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 nr. 185 883 van 26 april 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, op 23 september 2015 

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

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

Vereenvoudiging van 17 juli 2015 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissing van 

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

31 juli 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. VERBEKE, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1.  Op 19 juli 2015 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van  

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

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

  

1.2.  Op 17 juli 2015 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste  

bestreden beslissing, aan verzoekster ter kennis gebracht op 27 augustus 2015, en die als volgt wordt 

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

19.06.2015 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

[…] 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

 

Uit het medisch advies van de arts-attaché d.d. 17.07.2015 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

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

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

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

het land waar hij verblijft. 

 

De ontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de andere 

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

 

Een eventuele onmogelijkheid tot reizen zal bij de uitvoering van een verwijdering onderzocht worden.” 

 

1.3.  Op 31 juli 2015 wordt aan verzoekster een bevel afgegeven om het grondgebied te verlaten, aan  

 haar betekend op 27 augustus 2015.  Dit is de tweede bestreden beslissing, die als volgt wordt 

gemotiveerd:  

 

“De mevrouw, 

 

[…] 

 

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

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

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 7 dagen na de kennisgeving. 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit van een geldig paspoort.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ter terechtzitting verklaart de verzoekende partij dat zij een “oranje kaart” heeft ontvangen. Zij legt ten 

bewijze een attest van immatriculatie neer, geldig tot 19 maart 2017. Zij verklaart daarbij geen actueel 

belang meer te hebben bij het huidige beroep, maar verzoekt dat het bevel om het grondgebied te 

verlaten voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer wordt vernietigd.  

 

De verwerende partij werpt ter terechtzitting op dat verzoekster het grondgebied heeft verlaten, maar 

brengt daar evenwel geen concreet gegeven van bij.  

Gelet op het feit dat verzoekster op het ogenblik van de zitting aantoont in het bezit te zijn van een 

geldig attest van immatriculatie, kan zij niet tezelfdertijd onderworpen zijn aan een bevel om het 
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grondgebied te verlaten. Men kan immers niet tegelijkertijd houder zijn van een beslissing die aanmaant 

het Rijk te verlaten en van een titel die toelaat, ook al is het tijdelijk, om op legale wijze in het Rijk te 

verblijven. (RvS 14 juni 2016, nr. 235.046; RvS 15 december 2015, nr. 233.255; RvS 16 december 

2014, nr. 229.575; RvS 18 december 2014, nr. 229.610) Derhalve dient het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten te worden beschouwd als opgeheven door de afgifte van het attest van 

immatriculatie op een later tijdstip.  

Nu beide partijen ter terechtzitting nalaten verdere gegevens te verschaffen met betrekking tot 

verzoeksters rechtstoestand nadat dit attest van immatriculatie zal zijn verstreken op 19 maart 2017, is 

de situatie van verzoekster op zijn minst onhelder. Alleszins kan niet worden voorgehouden dat zij 

gevolg zal dienen te geven aan het inmiddels opgeheven bevel om het grondgebied te verlaten van 31 

juli 2015, de thans tweede bestreden beslissing.  

 

Teneinde te vermijden dat verzoekster door de verwerende partij alsnog zou worden verplicht gevolg te 

geven aan een verwijderingsmaatregel die geen rechtsgevolgen meer kan ressorteren, is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) dan ook van oordeel dat dit bevel, met het oog op de 

duidelijkheid in het rechtsverkeer, dient te worden vernietigd. 

 

3. Onderzoek van het beroep ten aanzien van de eerste bestreden beslissing 

 

3.1. Verzoekster voert een enig middel aan, dat luidt als volgt: 

 

“Schending van: 

• artikel 9ter Vreemdelingenwet ; 

• artikel 74/13 Vreemdelingenwet ; 

• artikel 3 en artikel 8 EVRM ; 

• artikel 19, lid 2 en artikel 35 van het Handvest van de Grondrechten van de EU; 

• juncto de schending van de materiële motiveringsplicht, het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel 

als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te 

gaan of de 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 

(RvS 17 januari 2007, nr. 166.860; RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt vervolgens in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd 

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

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing haar 

oordeel moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken 

(RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012). 

 

De bestreden beslissing doet het verzoek van 19 juni 2015 af als onontvankelijk gezien de ambtenaar-

geneesheer in diens advies van 17 juli 2015 stelt dat de ziekte van verzoekster kennelijk niet 

beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in art. 9ter, §1 Vw. (stuk la). 

