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 nr. 93 777 van 17 december 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 22 augustus 2012 

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, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 9 juli 2012 waarbij de aanvraag 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 ongegrond wordt verklaard.  

 

Gezien titel Ibis, 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 7 november 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 november 

2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. SAS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 12 december 

1982. 

 

Op 17 april 2012 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).  
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Op 9 juli 2012, met kennisgeving op 24 juli 2012, verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de 

aanvraag van de verzoekende partij ongegrond. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven 

luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 17.04.2012 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

C., E. (...) (R.R.: (...)) nationaliteit: Nigeria 

geboren te Umuofor Umunumo Ehime Mbano op (...) adres: ev. (...) 

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 04.06.2012, 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. 

De arts-advisuer evalueerde het medisch probleem aangehaald door betrokkene op 26.06.2012 (zie 

verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aandoening van betrokkene geen reëel 

risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar 

en toegankelijk is in Nigeria. Derhalve is er medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het herkomstland. 

Betrokkene verwijst in zijn verzoekschrift naar algemene informatie over Nigeria en stelt dat hij er niet 

zal kunnen genieten van de noodzakelijke verzorging, opvolging en medicatie. 

In het medisch advies van de arts-adviseur wordt uitdrukkelijk gemotiveerd dat in Nigeria de nodige 

behandeling beschikbaar is en de nodige medicatie gratis is. Uit het advies van de arts-adviseur blijkt 

dat aldus informatie beschikbaar is die het tegendeel van betrokkenes beweringen bewijst. 

Betrokkenes beweringen en verwijzingen naar algemene verslagen, kunnen niet volstaan om het 

concrete en uitvoerige onderzoek dat door onze arts-adviseur werd verricht te weerleggen. Bovendien, 

uit betrokkenes eigen verklaringen ten aanzien van het CGVS valt af ie leiden dat een medische 

behandeling en medicatie voor zijn ziekte wel degelijk aanwezig zijn in Nigeria, maar dat betrokkkene 

deze niet kan betalen. In dit verband met deze bewering van betrokkene dient verwezen te worden naar 

de eerder aangehaalde mogelijkheid om te genieten van gratis medische zorgen. Bovendien dient 

opgemerkt te worden dat de aandoening waaraan betrokkene lijdt niet tot gevolg heeft dat hij 

arbeidsongeschikt is, dat hij daardoor in staat is om in zijn levensonderhoud te voorzien en dat hij, 

middels een inkomen uit arbeid, kan instaan voor eventuele medische kosten die hij zelf zou moeten 

dragen. In het gehoorverslag van DVZ d.d. 08/08/2011 valt te lezen dat betrokkene fungeerde als 

lijfwacht voor de gouverneur-president van Imo State, terwijl de beslissing van het CGVS d.d. 

17/01/2012 vermeldt dat betrokkene in 2006 verhuisde naar Matduguri in Borno State in het 

noordoosten van Nigeria om er een zaak op te starten als fotograaf. Tevens dient gesteld te worden, dat 

uit het gehoorverslag van DVZ blijkt dat betrokkene zijn moeder, broers en zuster nog In Nigeria 

verblijven zodat ; rederlijke wijze verwacht kan worden dat hij op hen kan rekenen voor eventueel 

noodzakelijke morele, financiële en sociale opvang. 

Betrokkene merkt in zijn verzoekschrift op dat personen met zijn aandoening in Nigeria vaak worden 

gestigmatiseerd. Met betrekking tot deze opmerking van betrokkene dient aangestipt te worden dat in de 

al vernoemde beslissing van het CGVS te lezen staat dat betrokkene al in 2007 aan de aandoening in 

kwestie leed en dat zijn omgeving al in 2008 op de hoogte was van zijn aandoening, maar dat 

betrokkene nog tot 2011 wachtte om Nigeria te verlaten. Het CGVS merkt terecht op dat hieruit besloten 

kan worden dat de ernst van deze sociale uitsluiting kan worden gerelativeerd. Bovendien kaart 

betrokkene enkel uiterst vaag en summier het door hem aangereikte stigma aan waaronder hij te lijden 

zou hebben gehad zodat er ernstig getwijfeld kan worden aan de geloofwaardigheid van deze bewering 

van betrokkene. 

Met betrekking tot de stelling van betrokkene dat in zijn land van herkomst de medische 

omstandigheden inferieur zijn aan die van België, dient opgemerkt te worden dat niet zozeer het lagere 

kwaliteitsniveau van het systeem van gezondheidszorg in het land van herkomt van belang is. 

Doorslaggevend is of er mogelijkheden tot gezondheidsverstrekking in dat land aanwezig zijn, wat in 

casu het geval is. 

Tenslotte dient vermeld te worden dat betrokkene beroep kan doen óp het REAB-programma van de 

International Organisation for Migration (lOM). De IQM wil de zelfstandigheid en integratie van mensen 

die terugkeren naar hun herkomstland verbeteren door ze te assisteren bij hun terugkeer en hun 
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reïntegratie. Zo kunnen ze beschikken over microkredieten om hen te ondersteunen bij de opbouw van 

een nieuw leven.  

Gezien de nodige medische behandeling (en opvolging) beschikbaar en toegankelijk zijn in Nigeria, 

dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9ter van de 

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

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

wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van “de beginselen van behoorlijk bestuur, o.a. het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het materiële motiveringsbeginsel.”  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Doordat verweerder in de bestreden beslissing weigert aan verzoeker een machtiging tot verblijf toe te 

kennen, om reden dat de aandoening van verzoeker geen reëel risico zou inhouden op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, nu volgens verweerder een behandeling voor de 

aandoening beschikbaar en toegankelijk zou zijn in het land van herkomst (Nigeria) van verzoeker; en 

dit terwijl uit de informatie waarop verweerder zich baseert, blijkt dat verzoeker toch geen toegang heeft 

tot de vereiste behandeling voor zijn aandoening met als gevolg dat verzoeker in zijn land van herkomst 

wel degelijk een reëel risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling en zelfs een reëel 

risico loopt voor zijn leven. 

Terwijl art. 9ter Vreemdelingenwet bepaalt dat de in België verblijvende 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, een machtiging tot verblijf wordt 

toegekend; 

En terwijl art. 3 EVRM bepaalt dat niemand mag onderworpen worden aan een onmenselijke of 

vernederende behandeling; 

En terwijl het zorgvuldigheidsbeginsel bepaalt dat het bestuur zijn beslissing op een zorgvuldige wijze 

moet voorbereiden en de beslissing moet steunen op een correcte feitenvinding; Dat verweerder als 

zorgvuldig handelende overheid zich moet buigen over alle elementen van het dossier; dat de overheid 

zijn beslissing slechts neemt na een behoorlijke afweging van alle terzake dienende gegevens en 

belangen. 

En terwijl op grond van het materieel motiveringsbeginsel elke administratieve rechtshandeling moet 

steunen op juiste feitelijke en rechtens aanvaardbare motieven, die in redelijkheid de bestreden 

beslissing kunnen schragen. 

