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 nr. 112 405 van 21 oktober 2013 

in de zaak RvV X en 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 de verzoekschriften die X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 17 oktober 2013 

heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorlopige maatregelen te 

vorderen, met name om zo snel mogelijk de vordering tot schorsing te behandelen opgenomen in  het 

op 13 september 2013 ingediende schorsings-en annulatieberoep, gericht tegen de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 14 juni 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend 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, onontvankelijk wordt verklaard en om bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris  voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 11 oktober 2013 tot het treffen van een bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota’s met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikkingen van 17 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 oktober 2013 om 14 uur 15. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 
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Gehoord de opmerkingen van advocaat L. VAN HEE, die loco advocaat P.J. STAELENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, 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. Op 13 december 2007 diende verzoeker een eerste 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: Vreemdelingenwet). 

  

1.2. Op 24 september 2008 werd de in punt 1.1. bedoelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond 

verklaard. 

 

1.3. Op 14 september 2011 diende verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

1.4. Op 7 december 2012 werd de in punt 1.3. bedoelde aanvraag om machtiging tot verblijf 

onontvankelijk verklaard wegens een verstreken paspoort. 

 

1.5. Bij arrestnr. 79 154 van 13 april 2012 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 

de Raad) de in punt 1.4. bedoelde beslissing.  

 

1.6. Op 9 juli 2012 treft de gemachtigde van de staatssecretaris een nieuwe beslissing waarbij de in 

punt 1.3. bedoelde aanvraag onontvankelijk verklaard wordt, ditmaal wegens een probleem met het 

standaard medisch getuigschrift. 

 

1.7. Bij arrestnr. 100 682 van 10 april 2013 vernietigt de Raad de in punt 1.6. bedoelde beslissing omdat 

het administratief dossier niet neergelegd werd. 

 

1.8. Op 14 juni 2013 treft de gemachtigde van de staatssecretaris opnieuw een beslissing waarbij de in 

punt 1.3. bedoelde aanvraag onontvankelijk verklaard wordt. 

 

1.9. Op 13 september 2013 dient verzoeker een schorsings-en annulatieberoep in tegen de in punt 1.8. 

bedoelde beslissing. 

 

1.10. De gemachtigde van de staatssecretaris treft op 11oktober 2013 een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Deze beslissing wordt aan de 

verzoekende partij ter kennis wordt gebracht op dezelfde dag. 

 

De in punt 1.8. bedoelde beslissing vormt de eerste bestreden beslissing. Zij is gemotiveerd als volgt:          

 

“Artikel 9ter —§35°— van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de gevallen bepaald in artikel 9bis, §2,1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter 

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

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

de huidige bepaling. 

Op 24.09.2008 werd erdoor de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 13.12.2007. Betrokkene legt in zijn nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen waarnaar verwezen wordt) voor waaruit blijkt dat zijn 

gezondheidstoestand ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 24.09.2008. 

Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van betrokkene, In de beslissing dd. 24.09.2008 werd reeds uitgebreid ingegaan 

op de gezondheidstoestand van betrokkene en werd de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 

medische zorgen in het land herkomst van betrokkene onderzocht. Indien de elementen reeds werden 

ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het 

Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 

9ter §3 — 5 van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 
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29december2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012).(...)." 

 

De in punt 1.10. bedoelde beslissing vormt de tweede bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de heer, die verklaart te heten(
1)

: 

naam: G.(…) 

voornaam: H.(…) 

geboortedatum: (…)1961 

geboorteplaats: Peshawar 

nationaliteit: Pakistan 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen
(2)

, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BËSLISSING 

EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven In toepassing van volgende artikel(en) van 

de wet van 15 december 1960 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7: 

 

X 1° wanneer hij In het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

 

Artikel 27 : 

 

x Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land die bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of uitgezette 

vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met dwang naar de grens 

van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten die partij zijn bij een 

internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

geleid worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze Staten uitgezonderd. 

 

x Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de maatregel 

9trikt noodzakelijk is. 