 

Dit advies van arts-adviseur P. stelt (stuk lb): 

 

"De in het standaard medisch getuigschrift dd. 12/06/2015 en 16/06/2015 en de bijlage de dato 

07/04/2015, 08/05/2015, 19/05/2015, 27/05/2015 beschreven aandoeningen houden actueel geen reëel 

risico in voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene. 

 

Uit dit medisch dossier blijkt dat de betrokkene behandeld wordt voor een HIV-infectie, een sectio 

(keizersnede) onderging en postoperatief ferriprieve anemie had. 

 

Wat betreft de HIV-infectie blijkt dat de toestand onder antiretrovirale therapie stabiel goed blijft. In het 

vorige advies (10/01/2014 werd reeds uitgebreid ingegaan op de HIV-infectie en de behandeling en 

zowel de antiretrovirale behandeling als mogelijkheden voor verdere opvolging zijn beschikbaar én 

toegankelijk in het land van herkomst. 

Betrokkene onderging op 08/05/2015 een sectio (keizersnede) wegens preëdampsie (oedemen en 

hypertensie) en intra-uterine groeiretardatie. Preëdampsie is een gevolg van zwangerschap en dus niet 

meer actueel na de bevalling. 
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Postoperatief en postnataal! was er ferriprieve anemie. Er was geen transfusienood en dus geen sprake 

van ernstige anemie. Een kuur met ijzersupplementen duurt een maand en is dus afgelopen. 

 

Ik stel bijgevolg vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een risico inhoudt voor haar 

leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in haar land van herkomst of het land waar zij verblijft (...)" 

 

Hieruit besluit de bestreden beslissing alsdan (stuk 1a): 

 

"Uit het medisch advies van de arts-attaché dd. 17.07.2015 (zie gesloten omslag) blijkt kennelijk niet dat 

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

van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

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

hij verblijft. " 

 

Kortom, de bestreden beslissing poneert dat verzoekster kennelijk niet lijdt aan een ziekte zoals 

voorzien in art. 9ter, §1, eerste lid Vw. 

 

Een ziekte in de zin van art. 9ter, §1, eerste lid Vw. betreft die ziekte dewelke "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." 

 

Het is voor weinig ernstige discussie vatbaar dat een HIV-infectie met noodzakelijke HAARTbehandeling 

(behandeling met gespecialiseerde antiretrovirale medicijnen) wel degelijk een kennelijk ernstige ziekte 

is in de zin van art. 9ter. SI Vw. Indien er geen adequate behandeling is in het land van herkomst is het 

gevolg immers duidelijk volgens de behandelende arts: overrijden op korte termijn door opportunistische 

infectiez (zie SMG Dr. J. V. P. dd. 12.06.2015 - stuk 1 bij verzoek 9ter). 

 

De bestreden beslissing van verweerder zoals gevoegd onder stuk la, waarin wordt geponeerd dat 

verzoeksters ziekte kennelijk geen ziekte betreft in de zin van art. 9ter, §1, eerste lid, Vw. is dan ook 

manifest onjuist. 

In zoverre de arts-adviseur in haar advies van 17 juli 2015 meent dat de HIV-infectie van verzoekster 

niet beoordeeld dient te worden in het licht van het verzoek van 19 juni 2015, dient benadrukt dat de 

bestreden beslissing op dit punt geen weigeringsbeslissing om technische redenen op grand van art. 

9ter, §3, 5° Vw. behelst, doch een weigering voorhoudend alsof de medische redenen van verzoekster 

niet kennelijk ernstig zijn in de zin van art. 9ter, §1, eerste lid Vw 

 

Bovendien verliest verweerder (en haar arts-adviseur) uit het oog dat haar behoordeling omtrent de 

manifest ernstige aandoening HIV reeds dateert van januari 2014, aldaar bovendien gebaseerd op 

MedCOI-informatie van december 2013 (stuk 4). Op heden zijn we evenwel september 2015, waarbij in 

het kader van een kennelijk ernstige aandoening in de zin van art. 9ter, §1, eerste lid Vw. waarvan 

bewezen is dat de verzoeker riskeert te overrijden bij een gebreke aan beschikbare en/of toegankelijke 

2org in het land van herkomst, zich een actueel onderzoek ten gronde opdringt in het licht van de 

actuele stand van zaken. Het verzoekschrift van 19 juni 2015 inzake verzoek tot verblijfsmachtiging om 

medische redenen verduidelijkt immers o.a.  