En terwijl het redelijkheidsbeginsel inhoudt dat de overheid bij het nemen van een beslissing, redelijk 

oordeelt. Dat het redelijkheidsbeginsel een kennelijke wanverhouding tussen de bestreden beslissing en 

de feiten waarop zij is gebaseerd, sanctioneert. 

b. Toelichting bij het middel 

In de bestreden beslissing wordt door verweerder het volgende gesteld: 

“In het medisch advies van de arts-adviseur wordt uitdrukkelijk gemotiveerd dat in Nigeria de nodige 

behandeling beschikbaar is en de nodige medicatie gratis is. Uit het advies van de arts-adviseur blijkt 

dat aldus informatie beschikbaar is die het tegendeel van betrokkenes beweringen bewijst. ” 

De arts-adviseur stelt in zijn medisch advies d.d. 26.06.2012 dat de nodige medicatie beschikbaar en 

toegankelijk is in Nigeria. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de arts-adviseur onder meer verwijst naar informatie afkomstig van 

de Wereldgezondheidsorganisatie en informatie van de Essentiële Medicatielijst van Nigeria. Deze 

bronnen zeggen niets over de effectieve materiële beschikbaarheid en de financiële toegankelijkheid 

van deze medicatie. Ze vernielden enkel dat de medicatie verkocht mag/kan worden in Nigeria. 
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Eveneens verwijst de arts-adviseur naar twee bronnen waaruit de beschikbaarheid en toegankelijkheid 

tot de nodige zorgen zou blijken. Het betreft enerzijds een verslag betreffende de terugkeer naar Nigeria 

opgesteld door het OIM  (Stuk 2), anderzijds een artikel van AVERTing HIV and AIDS  (Stuk 3). 

Verzoeker moet vaststellen dat de conclusie van de arts-geneesheer niet strookt met de inhoud van de 

twee verslagen: 

- Uit dit verslag van het OIM leidt de arts-adviseur af dat verzoeker toegang heeft tot een adequate 

behandeling in Nigeria. 

Het is opvallend dat het medisch advies nagenoeg letterlijk uit het verslag van het OIM citeert, maar 

toch bepaalde passages die het verhaal van verzoeker bevestigen, niet overneemt. Zo vermeld het 

advies van de arts-adviseur met betrekking tot de openbare ziekenhuizen het volgende:  

‘‘Elke stad heeft ook een academisch ziekenhuis dat door het Federale Ministerie van Gezondheid 

gefinancierd wordt. De categorie openbare ziekenhuizen (van de overheid of de staat) bestaat uit 

algemene, academische en categorale ziekenhuizen. Een consultatie- en registratievergoeding in een 

openbaar ziekenhuis bedraagt N 500 (€2,30). ” 

In het verslag van het OIM staat nochtans het volgende te lezen: 

“Elke stad heeft ook een academisch ziekenhuis dat door het Federale Ministerie van Gezondheid 

gefinancierd wordt. 

Openbare ziekenhuizen (van de overheid of de staat): deze categorie bestaat uit algemene, 

academische en categorale ziekenhuizen. De kosten zijn beperkt, maar sommige ziekenhuizen hebben 

onvoldoende apparatuur en onvoldoende geschikte voorzieningen. Er zijn vaak lange wachttijden en 

patiënten krijgen niet onmiddellijk medische verzorging als gevolg van het grote aantal patiënten. Een 

consultatie- en registratievergoeding in een openbaar ziekenhuis bedraagt N 500 (€2,30). ”  

En verder: 

“Voorwaarden voor de verlening van ziekenhuisdiensten 

Meestal moet er een waarborg betaald worden voordat de behandeling wordt uitgevoerd en de 

medische zorgverlening moet aan het einde van de behandeling volledig betaald worden. ”  

“Gegevens van een studie in 36 landen (in alle geografische regio’s van de Wereldgezondheids-

organisatie (WHO)) betreffende alle inkomensgroepen, zoals bepaald door de Wereldbank, hebben een 

verontrustend tekort aan voorradige levensbelangrijke medicijnen in de openbare sector aangetoond. 

De studie, waarin ook Nigeria was begrepen, toont aan dat patiënten hierdoor worden aangezet om 

hogere prijzen in de privésector te betalen of om het gewoon zonder medicijnen te stellen. 

De resultaten bevestigen dat regeringen meer inspanningen moeten leveren om de voorradigheid van 

levensbelangrijke medicijnen te verbeteren om zo de nationale gezondheidssystemen efficiënter en 

eerlijker te maken. 

De resultaten van alle enquêtes tonen een gemiddelde voorradigheid in de openbare sector aan van 

slechts 38 %. Hierdoor moeten patiënten wel medicijnen uit de privésector kopen, waar de 

behandelingen duurder en vaak onbetaalbaar zijn. ”  

In tegenstelling tot wat de arts-adviseur concludeert, kan geenszins uit het verslag van het OIM worden 

afgeleid dat in Nigeria een adequate behandeling voor verzoeker voorhanden is. In het verslag van het 

OIM wordt bevestigd dat er een tekort is aan medicijnen in openbare ziekenhuizen waar patiënten 

overigens rekening moeten houden met lange wachttijden. 

De arts-adviseur bespreekt in zijn medisch advies eveneens het ‘National Health Insurance Scheme’ 

(NHIS) plan, en verwijst opnieuw naar het verslag van het OIM. Het betreft een ziektekostenverzekering 

die enkel toegankelijk is voor werknemers. 

Uit het verslag van het OIM wordt bevestigd dat slechts 700.000 mensen, voornamelijk uit de openbare 

sector, deelnemen aan het plan . Een peulschil t.o.v. de ruim 150 miljoen inwoners die het land telt. 

Aangezien nog geen 0,5 % van de bevolking kan deelnemen aan het plan, is het onredelijk dat 

verweerder stelt dat verzoeker dit wel zou kunnen. 

Uit het artikel van AVERTing HIV and AIDS leidt de arts-adviseur af dat sinds 2006 de Nigeriaanse 

overheid gratis ARV behandelingen en zorg aanbiedt in bijna alle openbare ziekenhuizen. 

Toch blijkt uit dit artikel dat slechts 75 procent van de mensen die HIV -geïnfecteerd zijn, geen toegang 

hebben tot de nodige medische verzorging. Eveneens wordt bevestigd dat veel ziekenhuizen te kampen 

hebben met een te kort aan medicatie en materiaal: 

 

“As a result, in 2006 Nigeria opened up 41 new AIDS treatment centres started handing out free ARVs 

to those who needed them. Treatment scale-up between 2006-7 was impressive, rising from 81,000 

people (15% of those in need) to 198,00 (26 %) by the end of2007.  

with HIV in Nigeria are seriously lacking. A study of health care providers found many had not received 

sufficient training on HIV prevention and treatment and many of the health facilities had a shortage of 

medications. equipment and materials. 
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The government's National HIV/AIDS Strategic Framework for 2005 to 2009 set out to provide ARVs to 

80 percent of adults and children with advanced HIV infection and to 80 percent of HIV-positive pregnant 

women, all by 2010. However, only 31 percent of people who needed treatment for advanced HIV 

infection received it in 2009. As a result of this slow progress the treatment goals were set back to 2015 

in the revised framework (2010 to 2015). By 2010 antiretroviral treatment coverage remained seriously 

low. with only a quarter of adults and 7 percent of children in need of treatment receiving it. Currently 1.4 

million adults and 262.000 children eligible for antiretroviral treatment remain without it ” 

In hogervermelde documentatie wordt bevestigd dat er initiatieven worden genomen om de behandeling 

van HIV mogelijk te maken, maar dat desondanks in de realiteit nog steeds het overgrote deel van de 

bevolking nog steeds geen levensnoodzakelijke medicatie ter beschikking heeft en/of geen toegang 

heeft tot de levensnoodzakelijke medische behandeling en opvolging. 

