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 nr. 238 921 van 24 juli 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. VERJAUW 

Anna Bijnsstraat 6 

2600 BERCHEM 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 1 april 2020 heeft 

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

van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

van 10 februari 2020 waarbij een 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 ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en van diens beslissing 

van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 27 mei 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juli 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat L. VERJAUW verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 2 juli 2019 een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  
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1.2. Op 10 februari 2020 neemt de verwerende partij een beslissing waarbij de aanvraag om verblijfs-

machtiging in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond wordt 

verklaard.  

 

Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 02.07.2019 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : [G.R.S.] […] Nationaliteit: India 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, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch 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. Er werden medische elementen aangehaald voor [G.R.S.], die echter niet 

weerhouden konden worden (zie verslag arts-adviseur d.d. 07.02.2020 in gesloten omslag). 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). Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd welke geen betrekking hebben 

op de medische toestand van betrokkene (verzoeker haalt aan dat hij sinds 2009 op het Belgisch 

grondgebied verblijft). Dat met de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 duidelijk een onderscheid werd aangebracht in twee verschillende procedures, m.n. ten eerste het 

artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een medische 

aandoening, ten tweede het artikel 9bis voor in België verblijvende personen, die menen te beschikken 

over buitengewone omstandigheden, en die om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te 

verkrijgen. Dat de hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter 

vallen en dat derhalve in dit verzoek aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan 

worden gegeven.” 

 

1.3. Op dezelfde datum neemt de verwerende partij een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“De heer, die verklaart te heten:  

[G.R.S.] […]  

Nationaliteit: India  

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen , tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naartoe te begeven, binnen 7 dagen na de kennisgeving.  

REDEN VAN DE BESLISSING: Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toe-

passing van artikel(en) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: o Krachtens artikel 7, 

eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder houder te zijn van de bij-

artikel .2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en/of een geldig 

visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de “wet betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen” en van “het recht van verdediging”, waarbij hij verwijst naar artikel 

6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: het EVRM). Het middel wordt 

toegelicht als volgt:  

 

“De beslissing inhoudende weigering machtiging tot verblijft concludeert:  

"1) kan uit het voorgelegde 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 medisch 
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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 

herkoms tof 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 inbruek 

uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de Mens (EVRM). ”  

Zoals reeds vermeld, steunt de beslissing op een verslag van een Arts-Adviseur waarbij verzoeker 

opmerkt dat deze Arts-Adviseur zich steunt op documentatie en informatie dewelke vreemd zijn aan 

verzoeker en hem niet worden meegedeeld. Meer bepaald, steunt de Arts-Adviseur zich wat betreft de 

beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst, zich op informatie 

afkomstig uit de Med-COI-databank die niet publiek is. Verzoeker heeft deze informatie bovendien niet 

ontvangen zodat hij deze informatie niet kan verifiëren. Bovendien stelt de als in zijn verslag ook 

duidelijk dat de medicatie die verzoeker thans neemt, zijnde Symtuza, in India niet beschikbaar is. 

Verzoeker neemt deze medicatie sedert 2017 en dient voor de rest van het leven behandeld te worden. 

Daarnaast wordt gesteld dat het onwaarschijnlijk is dat verzoeker in India geen familie, vrienden of 

kennisen meer zou hebben bij wie hij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de 

nodige zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. Deze conclusie wordt zonder meer getrokken 

zonder zich te beraden over de actuele toestand van verzoeker omtrent familie en vrienden in het 

thuisland. Verzoeker verblijft sedert 2009 in België, dus al meer dan 10 jaar. Verzoeker is volledig 

vervreemd van de familie en vrienden dewelke hij in zijn thuisland had en kan aldaar niet meer rekenen 

op enige hulp of zorg. De enige band dewelke verzoeker heeft is zijn vriendin uit Taiwan, dewelke 

regelmatig naar België komt voor 90 dagen. Gelet op het feit dat de motivering gesteund is op informatie 

dewelke aan verzoeker niet ter beschikking werd gesteld en bovendien gesteund is op onjuistheden wat 

betreft de sociale toestand van verzoeker in land van herkomst, meent verzoeker dat de beslissing 

onvoldoende gemotiveerd is en er een schending is van zijn rechten van verdediging en de beslissing 

derhalve nietig is.” 