 

Artikel 74/14: 

 

x artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig paspoort voorzien van een geldig 

visum.  

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten, hem 

betekend op 22.11.2007 en op 13.10.2006. 

Ofschoon hij bij zijn op 21.02.2006 ingediende asielaanvraag verklaarde in Pakistan gehuwd te zijn met 

mevr. M.(…), N.(…) (Elai, (…)1988), en zich in zijn op 13.12.2007 ingediende aanvraag tot het 

verkrijgen van verblijfsrecht beriep op zijn homosekualiteit, die de reden zou geweest zijn van zijn 

vertrek uit Pakistan, deed betrokkene In 2010 te Kortrijk aangifte van zijn voorgenomen huwelijk met de 

Belgische onderdane D. R.(…), C.(…) (°(…)1983). Dit voorgenomen huwelijk werd op 26.06.2010 

geweigerd door de ambtenaar van burgerlijke stand van Kortrijk, na negatief advies uitgebracht door het 

parket van Kortrijk. Nazicht van de registers leert dat betrokkene en mevrouw D. R.(…) inmiddels al drie 

jaar niet meer samenwonen. Overigens, de intentie van betrokkene tot huwen of wettelijk samenwonen 

geeft hem sowieso niet automatisch recht op verblijf in het Rijk. 
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Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSlNG: 

 

De betrokkene zal worden teruggeleid naar de grens in toepassing van volgende artikel(en) van de wet 

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

verwijdering van vreemdeling en volgende feiten: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, ie het noodzakelijk om de betrokkene zonder 

verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de staten die het 

Schengenacquis ten volle toepassen
(2)

, om de volgende reden : 

 

Betrokkene kan met zijn eigen middelen niet wettelijk vertrekken. Betrokkene is niet in bezit van 

identiteitsdocumenten op het moment van zijn arrestatie. 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig paspoort voorzien van een geldig 

visum. Hij respecteert de reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven 

aan een bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige 

verblijfssituatie, zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 

Betrokkene heeft een asielaanvraag ingediend op 21.02.2006. Deze aanvraag werd definitief verworpen 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 30.07.2007. Betrokkene heeft een bijlage 13qq 

betekend gekregen met een bevel om het grondgebied binnen de vijftien dagen te verlaten op 

22.11.2007. 

Betrokkene heeft een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15/12/1980 

ingediend op 13.12.2007. 

Deze aanvraag werd ongegrond verklaard op 24.09.2008. Deze beslissing is op 13.10.2008 aan 

betrokkene betekend met een bevel om het grondgebied binnen de dertig dagen te verlaten. 

Betrokkene heeft een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980 

ingediend op 17.11.2009. 

Deze aanvraag werd ongegrond verklaard op 11.01.2012. Deze beslissing is op 23.01.2012 aan 

betrokkene betekend. 

Betrokkene heeft een tweede aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15/12/1980 

ingediend op 16.09.2011. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 14.06.2013. Deze 

beslissing is op 19.08.2013 aan betrokkene betekend. 

Betrokkene heeft een tweede aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980 

ingediend op 30.10.2012. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 30.09.2013. Deze 

beslissing is op 11.10.2013 aan betrokkene betekend. 

Betrokkene is nu aangetroffen in onwettig verblijf, het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal 

geven aan een nieuwe beslissing. 

 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

De beslissing tot vasthouding wordt genomen in toepassing van volgende 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: 

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te dien einde opgesloten 

te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden ; 

Gezien betrokkene niet in bezit is van identiteitsdocumenten, is het noodzakelijk hem ter beschikking 

van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten ten einde een doorlaatbewijs te bekomen van zijn 

nationale overheden. 