Zoals aangegeven in de aanvraag tot machtiging van verblijf en tijdens het verhoor door het CGVS, 

beschikt verzoeker niet over de nodige financiële middelen om de medicatie in de privésector of 

behandeling in privéziekenhuizen te betalen, zodat verzoeker het gewoon zonder medicatie en 

behandeling zal moeten stellen in geval van een terugkeer naar Nigeria. 

Nochtans is een dagelijkse medicamenteuze behandeling op nauwgezette tijdstippen met continue 

monitoring voor verzoeker van levensbelang. Zo stelt dr. V. (...) van het Instituut voor Tropische 

Geneeskunde in zijn medisch getuigschrift het volgende: 

“Patiënt is hiv-geïnfecteerd en lijdt aan 

° Ernstige immuundeficiëntie met klinische symptomen: WGO graad 4 ... °NNRTI Resistente virus 

(mutatie K103N) ” 

De behandeling moet dagelijks, op het correcte uur en in de correcte dosering worden ingenomen en dit 

levenslang.  

Bij niet-behandeling leidt hiv onvermijdelijk tot aids en de dood. Het aids stadium wordt gekenmerkt door 

het optreden van zogenaamde ‘opportunistische infecties’: hersenvliesontsteking, longontsteking, 

tuberculose, etc... De patiënt belandt uiteindelijk in een terminaal stadium waarbij het immuunsysteem 

totaal niet meer functioneert, wat niet compatibel is met het leven. 

Stabilisering van de toestand is de regel indien er kan ingestaan worden voor betaalbare, bereikbare, en 

kwalitatief voldoende hoogstaande gezondheidszorg. Zelfs bij adequate behandeling is er een reëel 

risico op het optreden van korte en lange termijn bijwerkingen van de medicatie, en van resistentie 

tegen de gebruikte medicijnen. Dit vereist continue monitoring van de patiënt. ” 

Ten slotte wordt in de bestreden beslissing gesteld dat verzoeker niet arbeidsongeschikt is en derhalve 

in zijn levensonderhoud kan voorzien. Nochtans heeft verzoeker reeds herhaaldelijk benadrukt dat hij 

wordt gestigmatiseerd omwille van zijn aandoening. HIV besmette personen worden in Nigeria vaak 

gestigmatiseerd en gediscrimineerd  (Stukken 4 en 5). Het spreekt voor zich dat het voor verzoeker dan 

ook geen evidentie zal zijn om tewerkstelling te vinden. 

Overigens werd verzoeker om dezelfde reden zelfs verstoten door zijn ouders en zijn omgeving, zodat 

hij, in tegenstelling tot wat in het advies van de arts-adviseur wordt gesteld, geenszins kan rekenen op 

steun van en opvang door zijn familie. 

Bovendien, zelfs als zou verzoeker worden tewerkgesteld en in zijn levensonderhoud kunnen voorzien, 

of zelfs al zou verzoeker worden opgevangen door zijn familie, dan nog heeft dit niet tot gevolg dat 

verzoeker ook toegang heeft tot de levensnoodzakelijke medicatie en behandeling van zijn aandoening. 

Hoger werd reeds aangetoond dat dit niet het geval is. 

Om deze redenen moet worden vastgesteld dat door de bestreden beslissing art. 9ter 

Vreemdelingenwet juncto art. 3 EVRM werd geschonden; dat verweerder bovendien haar beslissing niet 

heeft genomen na een behoorlijke afweging van alle ter zake dienende gegevens en belangen, met als 

gevolg dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden; en dat er een kennelijk wanverhouding 

bestaat tussen de bestreden beslissing en de feiten waarop de bestreden beslissing is gebaseerd, 

waardoor het redelijkheidsbeginsel werd geschonden; en dat verweerder het materieel motiverings-

beginsel heeft geschonden nu de beslissing niet op juiste feitelijke en rechtens aanvaardbare motieven 

werd gesteund. 

Om deze redenen vordert verzoeker de nietigverklaring van de bestreden beslissing.” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt in haar nota: 

 

“In het enig middel werpt verzoeker de schending op van artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet jo. 

Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het redelijkheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringplicht. 

Hij meent dat uit de informatie waarop verwerende partij zich baseert blijkt dat verzoeker geen toegang 

heeft tot een adequate behandeling in het land van herkomst. 
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Hij stelt dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies enkel verwijst naar informatie waaruit blijkt welke 

medicatie verkocht mag worden in Nigeria, en daaruit niet de effectieve materiële beschikbaarheid blijkt. 

Hij stelt dat de inhoud van het advies van de ambtenaar- geneesheer niet strookt met de inhoud van de 

verslagen waar hij naar verwijst, namelijk het verslag betreffende de terugkeer naar Nigeria opgesteld 

door het OIM enerzijds en het artikel AVERTing HIV and AIDS anderzijds. Hij meent dat de arts-

adviseur nagenoeg letterlijk uit de documenten citeert, op de stukken die het verhaal van verzoeker 

bevestigen na. 

Hij werpt in dat verband op dat uit die documentatie eveneens blijkt dat sommige ziekenhuizen niet over 

voldoende apparatuur en niet over voldoende geschikte voorzieningen beschikken en er lange 

wachttijden zijn, dat er vaak een waarborg moet worden betaald voordat de behandeling wordt 

uitgevoerd, dat er een verontrustend tekort aan voorradige levensbelangrijke medicijnen in de openbare 

sector aanwezig is, en dat patiënten hierdoor aangezet worden om in de privé sector hogere prijzen te 

betalen of om het gewoon zonder medicijnen te stellen. 

Hij stelt dat om die redenen uit de door de ambtenaar- geneesheer aangehaalde verslagen geenszins 

kan worden afgeleid dat in Nigeria een adequate behandeling voorhanden is. 

Hij stelt bovendien dat het onredelijk is om ervan uit te gaan dat hij zou kunnen deelnemen aan het 

National Health Insurance Plan, gezien nog geen 0,5 % van de Nigerianen dit doet. 

Hij voert aan dat uit het artikel AVERTing HIV and AIDS blijkt 75% van de mensen die geïnfecteerd zijn 

geen toegang hebben tot de nodige medische verzorging, en dat in dat artikel wordt bevestigd dat veel 

ziekenhuizen kampen met een tekort aan middelen, materiaal en medicatie. 

Hij stelt dat de ambtenaar-geneesheer bovendien verkeerdelijk verklaart dat hij niet arbeidsongeschikt 

zou zijn, vermits hij omwille zijn aandoening wordt gediscrimineerd op de Nigeriaanse arbeidsmarkt. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

de Raad niet bevoegd is zijn beoordeling van de aanvraag 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. (RVV 29 maart 2012, nr. 78 303) 

Artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet beoogt een verblijfsrecht om medische redenen voor personen 

die omwille van de severiteit van aandoening en het gebrek aan een adequate behandeling een reëel 

risico lopen op een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt namelijk dat de 

wetgever de toekenning van een verblijfsrecht om medische redenen volledig heeft willen verbinden aan 

het EVRM en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. (RVV, 25 januari 

2012, nr. 73.906) 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens benadrukt in haar rechtspraak dat er slechts sprake 

kan zijn van een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in het 

zeer uitzonderlijk geval ("a very exceptional case”), wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen 

de uitwijzing dwingend zijn (cf. D. t. Verenigd Koninkrijk, 2 mei 1997; N. t. Verenigd Koninkrijk, 27 mei 

2008, § 42). 