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het EVRM. Het middel luidt 

als volgt:  

 

“Artikel 3 EVRM: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen”  

Het betreft een absoluut mensenrecht, waarvan in geen enkele omstandigheid kan worden afgeweken 

worden en waar geen belangenafweging aan te pas komt. Het spreekt voor zich dat de omstandigheden 

in Marokko nog steeds verontrustend en uitermate onveilig zijn voor verzoeker. Bovendien laat zijn 

gezondheidstoestand een terugkeer niet toe, gelet op de slechte kwaliteit van de medisch-psychische 

dienstverlening in Marokko. Gelet op deze redenen zou een terugkeer naar Irak een inbreuk uitmaken 

op artikel 3 EVRM. Omwille van dezelfde redenen zoals hierboven aangehaald, met name het feit dat de 

huidige medicatie van verzoeker niet beschikbaar is in het land van herkomst, het feit dat de toegang tot 

de nodige diensten voor verzorging van HIV in de praktijk toch niet zo gemakkelijk is en het feit dat 

verzoeker geen familie of vrienden heeft waarop hij kan terugvallen in India, evenals het feit dat hij reeds 

jaren behandeld wordt door dokters in het buitenland, meent verzoeker dat er een schending is van art. 

3 EVRM indien hij wordt teruggestuurd naar zijn land van herkomst.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

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

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

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voormelde wetsbepalingen verplichten de 

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

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

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 6 

september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

In casu werd de medische verblijfsaanvraag van 2 juli 2019 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De 

bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

ongegrondheid van de aanvraag wordt besloten. 

 

In de motieven van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, 

namelijk artikel 9ter van de Vreemdelingenwet “zoals vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen”, dat luidt als volgt:  
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“§ 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. (...)” 

 

Tevens bevat de eerste bestreden beslissing een motivering in feite. Er wordt gesteld dat de aange-

haalde medische elementen niet kunnen worden weerhouden als grond om een verblijfsmachtiging toe 

te kennen in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. In de beslissing geeft de 

gemachtigde uitdrukkelijk aan zich te steunen op het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer 

van 7 februari 2020 dat onder gesloten omslag aan verzoeker werd afgegeven. Dit medisch advies, dat 

aan de eerste bestreden beslissing ten grondslag ligt, wordt derhalve geacht integraal deel uit te maken 

van de motieven van deze beslissing en luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medische dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 2-7-2019  

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:  

- Standaard medisch getuigschrift d.d. 11-6-2019 van Dr. Blondeel met de volgende informatie:  

° HIV waarvoor medicamenteuze therapie en opvolging in het Tropisch instituut  

° Huidige medicatie Symtuza  

- Labo-onderzoek d.d. 11-6-2019: C: 521  

- Opname spoedafdeling d.d. 29-5-2019: atypische klachten, geen specifieke behandeling  

Uit de aangeleverde documenten kunnen we het volgende besluiten: Het betreft hier een jonge man van 

heden 34 jaar afkomstig uit India. Hij lijdt aan HIV zonder vermelden van complicaties  

Zijn medicatie bestaat uit een combinatiepreparaat : Symtuza Darunavir/Cobicistat/Emtricitabine/Teno-

fovir  

 

Omdat er geen duidelijkheid bestond over de reden tot verandering van medicatie werd een actualisatie 

aangevraagd met de specifieke vraag: Objectieve verantwoording voor verandering van medicatie : 

initieel Kaletra en Kivexa met goed resultaat, verandering naar Rezolsta en Kivexa zonder verant-

woording, heden Symtuza zonder objectieve vermelding waarom bij goed resultaat verandering van 

medicatie; graag klinische en wetenschappelijke onderbouw  

 

Volgende informatie werd bekomen:  

- Standaard medisch getuigschrift d.d.24-10-2019 van Dr. Maikllart internist met de volgende informatie:  

° Gekend met HIV sinds 2010, behandeld TBC 2010  

° Heden tweejaarlijkse opvolging in kader van HIV  

°Behandeling met Symtuza  

- Verslag consultatie d.d. 5-6-2018: behandeling met Kaletra en Kivexa, weinig therapietrouw met 

onregelmatig inname medicatie   

 

Uit de aangeleverde documenten kunnen we het volgende besluiten:  

- Het betreft hier een jonge man van heden 34 jaar.afkomstig uit India  

- Hij lijdt aan HIV zonder vermelden van complicaties  

Zijn medicatie bestaat heden uit een combinatiepreparaat : Symtuza Darunavir/Cobicistat/Emtricita-

bine/Tenofovir  

- De actualisatie brengt geen enkel objectief element aan waarom de medicatie veranderd is. We 

besluiten hieruit dat alternatieve behandeling mogelijk is zo het huidige preparaat niet beschikbaar is in 

het thuisland.de artsen laten na om ondanks specifieke vraag argumenten aan te brengen voor de 

specifieke behandeling  

- Wel willen we ook opmerken dat uit de verslaggeving blijkt dat betrokkene geen consequente therapie 

volgt In het dossier is geen tegenindicatie tot reizen vermeld.  