 

Hoewel hij voorheen betekening kreeg van een verwijderingmaatregel, is het weinig waarschijnlijk dat hij 

vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing; betrokkene is opnieuw aangetroffen in onwettig 

verblijf.(…)” 

 

2. Betreffende het schorsende karakter van de ingediende vordering tot het horen bevelen van 

voorlopige maatregelen en van de ingediende vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid  
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2.1. De ingestelde vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen heeft van rechtswege 

schorsende werking. Dit vloeit voort uit het voldoen van de in artikel 39/85, eerste en derde lid van de 

Vreemdelingenwet gestelde voorwaarden die luiden als volgt:  

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel en wordt de 

tenuitvoerlegging ervan imminent, dan kan de vreemdeling die reeds een vordering tot schorsing heeft 

ingediend tegen deze maatregel en op voorwaarde dat deze vordering werd ingeschreven op de rol  en 

voor zover de Raad zich nog niet over de vordering tot schorsing heeft uitgesproken, bij wege van 

voorlopige maatregelen in de zin van artikel 39/84 verzoeken dat de Raad zijn schorsingsverzoek zo 

snel mogelijk behandelt.  

(…)  

Vanaf de ontvangst van de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen kan niet tot 

dwanguitvoering van de verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel worden overgegaan tot op het 

ogenblik dat de Raad uitspraak heeft gedaan over de vordering, dan wel indien hij de vordering heeft 

verworpen. Indien de schorsing niet werd toegestaan, wordt de dwanguitvoering van de maatregel 

opnieuw mogelijk (...)”. 

 

2.2. Door de Raad werd in deze op 17 oktober 2013 aan partijen een beschikking verstuurd waarin 

gesteld werd dat op zicht van het verzoekschrift waarbij een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt ingediend, prima facie blijkt dat de verzoekende partij het voorwerp uitmaakt van 

een verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent kan zijn vermits de verzoekende 

partij is vastgehouden. Tevens werd hierin gesteld dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid op lezing van het verzoekschrift binnen de beroepstermijn werd ingediend. In de 

beschikking werd benadrukt dat, gelet op deze vordering, de verwerende partij niet mag overgaan tot de 

dwanguitvoering van de verwijderingsmaatregel tot op het ogenblik dat de Raad uitspraak heeft gedaan 

over de vordering, waarbij verwezen werd naar een arrest van de Raad, gewezen in algemene 

vergadering (RvV 17 februari 2011, nr. 56 201). De ingestelde vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid heeft derhalve een schorsend karakter. 

 

Ter terechtzitting worden hieromtrent geen opmerkingen geuit door partijen.  

 

3. Over de ontvankelijkheid  

 

Voor wat betreft de beslissing tot vasthouding die besloten is in de tweede bestreden beslissing, dient 

de Raad op te merken dat een dergelijke beslissing overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet enkel aanvechtbaar is bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van de 

verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen is zonder rechtsmacht om kennis te nemen van het verzoek tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van deze beslissing. 

 

Op dit vlak is de ingestelde vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid derhalve 

onontvankelijk.  

 

4. Over de voorwaarden van de ingestelde vorderingen  

 

4.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat de vorderingen kunnen worden ingewilligd, de drie voornoemde 

voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

4.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 
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In casu is de verzoekende partij van haar vrijheid beroofd met het oog op haar verwijdering van het 

grondgebied. Ze maakt aldus het voorwerp uit van een bevel om het grondgebied te verlaten waarvan 

de tenuitvoerlegging imminent is. Het staat dus vast dat de schorsing van de tenuitvoerlegging volgens 

de gewone schorsingsprocedures te laat zal komen en derhalve niet effectief zal zijn.  

 

De ingestelde vorderingen vertonen dus een uiterst dringend karakter. Dit wordt in de nota’s ook niet 

betwist door de verwerende partij.   

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

4.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

Voor wat betreft de eerste bestreden beslissing  

 

4.3.1. In een eerste middel werpt verzoeker op, “Schending van artikel 9ter Vreemdelingenwet 

Schending van de materiele motiveringsplicht, algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur. Schending artikel 62 Vreemdelingenwet Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel” 

 

Verzoeker betoogt als volgt, na het citeren van de eerste bestreden beslissing en het verstrekken van 

een theoretische uiteenzetting over de materiële motiveringsplicht: 

 

“II.1.3. De thans bestreden beslissing verwijst naar de aanvraag tot medische regularisatie ex artikel 9ter 

dd. 15 September 2011. 