Uit N. t. Verenigd Koninkrijk blijkt dat het Hof sinds D. t. Verenigd Koninkrijk dat principe op consistente 

wijze heeft toegepast. 

Vreemdelingen, die het voorwerp uitmaken van een verwijderingsmaatregel, kunnen in principe geen 

verblijf in die lidstaat opeisen om te kunnen blijven genieten van de medische, sociale of andere vormen 

van bijstand en diensten aangeboden door de lidstaat. Het feit dat verzoekers levensverwachting op 

significante wijze wordt ingekort is op zich onvoldoende om te besluiten tot een schending van art. 3 

EVRM. De beslissing tot verwijdering van een vreemdeling, die lijdt aan een serieuze mentale of 

psychische ziekte, naar een land waar de faciliteiten voor behandeling van die ziekte minderwaardig zijn 

in vergelijking met deze van de verwijderende lidstaat, kan slechts in zeer uitzonderlijke 

omstandigheden een schending van art. 3 EVRM uitmaken, met name wanneer de humanitaire redenen 

die pleiten tegen een verwijdering dermate ernstig of dwingend zijn. (N. t. Verenigd Koninkrijk, 27 mei 

2008, § 42) 

Bovendien preciseert Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de vooruitgang in de medische 

wetenschap, tezamen met de sociale en economische verschillen tussen landen, impliceren dat de 

kwaliteit van behandeling voorhanden in lidstaten sterk kan verschillen van deze van het land van 

herkomst. Hoewel het Hof verklaart dat het noodzakelijk is, gelet op het fundamentele recht vervat in 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, een zekere flexibiliteit aan de dag te 

brengen om in uitzonderlijke gevallen verwijdering te voorkomen, wordt verder bepaald dat deze 

rechtspraak allesbehalve impliceert dat een lidstaat de plicht heeft om deze ongelijkheden te nivelleren 

door de verstrekking van gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan alle vreemdelingen zonder 
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verblijfsrecht. Dit zou immers een te zware last op de schouders van de lidstaten leggen. (N v. United 

Kingdom, 27 mei 2008, § 42) 

Verwerende partij betwist het feit dat verzoeker besmet is met het HIV-virus, noch het feit dat de 

voorziening in Nigeria het niveau van de voorzieningen in het Rijk niet evenaren, niet. Noch is de 

ambtenaar-geneesheer bij zijn onderzoek naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van een 

adequate medische verzorging in verzoekers land van herkomst onaandachtig geweest voor de 

problematiek. 

Het valt echter niet in het kader van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, 

noch in het kader van artikel 9 ter van de Vreemdelingewet om het feit dat Nigeria een derderwereldland 

is, te beschouwen als een grond voor de schending van de genoemde bepalingen. Het komt de lidstaten 

immers geenszins toe om de verschillen in de kwaliteit van de behandeling voorhanden in de gaststaat 

en in het land van herkomst, welke van zelfsprekend zijn, te nivelleren. 

In dit licht stelde de ambtenaar-geneesheer dat de hoge drempel die door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens wordt gehanteerd in casu niet werd gehaald. Hij zich immers aan de hand van de 

door hem aangehaalde bronnen vergewissen van het feit dat een adequate behandeling, bestaande is 

in Nigeria, desgevallen beschikbaar wordt gesteld door de overheid en niet ontoegankelijk kan worden 

geacht voor verzoeker. 

De thans bestreden beslissing bevat een uitgebreide uiteenzetting omtrent de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van medicatie, sociale bijstand en verzoeksters concrete situatie, waaruit blijkt dat de 

"hoge drempel" van de onmenselijke en vernederende behandeling niet zal worden geëvenaard. 

In de D. t. Verenigd Koninkrijk bestond deze uitzonderlijke omstandigheid immers uit het feit dat de 

verzoekende partij zeer ernstig ziek was en het einde van haar .Leven leek genaderd te zijn, terwijl haar 

geen enkele vorm van verzorging of medische bijstand kon gegarandeerd worden in haar land van 

herkomst en hij bovendien geen familie had die voor hem zou willen/kunnen zorgen of haar eten, 

onderdak of sociale steun kon geven. 

Verzoekers beweringen weerleggen dit feit niet. Hij verklaart immers louter dat de kwaliteit van de 

bestaande voorzieningen veel lager is dan hij meent te lezen in de het advies van de ambtenaar-

geneesheer. 

Verwerende partij heeft hierbij eveneens de eer te wijzen op het arrest nr. 70.086 d.d. 19 december 

2011, waarbij de Raad bepaalde dat het feit dat medicatie moeilijk kan verkregen worden door de 

betrokkene geen reden is om te besluiten tot een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens. Tevens stelde de Raad dat uit de rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens blijkt dat ook de kosteloosheid van de medische behandeling geenszins 

een vereiste is en dat zelfs al zou er een aanzienlijke kost zijn voor verzoekers, zulks er geenszins toe 

leidt dat dit strijdig zou zijn met artikel 3 EVRM. (RVV, 19 december 2011, nr. 70.086) 

Het is derhalve niet vereist dat de thans bestreden beslissing gesteund wordt op een concreet bewijs 

dat verzoeker op eenvoudige wijze kosteloos medicijnen zal kunnen verkrijgen. 

Het is daarom niet kennelijk onredelijk om in de gegeven omstandigheden te oordelen dat in een context 

waarbij werd vastgesteld dat een adequate behandeling voorhanden en toegankelijk is in het land van 

herkomst van de persoon die om medische regularisatie verzoekt, het niet gaat om een "zeer 

uitzonderlijk geval waarbij dwingende redenen bestaan die tegen de uitwijzing pleiten" in de zin van de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zodat de vermeende schending van 

artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet jo. Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens niet kan worden weerhouden. 

Gezien verzoeker niet aannemelijk maakt dat verwerende partij op grond van incorrecte feitenvinding op 

een kennelijk onredelijk wijze tot de thans bestreden beslissing kwam, kan niet kan worden gevolgd 

waar hij stelt dat de materiële motiveringplicht werd geschonden. Overeenkomstig de rechtspraak van 

de Raad toont het loutere feit dat verzoekers het niet eens zijn met de conclusies van verweerder nog 

niet aan dat verweerder op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze tot zijn conclusie zou zijn 

gekomen, zodat de onderstaande rechtspraak mutatis mutandis van toepassing is : 

"Het loutere feit dat verzoekers het niet eens zijn met de conclusies van verweerder toont nog niet aan 

dat verweerder op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze tot zijn conclusie zou zijn gekomen. 

