten omslag in bijlage) 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf. (…).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig in 

kennis gesteld van zijn wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“EERSTE MIDDEL: Schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (schending van de materiële en formele 

motiveringsplicht). Schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Schending van art. 9ter van de 

Vreemdelingenwet in samenhang met de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Schending van artikel 3 EVRM. Schending van resolutie 1997(2014) van de 

Raad van Europa. Schending van de materiële motiveringsplicht. Machtsoverschrijding. 
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Eerste onderdeel, 

Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden 

die ten grondslag liggen aan die beslissing, en dat de gegeven motivering afdoende dient te zijn. 

Dat art. 9ter als volgt luidt: (…) 

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

wordt opgegeven dat „de aangehaalde medische elementen niet weerhouden werden door de arts-

attaché aangezien hij in een advies gesteld heeft dat de medische behandeling in Brazilië beschikbaar 

en toegankelijk‟ . 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 

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 Brazilië 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 

Brazilië 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. 

Artikel 9ter vreemdelingenwet vereist een dubbel onderzoek daar dit artikel de mogelijkheid creëert voor 

medische regularisatie in twee omstandigheden: 

-lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit; OF 

-lijden aan een ziekte die 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. 

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: (…) 

Arrest RvV 84 293 van 6 juli 2012: (…) 

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 

 

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.’ 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

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: (…) 

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. 

 

Derde onderdeel, 

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 Brazilië. 

In de beslissing zelf wordt uitdrukkelijk gesteld dat niettegenstaande publieke gezondheidszorg gratis en 

toegankelijk zou moeten zijn in Brazilië, er lange wachttijden zijn die alleen maar toenemen. 

Verzoeker kan uiteraard niet wachten op zijn medische behandeling. Zoals specialist M. aangeeft zal er 

dan een onvermijdelijk evolutie zijn naar aids. 

Verzoeker verwijst aar de resolutie 1997 (2014) van 23 mei 2014 van de Parlementaire Vergadering van 

de Raad van Europa die enkele opvallende aanbevelingen betreft. 

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>): 

* Overweging 48: De beschermingscriteria voor ernstig zieken zijn allesbehalve coherent en verschillen 

aanzienlijk van de ene lidstaat tot de andere. Dit ondanks het feit dat alle lidstaten het EVRM hebben 

geratificeerd en dat de uitzetting van hiv-positieve migranten een onmenselijke of vernederende 

behandeling kan inhouden. Hierdoor kan een probleem rijzen ten aanzien van artikel 3 van het EVRM. 

Enkele lidstaten hebben een wetgeving ingevoerd om ernstig zieke vreemdelingen die geen toegang 

hebben tot gezondheidszorg in hun herkomstland te beschermen tegen opsluiting en uitwijzing. In de 

praktijk hebben organisaties uit het maatschappelijk middenveld in Europa echter vastgesteld dat de 

behandeling en de zorg vaak wordt beoordeeld als „toegankelijk‟ , en dit uitsluitend op basis van 

gedeeltelijke info. Maar het feit dat de antiretrovirale behandeling enkel beschikbaar is tegen een zéér 

hoge prijs en in een welomschreven gebied in het herkomstland, betekent niet dat hiv-behandeling 

toegankelijk is voor iedereen. 

* Overweging 49: De nationale en internationale wetgeving zou een juridische bescherming tegen 

uitwijzing moeten voorzien voor hiv-positieve migranten. In dat verband is het belangrijk om de 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg in het herkomstland te evalueren in het licht van de financiële 

en geografische beschikbaarheid van de behandeling voor de betrokken persoon in die staat. Hierbij 

moet bijzondere aandacht besteed worden aan de toegankelijkheid van een onafgebroken behandeling 

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
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
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en gespecialiseerde nazorg (bijvoorbeeld voldoende beschikbaarheid, zowel in termen van aantal als 

van kwaliteit, van artsen en gezondheidszorgvoorzieningen die gespecialiseerd zijn in hiv, evenals van 

bloedanalyses en andere benodigdheden). De afwezigheid of aanwezigheid van behandeling moet ook 

worden beoordeeld in het licht van de bijzondere gezondheidstoestand van de aanvrager (voortgang 

van de ziekte, complicaties). 

Deze aanbevelingen 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 gegevens in strijd met de realiteit, in strijd met artikel 3 

EVRM en met de aanbevelingen van resolutie 1997 (201) van de Parlementaire Vergadering van de 

Raad van Europa.” 

 

3.1.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een eerste middel stelt verzoeker een schending voor van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel l62 van de 

vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel van artikel 3 EVRM, van de materiële 

motiveringsplicht en van machtsoverschrijding. 

