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 nr. 192 727 van 28 september 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten 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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 17 juli 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 10 juni 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 ongegrond wordt verklaard. 

 

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 27 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat O. TODTS, die loco advocaat J. HARDY verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, 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. Verzoeker kwam op 7 oktober 2014 toe op het Belgische grondegebied en diende diezelfde dag een 

asielaanvraag in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 26 januari 2015 de 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) bij arrest van 5 juni 2015 

de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus (RvV 5 juni 2015, nr. 147 234).  

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) trof op 29 januari 2015 de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). De hiertegen ingestelde vordering tot 
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schorsing en beroep tot nietigverklaring werden door de Raad bij arrest van 19 oktober 2015 verworpen 

(RvV 19 oktober 2015, nr. 154 789).  

 

1.4. Verzoeker diende op 13 april 2015 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).  

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 12 mei 2015 de beslissing waarbij de in punt 1.4. 

vermelde aanvraag ontvankelijk werd verklaard.  

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 10 juni 2015 de beslissing waarbij de in punt 1.4. 

vermelde aanvraag ongegrond werd verklaard. Verzoeker werd hiervan op 1 juli 2015 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 13.04.2015 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

O.(…), E.(…) C.(…) R.R.Nr: (…) 

Geboren te (…) op (…) 

Nationaliteit: Nigeria 

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 12/05/2015, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

Reden : 

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. 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur (zie gesloten omslag, verslag dd. 08/06/2015), 

zij concludeerde dat: 

‘Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de medische aandoening bij betrokkene, 

hoewel dit kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor 

zijn leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien medische behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Nigeria. Derhalve is er vanuit medische standpunt dan ook geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het herkomstland, Nigeria.’ 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

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

leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

3.1. In zijn eerste en enig middel voert verzoeker onder andere de schending aan van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en van “(…) het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van 

bestuurshandelingen en schending van het administratief rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur volgens 
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hetwelk, onder anderen, de administratie serieus en zorgvuldig werkt; (…)” In een eerste middelonderdeel 

stelt verzoeker onder meer als volgt:  

 

“(…) 

In rechte: 

Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat de vreemdeling 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. 

Volgens de voorbereidende werkzaamheden van de Wet van 15 september 1980, deze mogelijkheid 

betreft de "vreemdelingen die lijden aan een ziekte, waarvoor een adequate behandeling ontbreekt in het 

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

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

behandeling in zijn land van herkomst of verblijf' (Pari. Doc., Kamer, 2005-2006, 51-2478/001, pp. 34 en 

35). 

De analyse van de effectieve beschikbaarheid en toegankelijk van de vereiste zorgen dient in concreto 

uitgevoerd worden, rekening houdend met alle specifieke elementen van het geval. De Directeur van de 

Dienst Vreemdelingenzaken heeft naar deze voorwaarden van een effectieve en concrete 

toegankelijkheid verwezen in zijn verhoor voor het Parlement: «De effectieve toegankelijkheid van die 

infrastructuur en de materiële mogelijkheid om behandeling en medicatie te krijgen worden ook in rekening 

gebracht" (Pari. Doc., Kamer, 2005-2006, n°2478/008, page 137). 

(…) 

De administratieve rechtsbeginselen van goed bestuur en zorgvuldigheid verplichten de overheden om 

zich zorgvuldig te informeren om een beslissing te nemen. De Raad van State heeft de 

zorgvuldigheidsplicht als volgt omschreven : « veiller avant d'arrêter une décision, à recueillir toutes les 

données utiles de l'espèce et de les examiner soigneusement, afin de prendre une décision en pleine et 

entière connaissance de cause» (RvS, 23 februari, 1966, n°58.328) ; « [procéder] à un examen complet 

et particulier des données de l'espèce, avant de prendre une décision» (RvS, 31 mei 1979, n°19.671) ; 

«rapportée à la constatation des faits par l'autorité, la mission de sauvegarde du droit incombant au 

Conseil d'Etat a toutefois pour corollaire que celui-ci doit examiner si cette autorité est arrivée à sa version 

des faits dans le respect des règles qui régissent l'administration de la preuve et si elle a réellement fait 

montre, dans la recherche des faits, de la minutie qui est de son devoir » (RvS, Claeys, no. 14.098, 29 

april 1970) ; «le devoir de minutie ressortit aux principes généraux de bonne administration et oblige 

l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la 

prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre 

sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments 

utiles à la résolution du cas d'espèce » (RvS nr 220.622 van 17 september 2012). 