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst:  

 

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

administratief dossier van de betrokkene): 1. Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-

publiek is : Aanvraag Medcoi van 22-01-2020 met het unieke referentienummer 12997  
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Toont aan dat de volledige behandeling en opvolging evenals een groot arsenaal aan anti-HIV medicatie 

beschikbaar is. Opgemerkt dient te worden dat Symtuza of twee van de actieve componenten van het 

product, namelijk Cobicitstat en Emtricitabine niet beschikbaar zijn.  

 

Vermits er geen antwoord gegeven werd op de vraag naar de reden van nood tot veranderen van 

medicatie en er een groot arsenaal aan producten beschikbaar is in India, ook de vorige medicatie 

namelijk Kaletra en Kyvexa (in afzonderlijke componenten Abacavir en Lamivudine), waar geen 

problemen mee gemeld werden tijdens de behandeling, geen contra-indicatie tot verder zetten van de 

behandeling, of problemen tijdens de behandeling, uitgezonderd beperkte therapietrouw van 

betrokkene, besluiten we dat de noodzakelijke zorg beschikbaar is in het thuisland.  

 

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

 

Betrokkene toont niet aan dat hij geen toegang heeft tot de benodigde zorgen in India.  

 

Allereerst dient aangehaald te worden dat een verblijfstitel niet enkel afgegeven kan worden op basis 

van het feit dat de toegankelijkheid van de behandelingen in hét land van onthaal en het land van 

herkomst sterk uiteen kan lopen. Naast de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land 

van herkomst of het land waar de aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag 

uitgevoerde evaluatie ook plaats op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze 

behandelingen. Rekening houdend met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale 

gezondheidssystemen zeer uiteenlopend. Het kan om een privé-systeem of een openbaar systeem 

gaan, een staatsprogramma, internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een 

ziekenfonds, ... Het gaat dus om een systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te 

bekomen. Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem 

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

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

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

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

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

verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. Het EHRM heeft bovendien geoordeeld dat een eventualiteit 

van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een 

inbreuk op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en 

dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke 

beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere 

bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 

131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 68).  

 

Het Ministerie van Volksgezondheid in India heeft als doel te voorzien in een adequate gezondheidszorg 

voor alle inwoners. In 2015 stelde men 'the National Health Policy 2015’ op, waarin bepaald wordt dat 

de economische groei gebruikt dient te worden om de gezondheidszorg verder uit te bouwen.   

 

De Indiase gezondheidszorg is opgebouwd uit een private en een publieke sector. De private sector 

levert voornamelijk curatieve diensten. De publieke sector bestaat uit preventieve en curatieve diensten, 

gefinancierd door de overheid. Het nationale gezondheidsbeleid voorziet in een drieledige structuur, 

bestaande uit primaire, secundaire en tertiaire zorginstellingen om gezondheidszorg binnen het bereik 

van de mensen te brengen.  

 

Betrokkene lijdt aan HIV. Via de 'National AIDS Control Organisation’, heeft de regering in India 

verschillende antiretrovirale therapiecentra opgericht in alle grote steden. Burgers kunnen hier gratis 

ARV-therapie bekomen. Alle districtsziekenhuizen, grote ziekenhuizen van de hoofdstad en grote 

private laboratoria voeren CD4-tellingen uit en infecties kunnen gratis behandeld worden in openbare 

gezondheidsfaciliteiten.  De National AIDS Control Organisation biedt preventie, zorg en ondersteuning 

voor HIV/AIDS. ARV-therapie is gratis beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft. Openbare 

gezondheidsfaciliteiten zijn verplicht om er voor te zorgen dat de therapie verstrekt wordt aan mensen 

die lijden aan HIV/AIDS. De initiatie van deze therapie is afhankelijk van het stadium van de infectie. 