Voor zover het de bedoeling zou zijn van verzoekers om de Raad te vragen om de beoordeling van de 

ambtenaar-geneesheer over te doen, dient de Raad op te merken dat het hem niet toekomt in het raam 

van een annulatieprocedure om zijn beoordeling in de plaats te stellen van de beoordeling van de 

ambtenaar—geneesheer." (RVV, 11 januari 2012, nr. 73.032 

Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kunnen verzoekers ook niet gevolgd 

worden waar zij stellen dat het redelijkheidsbeginsel geschonden werd (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301)  
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Uit al het bovenstaande blijkt bovendien dat de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

niet kan worden weerhouden, vermits verzoeker niet aannemelijk maakt dat de thans bestreden 

beslissing niet op een zorgvuldige wijze was voorbereid of dat ze niet gestoeld was op een correcte 

feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 

Het middel is ongegrond.” 

 

2.3. De verzoekende partij bekritiseert de beslissing inhoudelijk en voert de schending aan van de 

materiële motiveringsplicht. Nazicht van de materiële motiveringplicht houdt in casu nazicht in van de 

aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

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

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

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

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

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet, op basis waarvan de verzoekende partij haar aanvraag indiende, 

luidde op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing als volgt: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

 

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

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

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

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

na het verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft 

 

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

een identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

 

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

 

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

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

 

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

 

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

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

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 
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voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

4° indien de in §1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; 

 

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

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

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

de huidige bepaling. 

 

§ 4. De vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer de minister of zijn 

gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene 

handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4. 

 

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

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

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

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

 

§ 6. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de gemachtigde van de minister en de leden 

van zijn dienst, wat betreft de medische gegevens waarvan zij in de uitoefening van hun ambt kennis 

krijgen. 

 

§7 De aanvraag om machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel, afgelegd door een 

vreemdeling die toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van onbeperkte duur, wordt, wanneer zij 

nog in behandeling is bij de Dienst Vreemdelingenzaken ambtshalve zonder voorwerp verklaard, tenzij 

de vreemdeling, binnen een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf het inwerkingtreden van deze 

bepaling of vanaf de overhandiging van de titel waaruit het onbeperkt verblijf blijkt, bij een aangetekende 

brief aan de Dienst Vreemdelingenzaken, de voortzetting van de behandeling vraagt.” 

 

Uit deze bepaling blijkt dat een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van medische redenen in 

de zin van artikel 9ter van de vreemdelingenwet enkel gegrond kan worden verklaard indien de 

aanvrager bewijst op zodanige wijze te lijden 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 en indien er hiervoor geen adequate behandeling bestaat in diens land van herkomst.  

 

Op 17 april 2012 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij lijdt 

aan een HIV-infectie en aan chronische genitale herpes.  

Het determinerend motief van de bestreden beslissing bestaat erin dat de door de verzoekende partij 

aangehaalde medische problematiek niet kan worden weerhouden als grond om een verblijfsrecht op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet te verlenen nu de ambtenaar-geneesheer, die op 26 
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juni 2012 een uitvoerig medisch verslag met betrekking tot de aandoeningen van de verzoekende partij 

en de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de noodzakelijke zorgen hiervoor in Nigeria opstelde, 

besluit dat de nodige zorgen toegankelijk en beschikbaar zijn in Armenië. De ambtenaar-geneesheer 

concludeert als volgt: 

 

“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 17.04.2012. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

• Standaard medisch getuigschrift (dd. 10/02/2012) ingevuld door dr V. (...), internist, waaruit blijkt dat 

betrokkene een HlV-infectie heeft en een opportunistische infectie (chronische genitale herpes) 

waarvoor hij medicamenteus behandeld wordt; 

• Medisch attest (d.d. 10/02/2012) opgesteld door dr. V. (...) waaruit blijkt dat betrokkene HIV heeft; 

• Uitslag van een bloedname (d.d. 15/11/11) waaruit blijkt dat betrokkene een CD4-waarde van 410 

heeft; 

• Verslag van een resistentietest waaruit blijkt dat het virus (HIV) resistent is aan nevirapine, efavirenz 

en nelfinavir. 

Uit een studie van deze documenten blijkt dat deze 29-jarige man een HIV-infectie heeft waarvoor hij 

behandeld wordt met darunavir (Prazista©), ritonavir (Norvrir®) en emtricftabine/tenofovir (Truvada®). 

Voor zijn chronische herpesinfectie wordt hij behandeld met aciclovir. 

Bij een HlV-infecfie is er nood aan een levenslange onderdrukking van het virus met een effectieve 

behandeling met antiretrovirale middelen. Of de behandeling effectief blijft moet worden opgevolgd met 

CD4-waarde bepaling, eventueel maar niet noodzakelijk aangevuld met virale load. We weerhouden 

een volwaardige tritherapie en de opvolging van de bloedwaarden. Bovendien weerhouden we de 

behandeling voor herpes met aciclovir. 

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 van de Wereldgezondheidsorganisatie 

http://apps.who.int/hiv/amds/patents_registration/drs/Default.aspx 

(2) Informatie afkomstig van plaatselijke artsen die werkzaam zijn in het land van herkomst en die 

gecontracteerd zijn door het bureau van de medische adviseurs van het Nederlandse Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11/05/2012 met uniek referentienummer NG-2466-2012 

(3) Informatie van de Essentiële Medicatielijst van Nigeria (vijfde editie, 2010) 

Betreffende de medicamenteuze behandeling: uit (1) Wijkt dat zowel tenofovir/emtrictabine als 

lopinavir/ritonavir (ter vervanging van darunavir) beschikbaar zijn in Nigeria. Verder blijkt (3) dat ook 

aciclovir beschikbaar is. 

Uit (2) blijkt dat de opvolging door specialisten en de CD4~waarde bepaling en viral load beschikbaar 

zijn. 

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

Uit onze informatie blijkt dat de voornaamste overheidsinstantie in de gezondheidszorgverlening in 

Nigeria het Federale Ministerie van Gezondheid is. Het Ministerie is belast met de coördinatie van aöe 

gezondheidsactiviteiten in de Federatie. Medische dienstverlening en gezondheidsdiensten vallen ook 

onder de verantwoordelijkheid van de staatsregeringen, die de ziekenhuizen in de grote en kleine 

steden onderhouden. De meeste hoofdsteden van de staten beschikken over categorale, openbare en 

private ziekenhuizen. Elke stad heeft ook een academisch ziekenhuis dat door het Federale Ministerie 

van Gezondheid gefinancierd wordt. De categorie openbare ziekenhuizen (van de overheid of de staat) 

bestaat uit algemene, academische en categorale ziekenhuizen. Een consultatie- en registratie-

vergoeding in een openbaar ziekenhuis bedraagt N 500 (€ 2,30). Laboratoriumtesten kosten tussen N 

700 en 1200 (€ 3,21 en 6). Privéziekenhuizen zijn standaardziekenhuizen. Deze ziekenhuizen zijn 

meestal duurder, maar zij zijn vrij toegankelijk voor iedereen die hun diensten kan betalen. 

Consultatievergoedingen in privéziekenhuizen schommelen tussen N 4Û0Ü en 6000 (€ 18,35 en 28), 

Laboratoriumtesten kosten tussen N1000 en 1500 (€ 5 en 7) per test.  