(…) 

In casu 

De bestreden beslissing verwijst naar het onderzoek en conclusies van de arts-adviseur dd. 8.06.2015. 

In dat advies stelt de arts-adviseurs dat de passende medische behandeling beschikbaar en toegankelijk 

is in Nigeria. "Derhalve is er vanuit medische standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar 

het herkomstland, Nigeria." 

Eerst onderdeel 

In zijn aanvraag benadrukte verzoekende partij dat de medische behandeling niet effectief toegankelijk 

was: 

"Van effectieve toegang tot de nodige medische zorgen is er geen sprake. 

Het verslag van UNHCR, in bijlage : "discrimination généralisée, ont souvent perdu leur emploi ou des 

soins médicaux leur ont été refusés" ; « la honte et la discrimination associées au VIH/sida constituent un 

grave problème dans les établissements de santé partout au pays » ; « très pe de Nigérians ont accès 

aux services de prévention, de soin, de soutien ou de traitement de base relatives au VIH/sida» ; 

« de nombreux nigérians atteints du VIH/sida n'ont pas les moyens de payer les examens médicaux 

nécessaires à l'administration adéquate des ARV » ; « de plus, de nombreuses personnes n'ont pas les 

moyens de payer les traitements pour les infections associées au VIH/sida » ; « la majorité des gens ayant 

un besoin urgent de traitements contre le sida ou contre les maladies qui y sont associées, n'ont aucun 

moyen de les obtenir, car les traitements coûtent trop cher ou encore ne sont pas offerts » ; 

Ladepeche.fr : « L'ONUSIDA et le Fonds mondial s'inquiètent d'une possible flambée de l'homophobie, 

des discriminations et des violences» ; «la discrimination et la stigmatisation constituent deux obstacles 

principaux à la prévention et à une prise en charge vraiment efficace de la maladie. Elles empêchent 

aujourd'hui bien des malades de demander un traitement contre le VIH ». 
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(…) 

Uit de aangehaalde informatie blijkt dat vele personen die besmet zijn met HIV geen effectief toegang 

hebben tot passende medische opvolging. 

Uit verzoekers' medisch dossier blijkt trouwens dat, hoewel hij gediagnosticeerd toen hij zich in Nigeria 

bevond, hij nooit enig behandeling kreeg. 

De bestreden beslissing houdt geen motivering omtrent deze concrete elementen, die nochtans van 

belang zijn om de effectieve toegankelijkheid van de nodige zorgen te onderzoeken. 

De analyse van de effectieve beschikbaarheid en toegankelijk van de vereiste zorgen dient in concreto 

uitgevoerd worden, rekening houdend met alle specifieke elementen van het geval. De Directeur van de 

Dienst Vreemdelingenzaken heeft naar deze voorwaarden van een effectieve en concrete 

toegankelijkheid verwezen in zijn verhoor voor het Parlement: « De effectieve toegankelijkheid van die 

infrastructuur en de materiële mogelijkheid om behandeling en medicatie te krijgen worden ook in rekening 

gebracht" (Pari. Doc., Kamer, 2005-2006, n°2478/008, page 137). 

Dat is hier niet het geval geweest. 

Er dient bijgevolg vastgesteld te worden dat de bestreden beslissing niet op een afdoende en pertinente 

manier is gemotiveerd. 

(…)” 

 

3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).  

 

3.3. Artikel 9ter van de vreemdelingenwet stelt onder meer het volgende:  

 

“§ 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 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 twee mogelijkheden in wat betreft de 

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

houdt een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling in door een gebrek aan 

adequate behandeling in het land van herkomst in. De duidelijke bewoordingen van deze bepaling, waarin 

de twee mogelijkheden naast elkaar zijn geplaatst, vergen geen nadere interpretatie en laten geenszins 

toe te besluiten dat de tweede mogelijkheid, zijnde een reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in het land van herkomst, afhankelijk is van de 

eerste mogelijkheid, met name een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit van de betrokkene 

(RvS 28 november 2013, nr. 225.632; RvS 19 juni 2013, nr. 223.961). 