ARV-therapiecentra bieden ook begeleiding en follow-up van therapietrouw en ondersteuning via 

gemeenschapszorgcentra.  
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Er bestaan verschillende ziektekostenverzekeringen voor Indiase burgers, die de kosten van 

gezondheidszorg dekken.  'Universal Health Insurance Scheme’ (UHIS) heeft als doel de toegang tot de 

gezondheidszorg te verbeteren voor arme gezinnen. ‘Employment State Insurance Scheme' (ESIS) wil 

dan weer sociaal-economische bescherming bieden aan werknemers en hun gezinsleden.  

 

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

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

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

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.  

 

Overigens lijkt het onwaarschijnlijk dat hij in India geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben 

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

voor (tijdelijke) financiële hulp.  

 

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren. Het staat hem vrij hiertoe een beroep te doen 

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

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

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

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

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

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra baggage. Conclusie: Vanuit medisch standpunt 

kunnen we dan ook besluiten dat de pathologie bij de 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 en opgevolgd wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in India.  

 

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

herkomstland, (India). 

 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de pathologie bij de betrokkene, hoewel dit 

kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of 

fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen reëel risico inhoudt op 

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

toegankelijk zijn in India. Derhalve is vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het herkomstland (India).”  

 

2.3. Verzoeker klaagt aan dat de informatie waarop de ambtenaar-geneesheer zich steunt, in het 

bijzonder de Medcoi-informatie, niet publiek is.  

 

Dat de Medcoi-informatie niet voor het publiek toegankelijk is, impliceert niet dat deze informatie niet 

betrouwbaar is en verhindert de ambtenaar-geneesheer niet om er een beroep op te doen.  

Het staat verzoeker vrij om deze informatie met betrekking tot de beschikbaarheid tot de benodigde 

medische zorgen te weerleggen. 

Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat alle stukken waarnaar de ambtenaar-geneesheer 

verwijst voorhanden zijn in het administratief dossier, ook de informatie die afkomstig is van Medcoi. 

Door het toevoegen van deze informatie aan het administratief dossier is op voldoende wijze tegemoet 

gekomen aan het gegeven dat de Medcoi-databank in beginsel niet publiek toegankelijk is. Het stond 

verzoeker vrij, in het kader van de passieve openbaarheid van bestuur, inzage te vragen in het 

administratief dossier. Uit het administratief dossier blijkt niet dat verzoeker of zijn advocaat dit heeft 

gedaan, noch toont verzoeker aan dat dit hem werd verhinderd. Bovendien stond het verzoeker vrij om 

in het kader van het thans voorliggende beroep het administratief dossier te consulteren zoals voorzien 

in artikel 39/61 van de Vreemdelingenwet. Ook van deze mogelijkheid heeft verzoeker of zijn advocaat 

geen gebruik gemaakt. Hoewel verzoeker de mogelijkheid had om de inhoud van de Medcoi-informatie 

te toetsen, heeft hij dit nagelaten. Verzoeker kan dan ook niet dienstig aanklagen dat hij de Medcoi- 

informatie niet heeft kunnen verifiëren. 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat zijn rechten van verdediging werden geschonden aangezien hij 

wél over de mogelijkheid beschikte om zich op nuttige wijze en met afdoende kennis van zaken te 

verweren. 
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2.4. Uit het administratief dossier en het medisch advies van 7 februari 2020 blijkt dat de ambtenaar-

geneesheer aan de behandelende geneesheer een objectieve verantwoording heeft gevraagd voor de 

verandering in medicatie, met name van Kaletra en Kivexa met goed resultaat naar Symtuza. Op basis 

van de informatie die daaropvolgend werd verkregen, stelt de ambtenaar-geneesheer vast dat er geen 

enkel objectief element wordt aangereikt waarom de medicatie is veranderd en dat de behandelende 

artsen nalaten om, ondanks een specifieke vraag, argumenten aan te brengen voor de specifieke 

behandeling met Symtuza.  

De vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer, die steun vinden in het administratief dossier, worden 

door verzoeker niet concreet betwist.  

De ambtenaar-geneesheer merkt inderdaad op dat Symtuza niet beschikbaar is in India, maar hij stelt 

eveneens vast dat “er een groot arsenaal aan producten beschikbaar is in India”, zoals de “vorige 

medicatie namelijk Kaletra en Kyvexa (in afzonderlijke componenten Abacavir en Lamivudine), waar 

geen problemen mee gemeld werden tijdens de behandeling, geen contra-indicatie tot verder zetten van 

de behandeling, of problemen tijdens de behandeling, uitgezonderd beperkte therapietrouw van 

betrokkene”. De vaststelling dat een verdere behandeling op basis Kaletra en Kyvexa even goed 

mogelijk is, wordt door verzoeker niet betwist noch weerlegd.  