Nigeria beschikt over een National Health Insurance Scheme* (NHIS), Om aan het plan te kunnen 

deelnemen, moet de deelnemer zich eerst bij een door het NHIS erkende 'Health Maintenance 

Organisation' (HMO) inschrijven. Dit zijn besloten of naamloze vennootschappen die in het plan 

geregistreerd zijn om voordelen in de gezondheidszorg aan deelnemers te verlenen. Daarna moeten de 

deelnemers zich inschrijven bij de primaire gezondheidszorgverlener van hun keuze (privé of openbaar). 

Hun HMO stelt een lijst met door het NHIS erkende zorgverleners ter beschikking. Na de inschrijving 

krijgt de deelnemer een identiteitskaart (ID) met een persoonlijk identificatienummer Op vertoon van 
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deze ID-kaart kan hem of haar geen medische bijstand geweigerd worden. Een deelnemer mag vrij van 

zorgverlener veranderen als hij of zij na zes maanden niet tevreden is over de verleende diensten. De 

HMO zal de zorgverlener betalen voor de verleende diensten. 

In het NHIS-plan bedraagt de ziektekostenverzekeringspremie voor elke werknemer 15% van zijn 

basisloon, waarvan 5% ten laste van de werknemer en 10% ten laste van de werkgever komt. 

Werkzoekenden kunnen niet aan hei plan deelnemen. 

Het NHIS betaalt N 550 per persoon aan de 'Health Management Organization' (HMO). Dit bedrag wordt 

doorgaans drie maanden op voorhand aan de HMO uïtbetaald. Zij betalen de gezondheidszorgverleners 

op hun beurt één maand op voorhand uit. 

Het NHIS heet al 20 HMO’s geregistreerd. 

Er wordt geschat dat 700 000 mensen, voornamelijk uit de openbare sector, aan het plan deelnemen. 

Het NHIS oefent momenteel druk uit om de NHIS-wet te wijzigen, zodat ook zelfstandigen en mensen 

uit plattelandsgebieden aan het plan kunnen deelnemen.  

De aandoening waaraan betrokkene lijdt is een courant en wijdververspreid gezondheidsprobleem in 

Nigeria. 

De nationale behandelingsprogramma’s voor de preventie, opvolging en behandeling van de 

aandoening in kwestie zijn in 2001 van start gegaan. Sinds 2006 biedt de Nigeriaanse overheid gratis 

ARV behandelingen en zorg in bijna alle openbare ziekenhuïzen. Uit dezelfde informatie blijkt dat de 

Nigeraanse overheid van de bestrijding van de ziekte een absolute prioriteit heeft gemaakt. Met behulp 

van verbeterde preventieprogramma's, betere begeleiding en ondersteuning van de ziekte, forse 

Investeringen en een betere beschikbaarheid van de noodzakelijk medicijnen beoogt de Nigeriaanse 

overheid de verdere opmars van de aandoening te stagneren.  

Er zijn talrijke apotheken In de verschillende delen van Nigeria. Het 'National Agency for Food and Drug 

Administration and Control* (NAFDAC) heeft belangrijk werk geleverd om ervoor te zorgen dat deze 

apotheken volgens de regels werken en echte medicijnen aan de Nigeriaanae bevolking aanbieden.  

Betrokkene verwijst in zijn verzoekschrift naar algemene informatie over Nigeria en stelt dat hij er niet 

zal kunnen genieten van de noodzakelijke verzorging, opvolging en medicatie. 

In het medisch advies van de arts-adviseur wordt uitdrukkelijk gemotiveerd dat in Nigeria de nodige 

behandeling beschikbaar is en de nodige medicatie gratis is. Uit het advies van de arts^adviseur blijkt 

dat aldus informatie beschikbaar is die het tegendeel van betrokkenes beweringen bewijst. 

Betrokkenes beweringen en verwijzingen naar algemene verslagen, kunnen niet volstaan om het 

concrete en uitvoerige onderzoek dat door onze arts-adviseur werd verricht te weerleggen. Bovendien, 

uit betrokkenes eigen verklaringen ten aanzien van het CGVS valt af te leiden dat een medische 

behandeling en medicatie voor zijn ziekte wel degelijk aanwezig zijn in Nigeria, maar dat betrokkene 

deze niet kan betalen.5 In dit verband met deze bewering van betrokkene dient verwezen te worden 

naar de eerder aangehaalde mogelijkheid om te genieten van gratis medische zorgen. Bovendien dient 

opgemerkt te worden dat de aandoening waaraan betrokkene lijdt niet tot gevolg heeft dat hrj 

arbeidsongeschikt is, dat hij daardoor in staat is om in zijn levensonderhoud te voorzien en dat hij, 

middels een inkomen uit arbeid, kan instaan voor eventuele medische kosten die hij zelf zou moeten 

dragen» In het gehoorverslag van DVZ d.d, 08/08/2011 valt te lezen dat betrokkene fungeerde als 

lijfwacht voor de gouverneur-president van Imo State, terwijl de beslissing van het CGVS d.d. 

17/01/2012 vermeldt dat betrokkene in 2006 verhuisde naar Maiduguri in öomo state in het noordoosten 

van Nigeria om er een zaak op te starten als fotograaf. Tevens dient gesteld te worden dat uit het 

gehoorverslag van DVZ blijkt dat betrokkene zijn moeder, broers en zuster nog in Nigeria verblijven 

zodat rederlijke wijze verwacht kan worden dat hij op hen kan rekenen voor eventueel noodzakelijke 

morele, financiële en sociale opvang. 

Betrokkene merkt in zijn verzoekschrift op dat personen met zijn aandoening in Nigeria vaak worden 

gestigmatiseerd. Met betrekking tot deze opmerking van betrokkene dient aangestipt te worden dat in de 

al vernoemde beslissing van het CGVS te lezen staat dat betrokkene al in 2007 aan de aandoening in 

kwestie leed en dat zijn omgeving al in 2008 op de hoogte was van zijn aandoening, maar dat 

betrokkene nog tot 2011 wachtte om Nigeria te verlaten. Het CGVS merkt terecht op dat hieruit besloten 

kan worden dat de ernst van deze sociale uitsluiting kan worden gerelativeerd. Bovendien kaart 

betrokkene enkel uiterst vaag en summier het door hem aangereikte stigma aan waaronder hij te lijden 

zou hebben gehad zodat er ernstig getwijfeld kan worden aan de geloofwaardigheid van deze bewering 

van betrokkene. 

Met betrekking tot de stelling van betrokkene dat in zijn land van herkomst de medische 

omstandigheden inferieur zijn aan die van België, dient opgemerkt te worden dat niet zozeer het lagere 

kwaliteitsniveau van het systeem van gezondheidszorg in het land van herkomt van belang is. 

Doorslaggevend is of er mogelijkheden tot gezondheidsverstrekking in dat land aanwezig zijn, wat in 

casu het geval is. 
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Tenslotte dient vermeld te worden dat betrokkene beroep kan doen op het REAB-programma van de 

International Organisation for Migration (IOM). De IOM wil de zelfstandigheid en integratie van mensen 

die terugkeren naar hun herkomstland verbeteren door ze te assisteren bij hun terugkeer en hun 

reïntegratie. Zo kunnen ze beschikken over microkredieten om hen te ondersteunen bij de opbouw van 

een nieuw leven 

Conclusie 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening vari betrokkene (HIV met 

herpesinfectie) geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien 

deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Nigeria, 

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

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij en de ambtenaar-geneesheer niet betwisten 

dat de verzoekende partij medische aandoeningen heeft die er op kunnen wijzen dat deze een reëel 

risico inhouden voor haar leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhouden op een onmenselijke of 

vernederende behandeling. Uit de hierboven geciteerde bestreden beslissing en het verslag van de 

ambtenaar-geneesheer blijkt echter dat de verwerende partij en de adviserend arts concluderen, in 

tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt, dat de behandelingen voor haar aandoeningen 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Nigeria. 