Hij betoogt dat de ambtenaar-geneesheer geen enkel motief heeft om te stellen dat hij niet zou lijden 

aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit. Hij verwijt de ambtenaar-

geneesheer zich uitsluitend gebaseerd te hebben op de beschikbaarheid en toegankelijkheid in het 

herkomstland, zonder na te gaan of hij lijdt aan een ziekte dat een reëel risico inhoudt voor zijn leven en 

fysieke integriteit. Het dubbel onderzoek dat vereist wordt in artikel 9ter van de vreemdelingenwet, zou 

niet zijn gevoerd. Hij stelt zich aan te sluiten bij de inhoud van de arresten met nrs. 83.956 d.d. 29 juni 

2012 en 84.293 d.d. 6 juli 2012 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De verwerende partij zou 

het onderzoek verengd hebben tot artikel 3 EVRM. Tenslotte geeft hij aan dat er lange wachttijden zijn 

in Brazilië om de nodige zorgen te krijgen en hij verwijst hiervoor naar de resolutie 1997 van 23 mei 

2014 van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa waarin aanbevelingen worden gedaan 

over de zorg en het verblijf van vreemdelingen met HIV of aids. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker met zijn kritiek een verkeerde lezing 

houdt van het advies van de ambtenaar-geneesheer, dat luidt als volgt: 

“(…) Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde getuigschriften blijkt dat bij deze 44-jarige man een 

HIV infectie werd vastgesteld. 

De betrokkene neemt volgens het meest recente getuigschrift d.d. 26/3/2014 volgende medicamenteuze 

behandeling: (…) 

Ik beschouw zijn behandeling, de opvolging door ene specialist interne geneeskunde/infectie ziekten en 

een mogelijkheid tot bepaling van “CD count” en “viral lad” als essentieel. 

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 het land van herkomst (…) 

De behandeling met emtricitabine, tenofovir en efavirenz is mogelijk volgens (1.1). 

De opvolging door een specialist interne geneeskunde/infectie ziekten is mogelijk volgens (1.1). 

De bepaling van “CD4 count” en “viral load” is mogelijk volgens (1.1). 

Toegankelijkheid (…) (…) 

De Braziliaanse overheid heeft met succes een programma voor preventie van HIV/aids 

geïmplementeerd. In de openbare ziekenhuizen is de behandeling voor HIV/aids gratis.(…)” 

Een lezing van het advies leert dat de ambtenaar-geneesheer de ziekte van verzoeker, zijnde de HIV – 

infectie, als ernstig weerhield en eveneens aangaf dat de behandeling en opvolging door een specialist 

essentieel zijn. Om die reden diende hij de toegankelijkheid en beschikbaarheid ervan in Brazilië na te 

gaan. Verzoeker maakt geenszins aannemelijk als zou de inhoud van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet genegeerd zijn door de ambtenaar-geneesheer. 

Verzoeker maakt evenmin aannemelijk op welke basis hij dienstig kan verwijzen naar de arresten van 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, nu uit een lezing ervan blijkt dat in het arrest met nr. 83.956 

werd vastgesteld dat de ambtenaar-geneesheer stelde dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van de vreemdelingenwet daar het niet zou gaan om een 

levensbedreigende aandoening. In arrest nr. 84.296 werd gesteld dat er, door te verwijzen naar de 

rechtspraak van het EHRM niet werd verwoord op welke wijze dat aanleiding kan geven tot de 

vaststelling dat er geen ziekte is die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het herkomstland. Daar in casu door de 

ambtenaar-geneesheer geoordeeld werd dat de aandoening van verzoeker geen ernstig risico inhoudt 

voor zijn leven of fysieke integriteit precies omdat de behandeling en opvolging mogelijk zijn in het 
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herkomstland, is zijn situatie geenszins gelijk aan de situatie die beschreven wordt in de arresten van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waar verzoeker zich verkeerdelijk meent op te kunnen beroepen. 