 

3.4. Blijkens het administratief dossier diende verzoeker op 13 april 2015 een aanvraag in om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet (zie punt 1.4.) op grond van een HIV+-

infectie. Bij zijn aanvraag voegde verzoeker een standaard medisch getuigschrift (hierna: SMG) van 4 

maart 2015 van de hand van dokter L. en een medisch verslag van 9 maart 2015 van diezelfde arts.  

 

3.5. Specifiek betreffende de effectieve toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor seropositieven in 

Nigeria, voerde verzoeker in zijn aanvraag het volgende aan: 

 

“(…) 

Uit de documenten in bijlage blijkt dat verzoeker zijn aandoening geheim zal moeten houden, om niet het 

slachtoffer te zijn van stigmatisering en discriminatie.  
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Van effectieve toegang tot de nodige medische zorgen is geen sprake.  

Het verslag van UNHCR, in bijlage : "discrimination généralisée, ont souvent perdu leur emploi ou des 

soins médicaux leur ont été refusés" ; « la honte et la discrimination associées au VIH/sida constituent un 

grave problème dans les établissements de santé partout au pays » ; « très pe de Nigérians ont accès 

aux services de prévention, de soin, de soutien ou de traitement de base relatives au VIH/sida» ; 

« de nombreux nigérians atteints du VIH/sida n'ont pas les moyens de payer les examens médicaux 

nécessaires à l'administration adéquate des ARV » ; « de plus, de nombreuses personnes n'ont pas les 

moyens de payer les traitements pour les infections associées au VIH/sida » ; « la majorité des gens ayant 

un besoin urgent de traitements contre le sida ou contre les maladies qui y sont associées, n'ont aucun 

moyen de les obtenir, car les traitements coûtent trop cher ou encore ne sont pas offerts » ; 

Ladepeche.fr : « L'ONUSIDA et le Fonds mondial s'inquiètent d'une possible flambée de l'homophobie, 

des discriminations et des violences» ; «la discrimination et la stigmatisation constituent deux obstacles 

principaux à la prévention et à une prise en charge vraiment efficace de la maladie. Elles empêchent 

aujourd'hui bien des malades de demander un traitement contre le VIH ». 

(…)” 

 

Als bijlagen bij zijn aanvraag voegde verzoeker een artikel toe uit 2007 van de Immigration and Refugee 

Board of Canada met als titel : "Nigéria: information sur le traitement que réserve la société aux personnes 

atteintes du VIH/sida; soins médicaux et services de santé offerts aux personnes atteintes du VIH/sida". 

Tevens voegde verzoeker een artikel toe afkomstig van IRIN – Humanitarian news and analysis – van 

2005 getiteld "NIGERIA: Pas de discours contre la discrimination liée au VIH, mais des lois", een artikel 

uit de Franse krant La Dépêche du Midi van 16 januari 2014 getiteld "VIH/SIDA: Quand l’homophobie fait 

le lit de la discrimination" en een artikel uit een Nigeriaanse krant “HIV/AIDS: Stigmatisation, Discrimination 

Remain Greatest Challenge” (Aanvraag, bijlagen 3-6). 

 

3.6. In de bestreden beslissing, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard, 

wordt verwezen naar het medische advies van de arts-adviseur van 8 juni 2015, dat aan verzoeker ter 

kennis werd gebracht en dat als basis dient voor en waarvan de motieven integraal deel uitmaken van de 

bestreden beslissing. Bijgevolg dienen de beslissing en het advies gezamenlijk te worden onderzocht (cf. 

RvS 21 oktober 2014, nr. 228.829). In het medisch advies wordt het volgende gesteld: 

 

“(…) 

NAAM: O.(…). E.(…) C.(…) (K.R.:...) 

Mannelijk 

nationaliteit: Nigeria 

geboren te (…) op (…) 

adres: (…) 

Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon in 

het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 13.04.2015. 

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

de aanvraag: 

-Medisch getuigschrift d.d. 04/03/2015, opgesteld door dr. M.(…) L.(…), infectieziekten, C.(…) H.(…) 

U.(…) d.(…) L.(…). 

-Consultatieverslag d.d. 09/03/2015, opgesteld door dr. M.(…) L.(…) (raadpleging infectieziekten op 

23/02/2015). 

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

dat deze 33-jarige man medische zorgen krijgt in het kader van een HIV-1 infectie. 