 

Met betrekking tot de beschikbaarheid van de noodzakelijke medicatie verwijt de verzoekende partij de 

ambtenaar-geneesheer, die wat betreft de medicatie verwijst naar informatie van de Wereldgezond-

heidsorganisatie en van de Essentiële medicatielijst van Nigeria, dat de effectieve materiële beschik-

baarheid en de financiële toegankelijkheid niet werden nagegaan en dat enkel wordt vermeld dat de 

medicatie verkocht mag/kan worden in Nigeria. De Raad merkt op dat de verzoekende partij haar grief 

baseert op hetgeen de ambtenaar-geneesheer vermeldt onder de hoofding “Beschikbaarheid (…)” van 

zijn advies, terwijl de arts pas onder de hierop volgende titel, namelijk “Toegankelijkheid (…) ingaat op 

de toegankelijkheid van de medische zorgen in Nigeria, zodat de kritiek van de verzoekende partij 

onterecht is. De ambtenaar-geneesheer wijst er in deze titel onder meer op dat de Nigeriaanse overheid 

sinds 2006 gratis ARV-behandelingen en zorg biedt in bijna alle openbare ziekenhuizen en dat zij 

tevens een betere beschikbaarheid van de noodzakelijke medicijnen beoogt nu zij van de bestrijding van 

de ziekte een absolute prioriteit heeft gemaakt. Ook wordt er, met verwijzing naar het rapport “Retour au 

Nigéria Information sur le pays” van 2009 van de IOM, gewezen op het feit dat er talrijke apotheken zijn 

in de verschillende delen van Nigeria en dat het “National agency for food and drug administration and 

control” belangrijk werk heeft geleverd om ervoor te zorgen dat deze apotheken volgens de regels 

werken en echte medicijnen aanbieden aan de Nigeriaanse bevolking. Voorts wordt HIV volgens het 

verslag van de IOM in bijna alle openbare ziekenhuizen in Nigeria gratis behandeld (onderhevig aan de 

beschikbaarheid van medicijnen). Tot slot wijst de bestreden beslissing erop dat de verzoekende partij 

een beroep kan doen op het REAB-programma van de IOM in de mate dat zij financiële steun voor haar 

medische problemen behoeft. Dit weerlegt de verzoekende partij niet.  

 

De verzoekende partij verwijt de verwerende partij tevens selectief te citeren uit het verslag van de IOM 

betreffende de terugkeer naar Nigeria en het artikel van AVERTing HIV and aids nu zij de passages die 

het verhaal van de verzoekende partij bevestigen, namelijk dat de nodige zorgen niet beschikbaar en 

toegankelijk zouden zijn, achterwege zou laten. Waar zij in haar verzoekschrift stelt dat de ambtenaar-

geneesheer met betrekking tot de openbare ziekenhuizen uit het verslag van de IOM achterwege laat 

dat “maar sommige ziekenhuizen hebben onvoldoende apparatuur en onvoldoende geschikte voor-

zieningen. Er zijn vaak lange wachttijden en patiënten krijgen niet onmiddellijk medische verzorging als 

gevolg van het grote aantal patiënten”, wijst de Raad er vooreerst op dat uit deze achterwege gelaten 

zinsnede geenszins blijkt dat de behandeling voor de aandoeningen van de verzoekende partij niet 

beschikbaar of toegankelijk is in Nigeria. In het verslag wordt louter gesteld dat niet alle openbare 

ziekenhuizen over voldoende apparatuur en voorzieningen beschikken en dat er vaak lange wachttijden 

zijn in deze ziekenhuizen. Voorts wijst de ambtenaar-geneesheer in zijn verslag ook op het bestaan van 

privéziekenhuizen, die standaardziekenhuizen zouden zijn, naast openbare ziekenhuizen. Deze privé-

ziekenhuizen zijn volgens de arts meestal duurder, maar ze zijn vrij toegankelijk. Waar de verzoekende 

partij erop wijst dat in het IOM-verslag staat “Voorwaarden voor de verlening van ziekenhuisdiensten – 

Meestal moet een waarborg betaald worden voordat de behandeling wordt uitgevoerd”, blijkt hieruit 

evenmin de ontoegankelijkheid van de nodige medische zorgen.  
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De verzoekende partij verwijst naar het IOM-verslag waarin het volgende staat: 

 

““Gegevens van een studie in 36 landen (in alle geografische regio’s van de Wereldgezondheids-

organisatie (WHO)) betreffende alle inkomensgroepen, zoals bepaald door de Wereldbank, hebben een 

verontrustend tekort aan voorradige levensbelangrijke medicijnen in de openbare sector aangetoond. 

De studie, waarin ook Nigeria was begrepen, toont aan dat patiënten hierdoor worden aangezet om 

hogere prijzen in de privésector te betalen of om het gewoon zonder medicijnen te stellen. 

De resultaten bevestigen dat regeringen meer inspanningen moeten leveren om de voorradigheid van 

levensbelangrijke medicijnen te verbeteren om zo de nationale gezondheidssystemen efficiënter en 

eerlijker te maken. 

De resultaten van alle enquêtes tonen een gemiddelde voorradigheid in de openbare sector aan van 

slechts 38 %. Hierdoor moeten patiënten wel medicijnen uit de privésector kopen, waar de behande-

lingen duurder en vaak onbetaalbaar zijn. ”  

 

Dienaangaande wordt verwezen naar bovenstaande bespreking waaruit blijkt dat, gelet op het geheel 

van de elementen, het niet kennelijk onredelijk was van de verwerende partij om te oordelen dat de 

nodige medicatie beschikbaar en toegankelijk is voor de verzoekende partij, te meer gelet op het 

bestaan van het REAB-programma, waarnaar de bestreden beslissing verwijst. In de bestreden 

beslissing en in het advies van de ambtenaar-geneesheer wordt er bovendien op gewezen dat de 

aandoening waaraan de verzoekende partij lijdt niet tot gevolg heeft dat zij arbeidsongeschikt is, zodat 

zij in staat is in haar levensonderhoud te voorzien en middels de inkomsten uit arbeid kan instaan voor 

de medische kosten die zij zelf zou moeten dragen. Ook wijzen deze documenten er op dat uit het 

gehoorverslag van de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat haar moeder, broers en zus nog in Nigeria 

verblijven, zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij op hen kan rekenen voor eventueel 

noodzakelijke morele, financiële en sociale opvang. Daarnaast wijzen de bestreden beslissing en het 

advies op het bestaan van het REAB-programma van de IOM, waarbij de zelfstandigheid en integratie 

van mensen die terugkeren naar hun land van herkomst wordt verbeterd door hen te ondersteunen, 

onder meer door het aanbieden van microkredieten. Tenslotte wijst de ambtenaar-geneesheer in zijn 

advies op het National Health Insurance Scheme (NHIS) voor werknemers in Nigeria, dat deelnemers 

de garantie biedt dat hen geen medische bijstand kan worden geweigerd. Gelet op het feit dat de 

verzoekende partij niet arbeidsongeschikt is, bestaat de mogelijkheid dat zij van de voordelen van het 