Waar verzoeker meent dat de ambtenaar-geneesheer zijn onderzoek verengd heeft tot een onderzoek 

naar artikel 3 EVRM, dient te worden opgemerkt dat de ambtenaar-geneesheer artikel 3 EVRM zelfs 

niet vermeld heeft in zijn advies. Bovendien kan de verwijzing naar artikel 3 EVRM in de bestreden 

beslissing geenszins gesanctioneerd worden. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde bij 

arrest nr. 115.914 d.d. 18 december 2013 onder meer als volgt: 

“(…) Verder blijkt evenmin uit het advies van de arts-adviseur dat die zich hiervoor “uitsluitend” zou 

beperkt hebben tot een verwijzing naar artikel 3 EVRM. Deze verwijzing kan op zich alleszins niet 

gesanctioneerd worden nu uit de voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006, waarbij 

artikel 9ter in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd, blijkt dat tevens verwezen wordt naar rechtspraak 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake artikel 3 van het EVRM (Parl.St. Kamer 

2005-2006, nr. 2478/001, 36). Voorts is verzoeker het niet eens met de arts-adviseur wanneer hij stelt: 

“De behandeling van deze aandoening door middel van psychofarmaca is louter symptomatisch en dus 

niet essentieel”, maar dit standpunt kan hij niet aan het wankelen brengen door te verwijzen naar wat 

zijn behandeld arts daaromtrent gesteld had, wat dan nog op een algemene wijze geschiedt, zonder te 

specifiëren welke van de talrijke medische attesten die hij heeft neergelegd, zulks zou vermelden. 

Evenmin kan verzoeker daaraan afbreuk doen door te poneren dat hij “nu thans steeds aan dezelfde 

kwalen lijdt(…)”. 

Waar verzoeker verwijst naar de resolutie 1997 van 23 mei 2014 van de parlementaire vergadering van 

de Raad van Europa waarin aanbevelingen worden gedaan over de zorg en het verblijf van 

vreemdelingen met HIV of aids en meer bepaald verwijst naar aanbeveling 7 waarin gesteld wordt dat 

een seropositieve vreemdeling nooit zal mogen worden uitgewezen als het duidelijk is dat hij gen 

adequate gezondheidszorg zal krijgen, dient te worden opgemerkt dat het door de ambtenaar-

geneesheer onderzocht werd dat verzoeker de nodige zorgen kan verkrijgen in Brazilië. Verzoeker 

brengt geen enkele concrete documenten bij die de vaststelling van de ambtenaar-geneesheer, dat de 

medicatie en opvolging beschikbaar en toegankelijk is in het herkomstland, kan weerleggen. Met zijn 

uiterst algemene betoog maakt verzoeker geen schending aannemelijk van de door hem opgeworpen 

bepalingen. 

Het eerste middel is niet ernstig.” 

 

3.1.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

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

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

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

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

beslissing. 

 

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

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

het aangehaalde medisch probleem niet kan worden aangenomen als grond om een verblijfsmachtiging 

te verkrijgen in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Verzoeker maakt niet duidelijk op 

welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke 

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

van de formele motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van de 

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

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 
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Verzoeker voert aan dat enkel werd onderzocht of hij lijdt aan een aandoening die een reëel risico 

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

het land van herkomst en dat niet werd onderzocht of hij lijdt aan een aandoening die een reëel risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit. Er moet geargumenteerd worden over deze twee criteria, 

wat in casu niet is gebeurd volgens verzoeker. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht samen met de 

aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

3.1.3.2. Artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet luidt 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.” 

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die 

onafhankelijk van elkaar moeten worden getoetst. De duidelijke bewoordingen van artikel 9ter, § 1, 

eerste lid van de vreemdelingenwet, waarin de verschillende mogelijkheden naast elkaar zijn geplaatst, 

vergen geen nadere interpretatie en laten geenszins toe te besluiten dat indien er geen reëel risico is 

voor het leven of de fysieke integriteit van de betrokkene, er dan ook geen reëel risico is op een 

onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in het land van 

herkomst (cf. RvS 19 juni 2013, nr. 223.961, RvS 28 november 2013, nrs. 225.632, 225.633 en RvS 16 

oktober 2014, nr. 228.778). Het gaat om verschillende hypotheses waarvan de laatste losstaat van en 

verder gaat dan de voorziene hypotheses inzake een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven 

of de fysieke integriteit die de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 van het Europees Verdrag 

tot de bescherming van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) (cf. RvS 28 november 2013, nrs. 

225.632 en 225.633 en RvS 29 januari 2014, nr. 226.651) omvatten en de zogenaamde hoge drempel 

bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM), die 

zich in se beperkt tot de gevallen waarin de aandoening een risico inhoudt voor het leven gezien de 

kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. Concreet houdt artikel 

9ter van de vreemdelingenwet in dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die actueel lijdt aan 

een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke integriteit, 

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

aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. Anderzijds is er het geval van de 

vreemdeling waarbij er actueel geen reëel risico is voor diens leven of fysieke integriteit en die dus in 

principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling voorhanden is voor zijn ziekte of 

aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het risico loopt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval geen acute levensbedreigende ziekte, 

er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 

5 november 2014, nrs.229.072 en 229.073).  