 

"Meest recent verscheen op 16 februari 2015 een artikel waarin een onthutsend beeld wordt geschetst 

van de behandeling van HIV patiënten en de beschikbaarheid van 

medicatie in OEGANDA (stuk 5): 

 

"It is a sad fact that in rural areas of Uganda, people Hving with HIV cannot easiiy interact with other 

community members. A parent of an HIV positive chiid often has a hard time ieaving him or her with a 

neighbour. If a neighbour agréés to stay with a chiid, the mother has to bring aiong a cup and a plate so 

that their chiid does not share eating utensiis with the hosts' children. 

 

It is such stigma which forces some families to migrate to new communities where residents are not 

aware of their health status. This, in turn complicates matters, because such families usuaiiy migrate 

very far, to areas where they cannot easily access medication due to iack of transport. 

(...) 
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He added that there is a possibiiity that patients miss antiretrovirai treatment due to iack of transport and 

he promised to investigate ifcounseiors harass such patients. Stigma and poverty are blighting the 

futures of adolescents iiving with HIV in Uganda, undermining our efforts to achieve an HIV-free 

génération. It wiii not be possible to achieve this goai uniess the government invests more in fighting 

stigma and equips heaith centres which are easiiy accessible with ail the required médical faciiities. 

Young peopie must have reiiabie access to médication and be treated sensitiveiy by heaith workers if 

they are to successfully remain on treatment. " 

 

Vrij vertaald: 

 

"Het is een droevig gegeven dat mensen die leven in de landelijke gebieden van OEGANDA niet 

makkelijk kunnen omgaan met andere leden van de gemeenschap. Een ouder van een kind dat 

Hivpositief is, heeft het vaak moeilijk om zijn kind bij een buur te kunnen achterlaten. Indien een buur 

toch instemt om bij het kind te blijven, dan moet de moeder een beker en bord meebrengen zodat haar 

kind niet het bestek van de andere kinderen moet delen. 

 

Dergelijk stigma zorgt ervoor dat sommige families immigreren naar nieuwe gemeenschappen waar de 

inwoners geen weet hebben van hun gezondheidssituatie. 

Dit zorgt ervoor dat de zaken gecompliceerd worden aangezien zulke families vaak ver weg migreren, 

naar gebieden waar ze meestal niet makkelijk toegang hebben tot medicatie wegens gebrek aan 

transport. 

(...) 

Hij voegt toe dat er een mogelijkheid is dat patiënten antiretrovirale behandeling missen wegens het 

gebrek aan transport en hij belooft om te onderzoeken of consulenten zulke mensen lastig vallen. 

Stigma en armoede verwoesten de toekomst van adolescenten met HIV in OEGANDA en ondermijnen 

de inspanningen om een HIV-vrije generatie te bewerkstelligen. Het zal niet mogelijk zijn om dit doei te 

bereiken tenzij de overheid meer investeert in het strijden tegen stigma en gezondheidscentra uitrust die 

makkelijk bereikbaar zijn met alle nodige medische faciliteiten. Jonge mensen moeten een vertrouwbare 

toegang hebben tot medicatie en moeten gevoelig behandeld worden door gezondheidswerkers indien 

men wil dat ze de behandeling succesvol blijven volgen. " 

 

Meer nog, in 2014 werd in OEGANDA een anti-homoseksueel/ wetsvoorstel goedgekeurd en dit leidde 

ertoe dat tal van Westerse landen hun financiële steun aan OEGANDA terug introkken waardoor de 

situatie er uiteraard niet op zal verbeteren. 

 

Since the enactment of a draconian anti-homoseksuality bill in Uganda just over a month ago, donors 

have been slashing or suspending aid to the country in protest. 

Health officiais, activiste and NGOs warn that this couid have a major impact on heaithcare services, 

particuiariy for HIV/AIDS patients. " 

 

Vrij vertaald: 

"Sinds de aanvaarding van het draconische antihomoseksueel wetsvoorstel in OEGANDA een maand 

geleden, hebben geldschieters hun steun aan het land uit protest drastisch verjaagd of geschorst. 