Omdat “geen antwoord gegeven werd op de vraag naar de reden van nood tot veranderen van 

medicatie” en andere medicatie beschikbaar is, besluit de ambtenaar-geneesheer “dat de noodzakelijke 

zorg beschikbaar is in het thuisland”.  

Door louter te stellen dat hij Symtuza neemt sinds 2017 en voor de rest van zijn leven dient te worden 

behandeld, slaagt verzoeker er niet in deze bevindingen te weerleggen. Hij toont niet aan dat de 

ambtenaar-geneesheer bij het onderzoek naar de beschikbaarheid van de benodigde medische zorgen 

niet zorgvuldig heeft gehandeld.  

 

2.5. Wat betreft de toegankelijkheid van de benodigde zorgen in India, motiveert de ambtenaar-

geneesheer uitgebreid over de gezondheidszorg in dat land dat bestaat uit een private en een publieke 

sector.  

Hij wijst op de verschillende antiretrovirale therapiecentra in de grote steden waar burgers gratis ARV-

therapie verkrijgen. Hij vermeldt dat alle districtsziekenhuizen, grote ziekenhuizen van de hoofdstad en 

grote private laboratoria CD4-tellingen uitvoeren en dat infecties gratis worden behandeld in openbare 

gezondheidsfaciliteiten. Er is de National AIDS Control Organisation die preventie, zorg en onders-

teuning voor HIV/aids biedt. Verder is ARV-therapie gratis beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft 

en zijn openbare gezondheidsfaciliteiten verplicht om er voor te zorgen dat de therapie verstrekt wordt 

aan mensen die lijden aan HIV/AIDS. De ambtenaar-geneesheer stipt aan dat de initiatie van deze 

therapie afhankelijk is van het stadium van de infectie en dat de ARV-therapiecentra ook begeleiding 

bieden en follow-up van therapietrouw en ondersteuning via gemeenschapszorgcentra.  

Daarnaast bestaan er verschillende ziektekostenverzekeringen voor Indiase burgers, die de kosten van 

gezondheidszorg dekken. Volgens de ambtenaar-geneesheer heeft de 'Universal Health Insurance 

Scheme’ (UHIS) als doel de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren voor arme gezinnen. De 

‘Employment State Insurance Scheme' (ESIS) wil dan weer sociaal-economische bescherming bieden 

aan werknemers en hun gezinsleden. De ambtenaar-geneesheer merkt op dat verzoeker geen bewijs 

van (algemene) arbeidsongeschiktheid voorlegt en dat er geen elementen in het dossier zijn die erop 

wijzen dat hij geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt in zijn land van oorsprong. Volgens de 

ambtenaar-geneesheer laat dit niet toe te concluderen dat hij niet zou kunnen instaan voor de kosten 

die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

 

De Raad stelt vast dat deze uitgebreide motivering aangaande de toegankelijkheid van de benodigde 

zorgen door verzoeker volledig ongemoeid wordt gelaten.  

 

Verzoeker bekritiseert het motief dat betrekking heeft op zijn familie en vrienden in zijn thuisland. De 

Raad acht dit motief evenwel overtollig. De vaststelling dat verzoeker zich kan beroepen op het Indiase 

gezondheidssysteem, zoals hierboven uiteengezet, is voldoende om het besluit dat de benodigde 

medische zorgen toegankelijk zijn te schragen.  

Het betoog dat hij al meer dan tien jaar in België woont, in India geen vrienden of familieleden meer 

heeft en zijn Taiwanese vriendin hem regelmatig in België bezoekt, betreft dan ook kritiek die geen 

aanleiding kan geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

2.6. Aldus blijkt dat de motieven in rechte en in feite van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in 

die beslissing kunnen worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft deze beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover 

hij in rechte beschikt. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in 
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staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de eerste bestreden 

beslissing is genomen.  

Er blijkt niet dat dat deze motivering niet afdoende zou zijn. Verzoeker slaagt er immers niet in aan te 

tonen dat geen werkelijk onderzoek dan wel een onvolledig onderzoek werd gevoerd naar de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen, rekening houdende met zijn 

individuele situatie. Hij maakt niet aannemelijk dat het foutief, kennelijk onredelijk of in strijd met artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet is om op grond van voormelde vaststellingen te oordelen dat de nodige 

zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst. Een schending van de motiverings-

plicht blijkt niet.  