 

Verzoeker voert aan dat de eerste mogelijkheid niet onderzocht werd, enkel de tweede. 
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Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag ongegrond werd verklaard om volgende redenen: 

 

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

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

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

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

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

advies d.d. 22.07.2014 onder gesloten omslag in bijlage) 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer van 22 juli 2014 luidt als volgt: 

 

“Graag kom ik terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde 

persoon in het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 

28/05/2014. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

• Het getuigschrift d.d. 14/07/2011 in een vreemde taal. 

. Het medisch getuigschrift d.d. 21/02/2013 opgesteld door dr. A., arts in Brazilië: de betrokkene lijdt 

niet aan infectieuze aandoeningen die gevaar kunnen vormen voor de samenleving 

• Het medisch getuigschrift d.d. 30/07/2013 opgesteld door dr. V.: bevestiging van aanwezigheid van 

antilichamen tegen HIV-1 virus. 

• Een verwijsbrief d.d.  31/07/2013 opgesteld door dr. L., huisarts: vraag naar oppuntstelling van de HIV-

infectie 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 26/03/2014 ingevuld door dr. M., specialist interne 

geneeskunde: HIV-infectie. 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde getuigschriften blijkt dat bij deze 44-jarige man een HIV-

infectie werd vastgesteld. 

De betrokkene neemt volgens het meest recente getuigschrift d.d. 26/03/2014 volgende 

medicamenteuze behandeling: emtricitabine+tenofovir (Truvada®) en efavirenz (Stocrin®). 

Ik beschouw zijn behandeling, de opvolging door een specialist interne geneeskunde/infectie ziekten en 

een mogelijkheid tot bepaling van “CD4 count" en "viral load" als essentieel. 

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 het land van herkomst. 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

(1) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank: 

1.1. Informatie van International SOS van 26/09/2013 met uniek referentienummer BMA-5026. 

De behandeling met emtricitabine, tenofovir en efavirenz is mogelijk volgens (1.1). 

De opvolging door een specialist interne geneeskunde/infectie ziekten is mogelijk volgens (1.1.) 

De bepaling van “CD4 count” en “viral load” is mogelijk volgens (1.1). 

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

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

verblijf d.d. 10/07/2014: 

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel 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 afgegeven 

worden. 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 
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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. 

In Brazilië is een klein gedeelte van de bevolking particulier verzekerd. Door het openbaar 

gezondheidszorgsysteem (SUS, Sisteme Unico de Saude) hebben ook mensen die niet particulier 

verzekerd zijn, toegang tot zorg. 

Het SUS is een van de grootste en uitgebreidste openbare gezondheidsstelsels ter wereld waardoor 

iedereen toegang heeft tot zorg. De behandelingen variëren van eenvoudige ambulante hulp tot 

orgaantransplantatie. Naast het aanbieden van medische consulten, onderzoeken en 

ziekenhuisopnamen initieert het SUS vaccinatiecampagnes, preventieve maatregelen en sanitaire 

controles zoals voedselinspectie en medicijnregistratie. Op vertoon van een identiteitskaart bij het 

dichtstbijzijnde staatsziekenhuis of - gezondheidscentrum kan medische hulp worden verkregen. Het is 

echter gebleken dat de wachttijden voor een behandeling lang kunnen zijn. Zoals eerder vermeld 

kunnen Braziliaanse burgers een privéziekenhuis kiezen, dat meestal in een beter gebouw is gevestigd, 

hoewel het veel duurder is dan een door de staat beheerd gezondheidscentrum. In de meeste 

dichtbevolkte steden is een groot aanbod van klinieken en privéziekenhuizen. De kosten voor een 

medisch consult in grote steden (zoals Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 

Goiânia, Brasilia) variëren tussen 25 en 100 euro. 

De Braziliaanse overheid heeft met succes een programma voor preventie van HIV/ aids 

geïmplementeerd. In de openbare ziekenhuizen is de behandeling voor HIV/aids gratis. 

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

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

in zijn land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor de 

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.  

Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Brazilië - het land waar hij tenslotte ongeveer 

40 jaar 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. 

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 RW nr. 81574 van 23 mei 2012) 

Niets verhindert betrokkenen derhalve om terug te keren. Het staat betrokkenen vrij hiertoe een beroep 

te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor 

een terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame 

terugkeer naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om 

mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het 

volgende bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of 

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

van tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. 