We noteren dat deze Hiv-infectie gediagnosticeerd werd in juli 2009 in Nigeria naar aanleiding van 

pulmonaire tuberculose dewelke gedurende 6 maanden behandeld werd: er werd geen behandeling 

ingesteld in verband met de HI\/-infectie (HIV CDC-stadium C gezien pulmonaire tuberculose). 

Antiretrovirale therapie werd gestart sinds betrokkenes aankomst in Europa; in betrokkenes lopende 

medicamenteuze behandeling zoals vermeld in de voorgelegde medische getuigschriften/verslagen 

noteren we Atripla 1 comprimé per dag (farmaceutische stof efavirenz + emtricitabine + tenofovin een 

niet-nucleoside reverse-transcriptaseremmer + een nucleoside reverse-transcriptaseremmer + een 

nucleotide reverse-transcriptaseremmer) sinds 15/08/2014. 

Wat betreft de evolutie van de beschreven HIV-1 infectie onder antiretrovirale behandeling weert ouden 

we uit het consultatieverslag van 09/03/2015 dat er een uitstekende controle van de virale" infectie was, 

met op 24/02/2015" een CD4-aantal van 392/mm3 (18 %) en een virale lading < 20 copies/ml, 

In het medisch getuigschrift van 04/03/2015 attesteerde dr. L.(…) nog dat de voorziene duur van de 

noodzakelijke behandeling levenslang is, dat de evolutie en de prognose gunstig zijn indien opvolging 
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verzekerd wordt in een gespecialiseerd medisch milieu en dat driemaandelijkse klinische en biologische 

controles noodzakelijk zijn.   

We beschikken niet over aanvullende medische getuigschriften/verslagen aangaande de verdere evolutie 

en de verdére medische opvolging van deze HIV-1 infectie na maart 2015 en/of met betrekking tot 

eventuele noodzakelijk gebleken therapie-aanpassingen. 

In betrokkenes medische voorgeschiedenis noteren we een ingreep in verband met hemorroïden in 

augustus 2014. In het verslag aangaande de raadpleging infectieziekten op 23/02/2015 is bij de anamnese 

eveneens melding gemaakt van hemorroïden; dr. Lecomte stelde een consultatie proctologie voor. Ook 

in het medisch getuigschrift van 04/03/2015 vermeldde dr. L.(…) dat proctologische controle noodzakelijk 

was en dat een rectosigmoïdoscopie te voorzien was. 

We beschikken niet over bijkomende medische getuigschriften/verslagen aangaande een intussen 

uitgevoerde gastro-enterologische/proctologische evaluatie en/of aangaande een huidige lopende 

noodzakelijke medische behandeling in deze context (zoals bijvoorbeeld (een) consultatieverslag(en) 

gastro-enterologie/proctologie of een protocol van een intussen uitgevoerde rectosigmoïdoscopie). 

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

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

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

dat mantelzorg op dit ogenblik strikt medisch vereist is bij dé betrokkene. 

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

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

administratief dossier van de betrokkene): 

- Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is: 

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

Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

van 23/09/2014 met het unieke referentienummer (…) 

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

Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

van 11/12/2014 met het unieke referentienummer (…).  

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

Medische Adviesdienst van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

van 15/05/2015 met het unieke referentienummer (…).  

-  Informatie bekomen via http://www.ubth.ora/index.phD (geraadpleegd op 29/05/2015). 

- Informatie bekomen via http://uch-ibadan.ora.na/ (geraadpleegd op 29/05/2015). 

- Informatie bekomen via http://abuiaclinics.com/index.html (geraadpleegd op 29/05/2015). Een 

databank van geregistreerde geneesmiddelen van het National Agency for Food and Drug Administration 

and Control (NAFDAC): o.a. Atripla (farmaceutische stof efavirenz + emtricitabine + tenofovir), Truvada 

(farmaceutische stof emtricitabine + tenofovir) en Stocrin (farmaceutische stof efavirenz) zijn geregistreerd 

in Nigeria (geraadpleegd via http://www.nafdac.Qov.na/ op 29/05/2015). 

Uit deze informatie blijkt dat labo-analysen voor opvolging van HIV (met name CD4-aantal, virale lading) 

en opvolging/behandeling door een internist en/of een HlV-specialist beschikbaar zijn in Nigeria. Ook 

gastro-enterologische zorgen (inclusief endoscopie) zijn beschikbaar in Nigeria. 