Gezondheidsambtenaren, activisten en NGO's waarschuwen dat dit een zeer grote impact zou kunnen 

hebben op de medische hulpverlening, in zonder voor HIV/AIDS patiënten." 

Kortom, de amper beschikbare levensnoodzakelijke zorg, wordt door het krimpen van de westerse 

budgetten nog minder beschikbaar .In het licht van deze duidelijke informatie - van recentere datum dan 

de vorige beoordeling inzake beschikbaarheid en toegankelijkheid van de Levensnoodzakelijke zorg 

voor verzoekster - dringt zich evident een ernstig en actueel nieuw onderzoek op naar de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de Levensnoodzakelijke ART behandeling voor verzoekster 

(en haar kind) in Oeganda. 

Verweerder (en zijn arts-adviseur) kunnen niet op een correcte/zorgvuldige wijze volstaan met louter 

verwijzen naar "het vorig advies van 10/01/2014' (stuk lb). De bestreden beslissing is dan ook strijdig 

met artikel 9ter Vw. alsook met de materiële motivatieplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel als 

beginselen van behoorlijk bestuur, zodat de verbreking zich opdringt. 

 

* * * 

Ook de verbreking van het mede op 27 augustus 2015 ter kennis gestelde bevel om het grondgebied te 

verlaten van 31 juli 2015 dringt zich op (stuk le). 

Niet alleen bewees verzoekster in haar verzoek 9ter van 19 juni 2015 de noodzakelijke medische 

opvolging niet beschikbaar en toegankelijk te kunnen verkrijgen in Oeganda (stuk 5 t.e.m. 8 bij verzoek 
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9ter van 19 juni 2015), dit bevel om het grondgebied te verlaten motiveert op geen enkele wijze omtrent 

de medische noch de familiale situatie van verzoekster. 

 

Overeenkomstig artikel 74/13 Vw. houdt verweerder bij het nemen van een BGV rekening met enerzijds 

het gezins- en familieleven van de vreemdeling alsook anderzijds met de gezondheidstoestand van de 

vreemdeling. Dit is hoegenaamd niet het geval in casu. Het mede bestreden bevel om het grondgebied 

te verlaten, zoals gekoppeld aan de onontvankelijkheidsbeslissing 9ter, samen ter kennis gesteld op 27 

augustus 2015 motiveert enkel en alleenlijk: 

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit van een geldig paspoort 

 

Noch min, noch meer. 

 

Op geen enkele wijze toont verweerder aan rekening te hebben gehouden met het gegeven dat zij als 

alleenstaande moeder de zorg draagt over kind D.M.-W. K. 

  

(°04.05.2015 te Brugge) t.a.v. wie enerzijds op 17 juli 2015 een ontvankelijkheidsbeslissing werd 

genomen (stuk 3a) en omtrent wie een procédure in gerechtelijke vaststelling van vaderschap lopende 

is voor de rechtbank te Brugge t.a.v. vader H. F. Verweerder is nochtans op de hoogte van het 

vaderschap in hoofde van de Belgische ex-partner van verzoekster (H. F.) alwaar in die zin de uitvoering 

van dit bevel ook wordt geschorst op heden (stuk 5). 

 

Indien verzoekster samen met haar kind gedwongen wordt om het grondgebied te verlaten zal bijgevolg 

niet enkel haar leven en het leven van haar kind in het gedrang komen wegens 

onbeschikbare/ontoegankelijke medische opvolging in Oeganda, tevens zal verzoekster en haar kind op 

deze wijze worden verhinderd om de afstamming tussen D.M.-W. K. en haar vader H. F. te zien 

vaststellen (vonnis inzake DNA-controle wordt gewezen op 25 september 2015), waarna kind D.M.-W. 

de Belgische nationaliteit zal dienen hebben als kind zoals immers geboren uit een Belgische vader... 

waarbij een Belgisch kind niet (ook niet impliciet) het voorwerp kan/mag uitmaken van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Bijgevolg dient zich ook een disproportionele schending van artikel 8 EVRM 

aan. 

 

Met alle bovenstaande werd niet op de minste wijze rekening gehouden door verweerder bij het 

afleveren van het bewuste bevel om het grondgebied te verlaten, zodat manifest een schending van 

artikel 74/13 Vw. voorligt.  