NHIS-plan kan genieten. Waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift stelt dat HIV-besmette 

personen vaak gediscrimineerd en gestigmatiseerd worden waardoor het voor haar geen evidentie is 

om werk te vinden, wijst de Raad er op dat zij met de aan het verzoekschrift toegevoegde stukken, 

namelijk de artikels “Faith leaders join Nigeria on AIDS” en “Nigeria Country Situation 2009” van 

UNAIDS, niet aantoont dat zij zelf het slachtoffer werd van discriminatie of stigmatisering, te meer uit het 

administratief dossier blijkt dat, hetgeen eveneens terecht door de verwerende partij in de bestreden 

beslissing wordt aangegeven, verzoekende partij reeds in 2007 aan de aandoening leed, maar nog tot in 

2011 wachtte om Nigeria te verlaten. De verzoekende partij ontkent dit niet. De verwerende partij kan 

gevolgd worden waar zij stelt dat het CGVS terecht opmerkte dat de ernst van de sociale uitsluiting 

hierdoor gerelativeerd kan worden en dat de verzoekende partij uiterst vaag blijft omtrent het stigma 

waaronder zij te lijden zou hebben. 

 

De verzoekende partij maakt met haar betoog niet aannemelijk dat de nodige zorgen en medicatie 

financieel niet toegankelijk zijn. Evenmin maakt zij aannemelijk dat zij niet dagelijks op het correcte uur 

en in de correcte dosering haar medicatie zal kunnen innemen, zoals zij lijkt voor te houden in haar 

verzoekschrift. 

 

Waar de verzoekende partij het artikel van AVERTing HIV and AIDS citeert en hieruit afleidt dat 

ondanks de initiatieven die worden genomen om de behandeling van HIV mogelijk te maken, in realiteit 

het overgrote deel van de bevolking nog steeds geen levensnoodzakelijke medicatie ter beschikking 

heeft en/of geen toegang heeft tot levensnoodzakelijke medische behandeling en opvolging, kan 

eveneens worden verwezen naar bovenstaande bespreking.  

 

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

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

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

beslissing te schragen. Een schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet of van de materiële 

motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 



  

 

RvV X - Pagina 14 van 17 

Daarnaast voert de verzoekende partij de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het 

middel is ongegrond. 

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins 

aantoont dat de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel schendt. 

 

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

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

andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt uiteen te zetten. Een middel dat gesteund is op de 

schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen 

worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78.751). Dit onderdeel van het middel is 

derhalve onontvankelijk. 

 

Tenslotte voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 EVRM.  

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.” Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

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

 

Uit de vreemdelingenwet zelf en haar parlementaire voorbereiding blijkt dat de begrippen uit artikel 9ter 

met het begrippenkader van het EVRM en de interpretaties hiervan door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens moeten verbonden worden.  

 

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

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

een overzicht van zijn jarenlange consistente rechtspraak sinds het arrest D. vs. The United Kingdom 

(EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96) waarbij het vervolgens duidelijk de principes vaststelt die het 

aanwendt met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen.  

 

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

following principles.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expulsion in very exceptional cases,  

Article 3 does not place an obligation on the Contracting State to alleviate such disparities through the 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

principes toe op de hem voorliggende zaak.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

were seriously ill.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIDS worldwide.  

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

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

(cited  

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

a violation of Article 3 of the Convention.”  
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De strenge principes die het Hof sinds voornoemd arrest D. vs. The United Kingdom in medische zaken 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(EHRM, grote kamer, 27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42).  

 

De Grote Kamer handhaafde dan ook de hoge drempel, die door D. vs. The United Kingdom werd 

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

politieke rechten. Volgens het Hof kan artikel 3 van het EVRM niet beschouwd worden als een verplich-

ting voor de verdragspartijen om de ongelijkheden tussen landen op vlak van medische voorzieningen te 

overbruggen door het voorzien van gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale vreemdelingen. 

In casu oordeelde het Hof dat uit de beschikbare informatie bleek dat antiretrovirale middelen in principe 

beschikbaar zijn in Oeganda – al geraakten ze wegens een gebrek aan middelen vaak maar bij de helft 

van de personen die deze nodig hadden – en zouden ze niet beschikbaar zijn in verzoeksters rurale 

streek van afkomst en zou ze deze middelen naar eigen zeggen niet kunnen betalen noch zou zij op de 

steun en zorg van de in Oeganda aanwezige familieleden kunnen rekenen. Op het moment van de 

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

was volgens het Hof onderhevig aan een bepaalde graad van speculatie. De Grote Kamer kwam tot de 

conclusie dat er geen sprake was van de zeer uitzonderlijke omstandigheden zoals in voornoemd arrest 

D. vs. The United Kingdom en besloot dat haar uitzetting niet in strijd zou zijn met artikel 3 van het 

EVRM.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

zijn met artikel 3 van het EVRM.  

 

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

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

 

Door in de hoofding van haar middel enkel te verwijzen naar artikel 3 EVRM en voor het overige op het 

einde van de bespreking van haar middel slechts te stellen “om deze redenen moet worden vastgesteld 

dat door de bestreden beslissing art. 9ter Vreemdelingenwet juncto art. 3 EVRM werd geschonden”, 

maakt de verzoekende partij een schending van artikel 3 van het EVRM niet aannemelijk. Uit de 

bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij zich heeft gebaseerd op het verslag van de 

ambtenaar-geneesheer en dat deze laatste rekening heeft gehouden met alle door de verzoekende 

partij bijgebrachte elementen. De verwerende partij oordeelde dat er aan de verzoekende partij geen 

verblijfsmachtiging op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet kon worden toegestaan.  

 

Evenmin doorslaggevend is het gegeven dat een medische behandeling beperkt beschikbaar is omwille 

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

het land van terugkeer dan in de betrokken Verdragsluitende Staat, hetzij dat financiële toegankelijkheid 
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van de beschikbare behandeling ernstige problemen geeft (EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC 

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

25629/04, Amegnigan v. Nederland). Bovendien is er geen schending van artikel 3 van het EVRM 

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

zijn die zorgen niet van hetzelfde niveau als in het land waar de betrokkene op dat ogenblik verblijft. Ook 

al zou de gezondheidszorg in Nigeria niet optimaal zijn, wat in casu niet is aangetoond, houdt dit niet in 

dat de noodzakelijke zorgen er niet zouden kunnen worden verkregen (RvS 14 februari 2008, nr. 

179.633). Bijgevolg toont de verzoekende partij niet aan dat een terugkeer naar Nigeria een schending 

van artikel 3 EVRM teweegbrengt. 

 

Het gegeven dat de omstandigheden voor de verzoekende partij in het land van herkomst minder 

gunstig zouden zijn dan in België houdt op zich geen schending van artikel 3 EVRM in nu medische 

behandeling in het land van herkomst voorhanden is (EHRM 2001, Bensaid./United Kingdom, nr. 

44599/98 ECHR 2001-I § 36-40). 

 

Het middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te 

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus uitgesproken te Brussel in openbare terechtzitting op zeventien december tweeduizend en twaalf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