 

Conclusie 

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.” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de twee mogelijkheden vermeld worden. De 

omstandigheid dat in het advies van de ambtenaar-geneesheer, dat deel uitmaakt van de bestreden 

beslissing en samen met de bestreden beslissing ter kennis werd gebracht, wordt vermeld “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” brengt niet mee 

dat niet werd nagegaan of verzoeker lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor zijn 

leven of fysieke integriteit. Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat verzoeker kan reizen 

en geen nood heeft aan mantelzorg. In de bestreden beslissing wordt op basis van dit advies gesteld 

dat verzoeker niet voldoet aan de twee mogelijkheden voorzien in artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 
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Dit is correct omdat, zoals hierboven reeds werd gesteld, artikel 9ter van de vreemdelingenwet inhoudt 

dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of 

aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor 

het leven of een aantasting van de fysieke integriteit moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is 

daardoor niet in staat om te reizen (arresten Algemene Vergadering Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen 12 december 2014, nrs. 135 035, 135 037, 135 038, 135 039, 135 041). Zoals uit het 

advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt, kan verzoeker reizen. Verzoeker lijdt, zoals in de bestreden 

beslissing uitdrukkelijk wordt overwogen, niet aan een levensbedreigende ziekte die actueel een gevaar 

oplevert voor zijn fysieke integriteit. Daarnaast wordt de tweede mogelijkheid ook vermeld. 

 

Verzoekers verwijzing naar rechtspraak van de Raad betreft arresten die handelen over beslissingen 

waar enkel werd geoordeeld of de ziekte van de verzoeker levensbedreigend was of niet en waar enkel  

werd getoetst aan artikel 3 van het EVRM. Dit is in casu  niet het geval, zodat verzoeker deze arresten 

niet op zijn specifieke situatie kan betrekken. 

 

Het eerste onderdeel van het eerste middel is ongegrond. 

 

3.1.3.3. Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing het onderzoek van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet verengt tot artikel 3 van het EVRM. 

 

Er wordt opgemerkt dat dit in casu niet het geval is. In de bestreden beslissing wordt verduidelijkt dat 

niet voldaan is aan de verschillende mogelijkheden voorzien in artikel 9ter van de vreemdelingenwet en 

het advies van de ambtenaar-geneesheer, dat deel uitmaakt van de bestreden beslissing, beperkt zich 

niet tot de vaststelling dat verzoeker niet aan een levensbedreigende ziekte lijdt, maar erkent dat de 

behandeling van verzoeker noodzakelijk is en gaat de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van deze 

behandeling in het land van herkomst na, zoals voorgeschreven door artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de 

vreemdelingenwet. Verzoekers beweringen dat de toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

in casu wordt verengd tot artikel 3 van het EVRM zoals toegepast in de rechtspraak van het EHRM en 

tot inbreuken op  de EU richtlijn 2004/83/EG, kan niet worden aangenomen.  

 

3.1.3.4. Verzoeker voert aan dat in het advies wordt gesteld dat er in zijn land van herkomst lange 

wachttijden zijn en dat hij niet kan wachten op zijn medische behandeling. Tevens wijst hij op de 

aanbevelingen van de Raad van Europa over vreemdelingen met HIV/aids. 

 

In het advies van de ambtenaar-geneesheer van 22 juli 2014 wordt in dit verband het volgende gesteld: 

 

“In Brazilië is een klein gedeelte van de bevolking particulier verzekerd. Door het openbaar 

gezondheidszorgsysteem (SUS, Sisteme Unico de Saude) hebben ook mensen die niet  particulier 

verzekerd zijn, toegang tot zorg. 

Het SUS is een van de grootste en uitgebreidste openbare gezondheidsstelsels ter wereld waardoor 

iedereen toegang heeft tot zorg. De behandelingen variëren van eenvoudige ambulante hulp tot 

orgaantransplantatie. Naast het aanbieden van medische consulten, onderzoeken en 

ziekenhuisopnamen initieert het SUS vaccinatiecampagnes, preventieve maatregelen en sanitaire 

controles zoals voedselinspectie en medicijnregistratie. Op vertoon van een identiteitskaart bij het 

dichtstbijzijnde staatsziekenhuis of - gezondheidscentrum kan medische hulp worden verkregen. Het is 

echter gebleken dat de wachttijden voor een behandeling lang kunnen zijn. Zoals eerder vermeld 

kunnen Braziliaanse burgers een privéziekenhuis kiezen, dat meestal in een beter gebouw is gevestigd, 

hoewel het veel duurder is dan een door de staat beheerd gezondheidscentrum. In de meeste 

dichtbevolkte steden is een groot aanbod van klinieken en privéziekenhuizen. De kosten voor een 

medisch consult in grote steden (zoals Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 

Goiânia, Brasilia) variëren tussen 25 en 100 euro. 