In de thans bestreden beslissing wordt nergens gewag gemaakt van de vele aanvullingen van 

verzoekende partij. Op volgende data werd telkens minstens een nieuw standaard medisch getuigschrift 

ingediend bij verwerende partij: 8 augustus 2012, 29 oktober 2012 en 24juni 2013 (Cf. I.feiten). 

[Op het moment van deze laatste actualisatie werd de thans bestreden beslissing reeds genomen, maar 

werd deze nog niet betekend aan verzoekende partij. Verzoekende partij vindt dan ook minstens dat 

verwerende partij dit mag kenbaar maken dat reeds een negatieve beslissing werd genomen.] 

Wat er ook van moge zijn, alle bovenvernoemde actualisaties dienden immers om de ernstige 

aandoeningen van verzoekende partij nogmaals te benadrukken en aan te tonen dat haar medische 

problematiek nog steeds actueel is. 

II.1.4. Verwerende partij zal waarschijnlijk ten onrechte aanhalen dat verzoekende partij nooit 

gepreciseerd heeft dat de aanvragen dienden beschouwd te worden als actualisatie van de eerste 9ter 

aanvraag dd. 15 September 2011. Zodat verwerende partij zich kan beperken tot de medische 

gegevens van de eerste aanvraag (RvV 73 906, 25 januari 2012 en RvV 79 038, 12 april 2012). 

Zoals duidelijk blijkt uit stuk 3 werd bij iedere aanvulling de volgende formulering gebruikt: 

(…) 

Er werd duidelijk telkens gestipuleerd dat het een actualisatie betrof van de initiële 

aanvraag ex artikel 9ter dd. 15 september 2011. 

Verwerende partij kan dus onmogelijk beweren dat dit niet het geval zou zijn. 

Verwerende partij dient dan ook volgens het RvV arrest 100.322 van 29 maart 2013 rekening te houden 

met alle nieuwe medische attesten waarnaar het standaard medisch attest niet verwijst en die later 

toegevoegd worden. Hetgeen in casu niet gebeurde. 

In die zin wenst verzoekende partij ook te verwijzen naar het RvV arrest 42 586 dd. 29 april 2010. Uw 

Raad vernietigde de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken omdat zij geen rekening gehouden 

hadden met een medisch attest. Hoewel het in casu over de ontvankelijkheid van de aanvraag gaat en 

niet over de gegrondheid, dient verwerende partij in casu ook rekening te houden met alle medische 

attesten die werden toegevoegd aan de initiële aanvraag. 

II.1.5. Bovendien kan verzoekende partij met zekerheid zeggen dat verwerende partij niet de moeite 

genomen heeft om het dossier van verzoekende partij volledig te bekijken. 

Op 15 september 2011 werd opnieuw een verzoek ingediend tot regularisatie op grand van artikel 9ter 

Vreemdelingenwet. Hierbij - en bij de aanvullingen die daarop volgden (8 augustus 2012, 29 oktober 

2012 en 24 juni 2013) - bracht verzoekende partij telkens een nieuw standaard medisch getuigschrift 

aan die haar actuele medische problematiek bevestigt en die tevens aantonen dat haar aandoeningen 

aanzienlijk verergerd zijn. 

Immers in de aanvraag tot medische regularisatie dd. 13 december 2007 werd het volgende gesteld (op 

basis van het SMG): 

"(...) I. Chronische angstproblematiek 
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Dhr. G(…) lijdt aan een chronische angstproblematiek (stuk 1), met daaruitvolgend depressie. 

Zelfmoordneigingen, claustrofobie (stuk 2), etc. 