Behandeling met een combinatiepreparaat efavirenz + emtricitabine + tenofovir (Atripla) is beschikbaar in 

Nigeria.  

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

Nigeria: 

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

verblijf dd. 3/06/2015:  

Dusdanig stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen, zijn de de 

nodige medicatie en de noodzakelijke opvolging door een specialist, in het herkomstland van betrokkene 

zijnde Nigeria.  

Uit informatie beschikbaar in het administratief dossier blijkt het volgende: 

Uitinformatie beschikbaar in het administratief dossier blijkt dat er een ziektekostenverzekering in Nigeria 

bestaat, namelijk het Formai Sector Socjal Health Insurance Programme. Dit programma zorgt voor een 

dekking van medische onkosten  van werknemers in de publieke sector en de georganiseerde private 

sector.  Dit programma is tevens verplicht voor iedere organisatie met 10 of meer werknemers. De 

individuele bijdrage aan deze ziekteverzekering is inkomensgerelateerd en bedraagt heden 15% van het 

basissalaris. De werkgever neemt van deze 15% 10% voor zijn rekening, zodanig dat de werknemer maar 

5% van het basissalaris moet bijdragen om van deze verzekering te genieten. De bijdragen van één 

enkele verzekerde dekken naast de hoofdverzekerde, ook de echtgenoot/echtgenote en maximaal 4 

kinderen jonger dan 18 jaar, 
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Naast het Formal Sector Social Health Insurance Programme, bestaat er nog een ander type 

ziekteverzekering, namelijk het Rural Community Social Health Insurance Programme. Dit is een non-

profit ziekte verzekeringsprogramma gerund door een groep, bestaande uit families of individuele 

personen. De bijdrage aan dit programma wordt bepaald onder de vorm van een maandelijks geldelijke 

rente of afbetaling. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het pakket medische zorgen, welk door de 

leden van de groep werd uitgekozen. 

De financiële toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen is bijgevolg voldoende  gegarandeerd. 

Het National Agency for the Control of AIDS (NACA) en 'The Global Fund' hebben de afgelopen jaren 

verschillende programma's opgezet om de toegang tot o.a. de Hiv-behandelingen in Nigeria te verbeteren. 

Daarnaast zijn er verschillende internationale hulporganisaties die programma's voor gratis anti- 

retrovirale therapie opgestart hebben. 

In 2011 waren erin Nigeria een 440-tal centra waar patiënten (gratis) anti-^retrovirale thérapie (ART) 

konden krijgen. 

Er is geen strikte noodzaak tot mantelzorg. Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in 

Nigeria het land waar bij ruim 32 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 

en/of voor (tijdelijke) financiële hulp.  

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor. We kunnen er dus vanuit gaan 

dat betrokkene zelf zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

Bovendien legt betrokkene geen enkel bewijs voor dat men niet in staat is te reizen, waardoor kan 

aangenomen worden dat een terugkeer naar Nigeria mogelijks." 

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

medische zorgen in het land van herkomst, Nigeria. 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat deze HIV-1 infectie bij dé betrokkene, alsook 

hemorroïden, zoals hierboven beschreven, hoewel dit kan beschouwd worden als een medische 

problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat 

behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien 

medische behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Nigeria. 

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

herkomstland, Nigeria. 

(…)” 

 

3.7. Verzoeker voert in wezen aan dat er in de bestreden beslissing van 10 juni 2015 en het bijhorende 

medisch advies van de arts-adviseur van 8 juni 2015 geen rekening werd gehouden met en niet werd 

gemotiveerd over de door hem in zijn aanvraag aangestipte obstakels inzake de effectieve tot de 

gezondheidszorg behorende adequate behandeling en opvolging.  

 

3.8. In haar nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt op de kritiek van verzoeker: 

 

“(…) 

De verzoekende partij voert in het eerste onderdeel van haar enig middel aan dat zij in haar aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet aanvoerde dat de noodzakelijke 

behandeling in het land van herkomst niet effectief toegankelijk is. 

In zoverre de verzoekende partij voorhoudt dat de bestreden beslissing geen motivering bevat nopens de 

effectieve toegankelijkheid van de noodzakelijke zorgen, merkt verweerder op dat omtrent de 

toegankelijkheid uitgebreid is gemotiveerd door de arts-adviseur in diens omstandige advies dd. 08.06.2015. 