De Braziliaanse overheid heeft met succes een programma voor preventie van HIV/ aids 

geïmplementeerd. In de openbare ziekenhuizen is de behandeling voor HIV/aids gratis. 

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

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

in zijn land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor de 

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.  

Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Brazilië - het land waar hij tenslotte ongeveer 

40 jaar 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. 
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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 RW nr. 81574 van 23 mei 2012).” 

 

Verzoeker gaat er aan voorbij dat in het advies van de ambtenaar-geneesheer ook wordt gewezen op  

de mogelijkheid van een particuliere verzekering en op het feit dat Braziliaanse burgers voor een 

privéziekenhuis kunnen kiezen. Deze privéziekenhuizen zijn duurder, maar in het advies wordt er ook op 

gewezen dat verzoeker geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voorlegt, dat er geen elementen in het 

dossier zijn die erop wijzen dat verzoeker geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in zijn land van 

herkomst en dat niets toelaat om te concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor de kosten die 

gepaard gaan met noodzakelijke hulp. 

 

In dit verband dient erop te worden gewezen dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds 

oordeelde dat artikel 3 van het EVRM niet het recht waarborgt om op het grondgebied van een Staat te 

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

van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand van een 

vreemdeling beïnvloedt niet volstaat 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, 

hetgeen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde zijn 

(EHRM 27 mei 2008, nr. 26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk). Verzoeker betwist niet dat de benodigde 

behandeling beschikbaar is in zijn land van herkomst. De omstandigheid dat deze duurder is in 

privéziekenhuizen dan in de openbare ziekenhuizen, waar de behandeling gratis is maar waar er lange 

wachttijden zijn, brengt geen schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet of van artikel 3 van 

het EVRM met zich mee. 

 

De aanbevelingen van de Raad van Europa zijn aanbevelingen die niet juridisch afdwingbaar zijn. Uit de 

bestreden beslissing, waarvan het advies van de ambtenaar-geneesheer deel uitmaakt, blijkt dat werd 

onderzocht of de behandeling die verzoeker nodig heeft beschikbaar en toegankelijk is in zijn land van 

herkomst. Tevens wordt opgemerkt dat de bestreden beslissing de aanvraag tot medische regularisatie 

ongegrond verklaart en geen verwijderingsmaatregel inhoudt, al zeker geen uitwijzing van verzoeker. In 

die zin kan dan ook geen schending van artikel 3 van het EVRM door de bestreden beslissing worden 

vastgesteld. 

 

Het derde onderdeel van het eerste middel is onontvankelijk. 

 

3.1.3.5. Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat de motieven van de bestreden beslissing steunen 

op een verkeerde feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. De schending van de materiële 

motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.3.6. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op 

zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat er in casu werd uitgegaan van een foutieve feitenvinding, 

zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan worden aangenomen. 

 

3.1.3.7. Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“TWEEDE MIDDEL: Schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen (schending van de materiële en formele motiveringsplicht). 

Schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Schending van art. 9ter van de Vreemdelingenwet 

in samenhang met de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Schending van artikel 3 EVRM. Schending van artikel 3 Handvest grondrechten Europese Unie. 

Schending van de artikels 119, 123, 124 en 126 van Code Geneeskundige Plichtenleer. 

Er werden attesten neergelegd van gespecialiseerde geneesheren, ondermeer van Dr. M. specialist 

interne geneeskunde. 
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De arts-adviseur Dr. B. heeft geen specialisatie. 

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

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 voorgelegde 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 Brazilië.  

Dr. B. 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. B. 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) 

Hoofdstuk IV - De geneesheer als adviseur, controleur, deskundige of ambtenaar Deel I. - Zijn taak 

Artikel 119 De geneesheer belast met een deskundig onderzoek naar de lichamelijke of geestelijke 

bekwaamheid of geschiktheid van een persoon of met om het even welk klinisch onderzoek, met de 

controle van een diagnose of met het toezicht op een behandeling, of nog met een onderzoek naar de 

medische prestaties voor rekening van een verzekeringsinstelling, moet de bepalingen van deze code 

naleven. Hij mag geen opdracht aanvaarden die tegen de medische ethiek indruist. … 

Deel II. - Zijn betrekkingen met de patiënt Artikel 123 De geneesheer belast met een in artikel 119 

vermelde opdracht moet vooraf aan de betrokkene mededelen in welke hoedanigheid hij optreedt en 

hem in kennis stellen van zijn opdracht. De geneesheer-gerechtelijk deskundige vooral zal hem 

waarschuwen dat hij aan de verzoekende overheid alles dient mede te delen wat betrokkene hem zal 

toevertrouwen in het kader van zijn opdracht. Artikel 124 Wanneer deze geneesheren menen een 

diagnose te moeten stellen of een prognose te moeten maken, mogen zij slechts besluiten formuleren 

nadat zij de patiënt hebben gezien en persoonlijk hebben ondervraagd, zelfs indien zij gespecialiseerde 

onderzoekingen hebben laten uitvoeren of over elementen beschikken die hen door andere 

geneesheren werden medegedeeld. … 

Deel III. - Zijn betrekkingen met de behandelende geneesheer Artikel 126 § 1. De adviserende of 

controlerende geneesheer vervult zijn opdracht met inachtneming van de voorschriften van collegialiteit. 