Deze problematiek vindt zijn voedingsbodem in het feit dat cliënt homoseksueel is, en dat dit in Pakistan 

niet getolereerd wordt. Onder meer diverse artikelen van het gereputeerde Immigration and Refugee 

Board van Canada bevestigen dit gegeven. Homoseksuelen kunnen in Pakistan de doodstraf krijgen 

(meer bepaald steniging) onder de Islamitische Sharia Wet (stuk 3). Sectie 377 van de Pakistaanse 

Strafwet stelt homoseksueel gedrag strafbaar (stukken 4 en 5: International Lesbian and Gay 

Association 2006). (...)" 

In de aanvraag tot medische regularisatie dd. 15 september 2011 werd het volgende gesteld (op basis 

van het SMG): 

"(...) De verzoekende partij lijdt aan de volgende medische pathologieën:  

Depressie, cervicobrachialgie, lage rugpijn. 

Deze pathologieën worden bevestigd in een gedetailleerd medisch attest. 

De verzoekende partij wordt al enkele jaren behandeld voor terugkerende depressies, ze werd hiervoor 

in het verleden ook reeds gehospitaliseerd. 

De verzoekende partij bevindt zich in een constant moedeloze stemming en dit gaat gepaard met verlies 

van interesse, anhedonie (het niet meer kunnen ervaren van vreugde), futloosheid, asthenie (algemene 

lichaamszwakte), hopeloosheid, maar ook angst en innerlijke gespannenheid. Deze stemming gaat 

tevens gepaard met een aantal lichamelijke klachten namelijk hoofdpijn, anorexie, cervicobrachialgie 

(nek- en armpijn) en rugpijn. 

De verzoekende partij wordt voor deze klachten behandeld met verschillende antidepressiva en 

medicatie. 

De verzoekende partij werd in 2010 ruim een maand opgenomen op de afdeling psychiatrie in het AZ 

Groeninge te Kortrijk. De verzoekende partij was op dat moment zwaar depressief met als gevolg 

anorexie, asthenie en energieverlies. Hij leed ook aan chronische slapeloosheid en diffuse fysieke pijn 

waarvoor toen een fysiotherapeutische behandeling werd gestart. De aanleiding hiervoor was een 

relatiebreuk met zijn Belgische vriendin met wie hij plannen had om te gaan samenwonen. Sindsdien is 

het niet echt goed meer gegaan met de verzoekende partij. Hij blijft depressief en heeft soms suïcidale 

ideaties. Hij wordt hiervoor nog steeds begeleid en gebruikt ononderbroken psychofarmaca. 

De verzoekende partij wordt momenteel behandeld door dr. S.(…). In een verwijzingsbrief stelt deze 

dokter het volgende over de gezondheidstoestand van de verzoekende partij: 

"Deze man wordt psychiatrisch behandeld omwille van chronisch depressieve stoornis. Hij consulteert 

hiervoor 1 à 2 maal per maand. De behandeling bestaat uit ondersteunende gesprekstherapeutische 

begeleiding en psychofarmacotherapie. De depressieve klachten van patiënt vertonen een wisselende 

intensiteit doch blijven ononderbroken aanwezig. We weerhouden een bedrukte stemming, verlies aan 

interesse en verlies aan plezier in de meeste activiteiten. Verder is er verminderde eetlust, 

slapeloosheid, innerlijke onrust, moeheid en verlies van energie, verminderde concentratie, detaisme en 

latent suïcidale ideeën. De symptomen blijven in belangrijke mate interfereren met het functioneren van 

patiënt op diverse terreinen. Gezien de belangrijke problemen in eigen land, Pakistan, is een 

behandeling aldaar niet mogelijk. Terugkeer naar eigen land zou de toestand van patiënt alleen manifest 

verslechteren. De duur van de behandeling is onbepaald. Gezien de belangrijke psychogene-psycho- 

sociale context is verbetering en eventueel herstel hieraan onlosmakelijk verbonden". 

Indien de verzoekende partij de behandeling volledig zou stopzetten bestaat er een groot risico dat haar 

algehele toestand weer verslechtert. Als zij haar behandeling hier kan verder zetten kan haar toestand 

verbeteren op termijn met mogelijks een volledig herstel. 