 

Aldus werd minstens de motivatieplicht in samenlezing met art. 74/13 Vw. ten stelligste geschonden bij 

het afleveren van dit bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Wanneer een schending van artikel 74/13 Vw. wordt vastgesteld, dringt de verbreking van het bevel om 

het grondgebied te verlaten zich op (RvV nr. 147.312 van 8 juni 2015 – stuk 6).” 

 

3.2. Verzoekster voert in essentie aan dat ten onrechte werd besloten dat haar hiv-infectie kennelijk 

geen ziekte betreft in de zin van artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet. 

 

De eerste bestreden beslissing is gesteund op het advies van de arts-attaché van 17 juli 2015 waarbij 

deze tot het besluit kwam dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte, zoals voorzien in 

artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingwet. Dit advies werd samen met de eerste bestreden 

beslissing aan verzoekster betekend en wordt geacht er deel van uit te maken. Met betrekking tot de 

hiv-infectie oordeelde de arts-attaché dat “de toestand onder retro virale therapie stabiel goed blijft. In 

het vorige advies (10/01/2014) werd reeds uitgebreid ingegaan op de hivinfectie en de behandeling en 

zowel de antiretrovirale behandeling als mogelijkheden voor verdere opvolging zijn beschikbaar en 

toegankelijk in het land van herkomst.” 

 

Waar verzoekster aldus stelt dat de arts-attaché louter zou hebben geoordeeld dat haar aandoening niet 

beantwoordt aan een ziekte in de zin van artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet, gaat zij 

uit van een foutieve, minstens onvolledige, lezing van de eerste bestreden beslissing en het medische 

advies. De arts-attaché heeft geenszins besloten dat het niet zou gaan om een ernstige aandoening, 

doch wel dat naar aanleiding van een eerdere beslissing (genomen op 14 januari 2014) reeds werd 

geoordeeld dat verzoeksters medische toestand mits antiretrovirale therapie stabiel is en dat deze 
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behandeling evenals de mogelijkheden voor verdere opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het 

land van herkomst. Bijgevolg komt de arts-attaché tot het besluit dat er kennelijk geen sprake is van een 

ziekte die een risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in haar land van 

herkomst of het land waar zij verblijft, en dit precies omdat er een behandeling mogelijk is in het land 

van herkomst. 

 

Uit verzoeksters betoog blijkt dat zij naar aanleiding van haar actuele aanvraag op grond van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet een nieuw stuk voorlegde aan de hand waarvan zij de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de behandeling voor hiv-patiënten betwistte. Daaruit blijkt aldus dat het inderdaad 

ging om eenzelfde aandoening. De arts-attaché kon ook in redelijkheid verwijzen naar het feit dat op 14 

januari 2014 reeds een beslissing werd genomen met betrekking tot verzoeksters aandoening en 

waarbij in het medische advies werd vastgesteld dat de behandeling beschikbaar en toegankelijk is in 

haar land van herkomst. De Raad wijst er ook op dat de verwerende partij op grond van artikel 9ter, § 3, 

5°, van de vreemdelingenwet een latere aanvraag niet-ontvankelijk kan verklaren wanneer zij op grond 

van dezelfde medische elementen is ingediend als de eerdere aanvraag (RvS 20 oktober 2015, nr. 

232.626). Het feit dat in de latere aanvraag een nieuw stuk wordt toegevoegd, volstaat niet om te 

besluiten dat het niet zou gaan om dezelfde medische aandoening. Verzoekster maakt aldus niet 

aannemelijk dat de arts-attaché ten onrechte heeft besloten dat deze problematiek reeds ten gronde 

werd beoordeeld in het kader van een eerdere aanvraag. 

 

De beoordeling van de overige aandoeningen wordt door verzoekster in haar middel niet betwist. 

 

Het middel is, wat betreft de eerste bestreden beslissing, niet gegrond. 

 

Met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten wordt verwezen naar hetgeen supra werd 

gesteld onder titel 2 van dit arrest. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen voor zover deze 

betrekking hebben op de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging van 17 juli 2015, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard, de thans 

eerste bestreden beslissing. 

 

Artikel 2 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 31 juli 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), 

de thans tweede bestreden beslissing, wordt vernietigd. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp voor wat betreft de in artikel 2 vermelde beslissing. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig april tweeduizend zeventien 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