Hij moet zich in het bijzijn van de patiënt onthouden van elke beoordeling over de diagnose, de 

behandeling of over de persoon van de behandelende geneesheer, zijn geschiktheid of de kwaliteit van 

de verleende zorgen. § 2. Indien de medische adviseur of de controlerende geneesheer bij de patiënt 

onderzoekingen wil laten doen die hijzelf niet kan uitvoeren, verzoekt hij de behandelende geneesheer 

ze te doen uitvoeren en zorgt hij er slechts zelf voor met de toestemming van de behandelende 

geneesheer of bij duidelijke nalatigheid van deze laatste. § 3. De adviserende of controlerende 

geneesheer moet in elk geval de behandelende geneesheer inlichten over de resultaten van deze 

speciale onderzoekingen. Hij mag hem zijn mening over de behandeling laten kennen zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de rechten van de behandelende geneesheer. § 4. De adviserende of 

controlerende geneesheer onthoudt zich van elke rechtstreekse inmenging in de behandeling; hij moet 

in elk geval contact opnemen met de behandelende geneesheer vooraleer een beslissing te nemen die 

deze van de behandelende geneesheer wijzigt. § 5. Indien de patiënt een raadgevende geneesheer 

heeft, vervult de deskundige geneesheer zijn opdracht in samenwerking ermee, behoudens afwijkende 

wetsbepalingen. Hij mag geen rekening houden met de mededelingen van een partij die in het dossier 

niet zijn opgenomen. 

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

Dr. M. naast zich neergelegd. 

Dr. M. stelt duidelijk dat de medische behandeling levenslang dient te worden verdergezet zoniet is er 

een onvermijdelijke evolutie naar aids. 

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.” 

 

3.2.2.  In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 
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“In een tweede middel stelt verzoeker een schending voor van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 62 en 9ter van de 

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

artikelen 119, 123, 124 en 126 van de Code Geneeskundige Plichtenleer. 

Hij betoogt dat de ambtenaar-geneesheer geen specialist is. Het zou niet volstaan een opsomming te 

geven van de voorgelegde attesten om ze vervolgens straal te negeren. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit deze Code van de geneeskundige plichtenleer 

geen bindende rechtsregels kunnen worden afgeleid, zodat hiernaar niet dienstig kan worden verwezen. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in arrest nr. 126.195 d.d. 25 juni 2014 onder meer 

wat volgt: 

“(…) 

Zoals verzoekster zelf aangeeft, kunnen uit deze Code van de geneeskundige plichtenleer geen 

bindende rechtsregels worden afgeleid, zodat hiernaar niet dienstig kan worden verwezen. Artikel 9ter, § 

1 van de vreemdelingenwet bepaalt duidelijk dat “Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen”. In casu achtte de 

geneesheer het niet nodig verzoekster te onderzoeken of bijkomend advies in te winnen. Daar er 

gebruik wordt gemaakt van de term “kan” in artikel 9ter van de vreemdelingenwet, kan niet uit een 

andere plichtenleer toch een verplichting in hoofde van de arts-adviseur worden afgeleid. Verder volgt 

de Raad verzoekster niet waar zij meent dat de arts de behandeling “eenzijdig zou gewijzigd hebben”. 

Verzoeker toont geenszins aan dat de ambtenaar-geneesheer, op basis van een bepaling voorzien in de 

vreemdelingenwet, een specialist dient te zijn. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in 

arrest nr. 119.732 d.d. 27 februari 2014 onder meer wat volgt: 

“Samen met de verwerende partij in haar nota met opmerkingen stelt de Raad vast dat de opmerking 

van verzoekers dat niet vaststaat dat de arts-adviseur een “specialist kinderneuroloog van een 

universitair ziekenhuis is”, niet dienstig is aangezien geen enkele wettelijke bepaling vereist dat het om 

een specialist zou moeten gaan. De ambtenaar-geneesheer hoeft 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 gespecialiseerd arts in verbinding te stellen, enkel omdat het standaard medisch 

getuigschrift van de vreemdeling door een geneesheer-specialist is opgesteld (RvS 6 november 2013, 

nr. 225.353).” (eigen onderlijning). 