Het is in elk geval aangewezen dat de verzoekende party verder behandeld en begeleid wordt voor haar 

aandoeningen. (...)" 

De ingeroepen aandoeningen dd. 13 december 2007 zijn geenszins de aandoeningen die werden 

ingeroepen in de aanvraag tot medische regularisatie dd. 15 september 2011. 

Dus de stelling van verwerende partij dat de ingeroepen aandoeningen reeds onderzocht werden door 

de bevoegde instanties, is manifest incorrect, gezien de thans ingeroepen ziektes geenszins de ziektes 

zijn die werden ingeroepen bij de eerste medische regularisatie ex artikel 9ter. 

Dergelijke manier van redeneren is onzorgvuldig en tevens onredelijk. 

II.1.6. De verwerende partij stelt dat de gezondheidstoestand ongewijzigd is ten aanzien van de eerder 

ingediende aanvraag. Nochtans is de behandelende arts van verzoekende partij een andere mening 

toegedaan. 

De behandelende arts, Dokter S.(…) stelt voortdurend dat de aandoeningen van verzoekende partij 

ernstig zijn, dat er zware nood is aan medicatie en opvolging en dat een terugkeer naar het land van 

herkomst zou de toestand van verzoekende partij manifest zou verslechteren. 
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Dat dient vastgesteld te worden dat de verwerende partij nalaat alle bij verzoekende partij vastgestelde 

medische aandoeningen en de vaststellingen en het besluit van psychiater, dr. S.(…), aangaande 

verzoekende partij weer te geven. 

Dat verwerende partij geenszins een grondige studie heeft uitgevoerd van/aangaande de hem 

overgemaakte medische getuigschriften en rapporten. 

Dat de verwerende partij geenszins heeft rekening gehouden met alle elementen van het dossier, met 

name het feit dat verzoekende partij volledig getraumatiseerd is en niet in staat is om op normaal niveau 

te functioneren, dat de medische prognose zonder behandeling kan leiden tot een verslechtering van de 

toestand, dat verzoekende partij niet voor zichzelf kan zorgen, dat er medicamenteuze nazicht en 

psychofarmacotherapie noodzakelijk is en dat het niet aangewezen is dat verzoekende partij momenteel 

naar haar thuisland terugkeert. 

Nochtans meent verwerende partij, zonder enig verder onderzoek naar de toegankelijkheid van de 

gezondheidszorg in Pakistan, dat dit -cf. art. 9ter, §3, 4° Vreemdelingenwet- kennelijk geen risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling inhoudt. 

II.1.7. Verzoekende partij is dan ook van mening dat hier zowel het zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 9ter 

Vreemdelingenwet, de materiele motiveringsverplichting en artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

geschonden werden.” 

 

4.3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet heeft 

tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar 

beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt. Voornoemd artikel verplicht de overheid in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende 

wijze. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de 

bestreden beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel waarin 

de schending wordt aangevoerd van de materiële motiveringsplicht , zodat voldaan is aan de formele 

motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht 

behandeld te worden. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

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

 

4.3.3. De eerste bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 9ter, § 3, 5°, van de 

Vreemdelingenwet, “zoals vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende 

diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012”.  

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

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

(…) 

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.” 

 

4.3.4. De Raad dient in het kader van onderhavige betwisting te benadrukken dat het hem niet toekomt 

om zelf de in punt 1.1. en punt 1.3. bedoelde aanvragen te vergelijken en na te gaan of de aangehaalde 

medische problematiek in de punt 1.3. bedoelde aanvraag verschilt van de medische problematiek 

aangehaald in de in punt 1.1. bedoelde aanvraag. Het komt verzoeker toe dit zelf aan te tonen.  