 

Bijgevolg is niet aangetoond dat de verwerende partij, op basis van het medisch advies dat integraal 

deel uitmaakt van de bestreden beslissing, op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze of met 

miskenning van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet de medische verblijfsaanvraag van 2 juli 2019 

ontvankelijk doch ongegrond heeft verklaard. 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 6 van het EVRM wijst de Raad erop dat beslissingen 

over de toegang tot, het verblijf op en de verwijdering van het grondgebied, niet vallen onder het 

toepassingsgebied van artikel 6 van het EVRM (EHRM 5 oktober 2000, Maaouia t. Frankrijk (GC), 

CEDH 2000-X; RvS 16 januari 2001, nr. 92 285), zodat deze bepaling in rechte niet dienstig kan worden 

aangevoerd. 

 

2.7. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad erop dat met 

betrekking tot vreemdelingen die zich beroepen op hun medische toestand en het gebrek aan medische 

en sociale zorg in het land van terugkeer om hun verwijdering tegen te houden, het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens een hoge drempel hanteert en oordeelt dat enkel “in zeer uitzonderlijke 

gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn”, een schending 

van artikel 3 EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42). 

 

Uit het arrest Paposhivili (EHRM 13 december 2016 (GK), nr. 41738/10, par. 183) blijkt dat onder deze 

uitzonderlijke gevallen, niet alleen worden begrepen situaties van verwijdering van ernstig zieke 

personen bij wie er sprake is van een onmiddellijk en nakend levensgevaar, enerzijds, maar ook 

situaties worden begrepen van verwijdering van ernstig zieke personen bij wie er ernstige aanwijzingen 

zijn dat er een reëel risico bestaat op blootstelling aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achter-

uitgang van de gezondheidstoestand met intens lijden tot gevolg of een aanzienlijke verkorting van de 

levensverwachting door het gebrek aan of toegang tot een adequate behandeling van de ziekte in het 

ontvangstland, anderzijds. Volgens het EHRM beantwoorden slechts deze twee situaties van 

verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen aan de hoge drempel die geldt voor de toepassing van 

artikel 3 van het EVRM. 

 

In casu wordt door de ambtenaar-geneesheer niet vastgesteld dat er sprake is van een onmiddellijk en 

nakend levensgevaar en besluit hij dat de benodigde medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn 

in India.  

Zoals reeds gesteld, slaagt verzoeker er niet in op ernstige en concrete wijze de vaststellingen van de 

ambtenaar-geneesheer te weerleggen. Het betoog in het tweede middel dat de toegang tot de nodige 

diensten voor verzorging van HIV in de praktijk toch niet zo gemakkelijk is en dat hij geen familie of 

vrienden in India heeft, is niet meer dan een ongestaafde bewering waarmee verzoeker het concrete 

toegankelijkheidsonderzoek van de ambtenaar-geneesheer niet kan weerleggen. Voor zover verzoeker 

in de uiteenzetting van de feiten verwijst naar een print van de website www.avert.org, waarin wordt 

gesteld dat veel mensen problemen ondervinden om toegang te krijgen tot de ziekenhuizen, maakt 

verzoeker met dit algemene betoog dat hij niet eens op zijn individuele omstandigheden betrekt, niet 

aannemelijk dat de beschikbare behandeling in zijn concrete geval niet voldoende toegankelijk dan wel 

geheel ontoegankelijk zou zijn. Dat verzoeker jarenlang door dokters in het buitenland werd behandeld, 

toont op zich niet aan dat behandeling in India niet beschikbaar en toegankelijk is.  

Verder verwijst verzoeker naar omstandigheden in Marokko en Irak, terwijl hij afkomstig is uit India. Het 

middel ontbeert hier dan ook feitelijke grondslag.  

 

Bijgevolg wordt een schending van artikel 3 van het EVRM niet aangetoond. 

 

2.8. Wat betreft het bestreden bevel, stelt de Raad vast dat verzoeker hiertegen geen middelen 

ontwikkelt, zodat dit bevel wordt gehandhaafd.  

 

http://www.avert.org/


  

 

X - Pagina 9 van 9 

3. Korte debatten 

 

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

beslissingen 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 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig juli tweeduizend twintig door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

  

 