Waar verzoeker meent dat de ambtenaar-geneesheer het attest van dr. M. naast zich neer zou hebben 

gelegd, komt het ook aan hem toe om dergelijke kritiek te staven. Verzoeker brengt geen enkele 

concrete elementen aan die erop wijzen dat de ambtenaar-geneesheer bepaalde medische informatie 

zou hebben veronachtzaamd bij het opstellen van zijn advies. 

Het tweede middel is ongegrond.” 

 

3.2.3.1. Vooreerst wordt erop gewezen dat de mogelijkheid om advies te vragen aan een geneesheer-

specialist voorzien is in artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet. Het  vragen van een 

bijkomend advies is geenszins een verplichting.  

 

De Raad van State heeft reeds geoordeeld dat het onderzoek en de beoordeling van de medische 

attesten waarop de vreemdeling zich steunt, aan de ambtenaar-geneesheer worden overgelaten, dat 

deze laatste volledig vrij wordt gelaten in zijn beoordeling van de medische attesten, dat de ambtenaar-

geneesheer niet van een bijzondere expertise blijk dient te geven om de door de vreemdeling 

ingediende medische attesten te beoordelen en niet verplicht is om zich met een gespecialiseerd arts in 

verbinding te stellen, enkel omdat het standaard medisch getuigschrift van de vreemdeling door een 

geneesheer-specialist is opgesteld. Er anders over oordelen zou in strijd zijn met de bewoordingen van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet (RvS 6 november 2013, nr. 225.353). 

 

De mogelijkheid om advies te vragen aan een specialist (of aan de behandelende specialist van de 

vreemdeling) is geenszins een verplichting. Bijgevolg dient, indien de ambtenaar-geneesheer geen 

gebruik maakt van deze mogelijkheid, hierover niet afzonderlijk gemotiveerd te worden. 

 

3.2.3.2. Inzake de code van de geneeskundige plichtenleer wordt opgemerkt dat deze als doel heeft de 

geneesheren een gids of leidraad aan te reiken om hun beroep op een professionele, waardige en 

respectvolle manier in te vullen en uit te oefenen. Voor de patiënten en hun omgeving vormt de code der 

geneeskundige plichtenleer een waarborg dat gestreefd wordt naar een correcte en integere uitoefening 

van de geneeskunst. De code van de geneeskundige plichtenleer werd evenwel nooit als algemeen 

bindend verklaard, noch vermag de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren door middel van de 

adviezen bindende regels op te leggen. Er wordt voorts op gewezen dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen geen wettigheidscontrole kan uitoefenen inzake een medische 
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deontologische code die een gids of leidraad betreft en disciplinaire gedragsregels omvat en geen 

wetgeving noch juridisch bindende norm uitmaakt. De in de medische deontologische code geopperde 

disciplinaire principes, voorschriften en gedragsregels maken nog geen afdwingbare wetgeving uit, 

zodat verzoeker zich hierop niet kan beroepen om de onwettigheid van de bestreden beslissing aan te 

voeren. Een eventuele niet-naleving van een disciplinaire ‘code’ vervat in de geneeskundige plichtenleer 

kan niet tot de onwettigheid van de in casu bestreden beslissing leiden. 

 

3.2.3.3. Waar verzoeker erop wijst dat de ambtenaar-geneesheer het advies van de behandelende 

specialist naast zich heeft neergelegd  omdat de specialist  stelt dat de behandeling levenslang dient te 

worden verdergezet, kan verzoeker niet worden gevolgd. Uit het medisch advies van de ambtenaar-

geneesheer van 22 juli 2014 blijkt dat deze de behandeling, de opvolging door een specialist interne 

geneeskunde/infectieziekten en de mogelijkheid tot bepaling van de “CD4 count” en “viral load” als 

essentieel beschouwt. De ambtenaar-geneesheer erkent bijgevolg dat de behandeling van verzoeker 

essentieel is  voor hem. 

 

De schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel kan bijgevolg niet worden aangenomen. 

 

3.2.3.4. Wat de aangevoerde schending betreft van de formele en de materiële motiveringsplicht, van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van de zorgvuldigheidsplicht, van artikel 3 van het EVRM en van 

artikel 3 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het recht op menselijke 

integriteit) wordt tevens verwezen naar wat onder de bespreking van het eerste middel overwogen 

wordt. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
Artikel 1 
 
Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
 
Artikel 2 
 
De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes december tweeduizend zestien door: 
 
mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS A. DE SMET 
 