 

4.3.5. Blijkens zijn verzoekschrift tilt verzoeker er in eerste instantie aan dat de eerste bestreden 

beslissing geen gewag maakt van de “vele” aanvullingen die hij heeft overgemaakt aan verwerende 

partij aangaande zijn medische toestand. Volgens verzoeker dienden “alle bovenvernoemde 
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actualisaties om de ernstige aandoeningen van verzoekende partij nogmaals te benadrukken en aan te 

tonen dat haar medische problematiek nog steeds actueel is”. Te dezen dient de Raad prima facie vast 

te stellen dat daargelaten de vraag of de eerste bestreden beslissing expliciet moet verwijzen naar deze 

aanvullingen, verzoeker met zijn betoog dat de genoemde aanvullingen erop wijzen dat zijn medische 

problematiek nog steeds actueel is, niet aantoont dat er in deze stukken gewag gemaakt wordt van een 

gezondheidsproblematiek die nog niet eerder aangekaart werd in de in punt 1.1. bedoelde aanvraag en 

die beoordeeld werd in de in punt 1.2. bedoelde beslissing. Verzoeker heeft prima facie dan ook geen 

belang bij zijn kritiek.       

 

4.3.6. Verzoeker geeft vervolgens weer wat in de punt 1.1. en punt 1.3. bedoelde aanvragen werd 

aangehaald, maar met zijn simpel betoog dat “De ingeroepen aandoeningen dd. 13 december 2007 zijn 

geenszins de aandoeningen die werden ingeroepen in de aanvraag tot medische regularisatie dd. 15 

september 2011” en dat de “de thans ingeroepen ziektes geenszins de ziektes zijn die werden 

ingeroepen bij de eerste medische regularisatie ex artikel 9ter”, zonder in concreto in te gaan op de 

aangehaalde ziektebeelden en waarin ze verschillen, toont verzoeker prima facie niet aan dat de eerste 

bestreden beslissing de in het middel aangehaalde bepalingen en beginselen schendt. 

 

4.3.7. Verzoeker betoogt vervolgens dat de behandelende arts een andere mening is toegedaan dan de 

verwerende partij die van oordeel is dat verzoekers gezondheidstoestand ongewijzigd is ten aanzien 

van de eerder ingediende aanvraag, maar door aan te halen dat de behandelde arts stelt dat verzoekers 

aandoeningen ernstig zijn en dat er een zware nood is aan medicatie en opvolging en dat een terugkeer 

naar het land van herkomst de toestand van verzoeker zou verslechteren, toont verzoeker prima facie 

evenmin aan dat een andere medische situatie zou zijn aangehaald dan in de in punt 1.1. bedoelde 

aanvraag die reeds beoordeeld werd in de in punt 1.2. bedoelde beslissing. 

 

4.3.8. Verzoeker tilt er vervolgens aan dat verwerende partij nalaat de “alle bij verzoekende partij 

vastgestelde medische aandoeningen en de vaststellingen en het besluit van psychiater, dr. S.(…), 

aangaande verzoekende partij weer te geven”, maar ook hiermee en met zijn aansluitend betoog 

aangaande de elementen die zijn dossier kenmerken en waarin hij bekritiseert dat verwerende partij 

geen verder onderzoek gedaan heeft aangaande zijn medische situatie, waaronder het nagaan van de 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor verzoeker in Pakistan, toont verzoeker evenmin aan dat 

een andere medische situatie zou zijn aangehaald dan in de in punt 1.1. bedoelde aanvraag die reeds 

beoordeeld werd in de in punt 1.2. bedoelde beslissing. 

 

Het eerste middel is prima facie ongegrond.     

 

4.3.9 In een tweede middel werpt verzoeker op: “Schending van de materiele motiveringsplicht, 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel Schending artikel 

9ter Schending artikel 3 EVRM”. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

II.2.1. Bovendien heeft verzoekende partij aan de verwerende partij steeds duidelijk gemaakt dat zij niet 

naar Pakistan terug kan omwille van het feit dat er geen adequate zorg aanwezig is in haar land van 

herkomst. 

De verwerende partij kan onmogelijk beweren dat zij dit standpunt van verzoekende partij niet zo zou 

begrepen hebben. 