Terwijl de overwegingen van de arts-adviseur geacht moeten worden deel uit te maken van de motieven van 

de bestreden beslissing. 

Het advies van de arts-adviseur maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

(…) 

Gelet op voormelde omstandige overwegingen kan de verzoekende partij niet ernstig voorhouden dat geen 

voldoende onderzoek zou gevoerd zijn naar de toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in 

het land van herkomst. Het loutere feit dat de verzoekende partij zelf aanvoert nooit enige behandeling in 

het land van herkomst gekregen te hebben, volstaat niet afbreuk te doen aan de vaststelling van de arts-

adviseur dat de behandeling zowel beschikbaar als toegankelijk is. 

Door de arts-adviseur werd wel degelijk rekening gehouden met de specifieke situatie van de verzoekende 

partij, hetgeen onder meer blijkt uit de opmerking dat geen bewijs van algemene arbeidsongeschiktheid is 

voorgelegd. Terwijl het anderzijds erg onwaarschijnlijk is dat de verzoekende partij in Nigeria -waar zij ruim 

32 jaar verbleef- niet bij familie, vrienden of kennissen zou terecht kunnen voor (tijdelijke) hulp en/of opvang. 

In zoverre de verzoekende partij laat uitschijnen dat de arts-adviseur zich er van diende te vergewissen dat 
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de verzoekende partij zelf specifiek toegang zou krijgen tot de noodzakelijke behandeling, merkt verweerder 

op dat de verzoekende partij een verkeerde invulling geeft aan het begrip "toegankelijkheid", zoals vermeld 

in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Het kan wel degelijk volstaan dat door de arts-adviseur de 

principiële toegankelijkheid van de noodzakelijke zorgen is vastgesteld. 

Zie ook: 

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

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

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

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

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

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

de vreemdelingenwet of dat de bestreden beslissing op dit punt gebrekkig gemotiveerd is." (R.v.V. nr. 

74.693 van 7 februari 2012) 

De kritiek van de verzoekende partij kan niet aangenomen worden. 

(…)” 

 

3.9. De verwerende partij stipt met betrekking tot de toegankelijkheid van de noodzakelijke behandeling 

aan dat er geen bewijs van arbeidsongeschiktheid is voorgelegd, maar weerlegt daarmee geenszins de 

vaststelling dat er geen rekening werd gehouden met de door verzoeker in zijn aanvraag aangehaalde 

problematiek van stigmatisering en discriminatie. Verzoeker wijst erop dat uit zijn medisch dossier blijkt 

dat hij reeds in Nigeria als HIV+ werd gediagnosticeerd maar dat zijn behandeling slechts werd opgestart 

toen hij in Europa aankwam. Zelfs in het medisch verslag van 9 maart 2015 werd uitdrukkelijk vermeld dat 

verzoeker te maken kreeg met “(…) difficultés d’accès au traitement au Nigeria (…)” waardoor dit wel 

degelijk een element is waarmee de arts-adviseur rekening dient te houden bij de beoordeling van de 

aanvraag. De Raad stelt vast dat de verwerende partij zelf een nogal een enge invulling geeft aan het 

begrip "toegankelijkheid", zoals vermeld in artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

3.10. Samen met verzoeker stelt de Raad vast dat van een zorgvuldig handelende overheid, die 

geconfronteerd wordt met een aanvraag om machtiging tot verblijf waarin op een aantal specifieke punten 

wordt gewezen en met informatie uit het administratief dossier die een invloed kan hebben op de 

beoordeling van deze aanvraag, immers mag worden verwacht dat zij in haar advies/beslissing laat blijken 

dat zij hiermee terdege rekening heeft gehouden. Nu blijkt dat er in het bestreden advies/de bestreden 

beslissing geen rekening werd gehouden met de door verzoeker aangebrachte elementen die de 

toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen in zijn land van herkomst kunnen beïnvloeden, kan 

deze laatste worden bijgetreden in zoverre hij de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aanvoert in 

het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kunnen leiden, dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; 

RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middelonderdeel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 10 juni 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 ongegrond wordt verklaard, wordt vernietigd.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig september tweeduizend 

zeventien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