II.2.2. Meer nog. Uit de bestreden beslissing blijkt geenszins dat de negatieve beslissing dd. 24 

september 2008, waarnaar verwerende partij verwijst, gelezen werd. 

Verwerende partij stelt het volgende in de thans bestreden beslissing: 

"(...)In de beslissing dd. 24.09.2008 werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van 

betrokkene en werd de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in het land 

herkomst van betrokkene onderzocht. (...)" 

In de beslissing dd. 24.09.2008 werd echter enkel de beschikbaarheid van de medische zorg 

onderzocht in Pakistan, maar niet de toegankelijkheid. 

De beslissing dd. 24.09.2008 vermeldt dit als volgt: 

" Uit de informatie dd. 16.09.2008, afkomstig van mevr. S.(…), Ambassade van België te Islamabad, 

blijkt dat de noodzakelijke medische zorgen realiseerbaar zijn in het herkomstland, Pakistan: zowel de 

genoemde geneesmiddelen (Efexor, Lexotan, Zyprexa), alsook psychotherapie en 

opvolging/behandeling door een psychiater zijn beschikbaar." 
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Bovenstaande stelling van verwerende partij is dus manifest incorrect. 

Zeker als in het verzoekschrift dd. 15 september 2011 niet ontkend wordt dat er in beperkte mate 

medische zorg voorradig is in Pakistan, maar dat deze niet toegankelijk zou zijn”. 

Het feit dat de verwerende partij in de thans bestreden beslissing nagelaten heeft de toegankelijkheid 

van de beschikbare zorg te bestuderen is echter zeer onzorgvuldig. 

II.2.3. Zoals hierboven uitgebreid besproken werd de eerste aanvraag ex artikel 9ter van verzoekende 

partij dd. 13 december 2007 ongegrond verklaard, zonder dat er onderzocht werd naar de 

toegankelijkheid van de medische zorg. 

Het is dan ook met die reden dan een nieuw verzoekschrift ex artikel 9ter werd ingediend dd. 15 

september 2011. 

Hierin werd uitdrukkelijk gesteld dat er inderdaad beperkte medische zorg aanwezig is in Pakistan, maar 

dat deze niet toegankelijk zou zijn, waardoor verzoekende partij zou verstoken blijven van een intense 

opvolging/begeleiding. 

Omwille van de relevantie wordt de passage over de toegankelijkheid hieronder vermeld (eigen 

onderlijning): 

"De nodige psychiatrische begeleiding is in het land van herkomst van de verzoekende partij, Pakistan, 

quasi niet aanwezig. De Mental Health Atlas 2005 van de World Health Organization beschrijft op 

pagina 359 (stuk 3) het aantal beschikbare psychiatrische bedden, sociaal werkers, dokters en 

verplegers, wat ondermaats en tot een minimum beperkt is. 

De verzoekende partij gebruikt voor zijn behandeling ook heel wat medicatie die in Pakistan niet 

voorhanden zijn (stuk 3 - p. 359 - lijst van beschikbare medicatie). De huidige behandeling zou m.a.w. 

niet op dezelfde wijze kunnen verder gezet worden. 

Daarenboven liggen de kosten voor ziekenhuisopname in Pakistan uitermate hoog, waardoor de meeste 

mensen geen beroep kunnen doen op medische verzorging. Een groot deel van de 

gezondheidsfinanciering komt uit handen van de patiënten zelf (stukken 3 en 4). " 

De toegankelijkheid van de medische zorgen werd nog niet onderzocht door verwerende partij. 

Dat maakt dat de materiele motiveringsplicht en het artikel 9ter Vreemdelingenwet in diezelfde zin 

geschonden zijn omdat helemaal niet blijkt dat in Pakistan de nodige medische zorgen toegankelijk zijn, 

waardoor verzoekende partij niet zou onderworpen worden aan een onmenselijke of vernederende 

behandeling. 

II.2.4. Verder maakt het gebrek aan een adequate behandeling in Pakistan een schending van artikel 3 

EVRM uit. 

Een eventuele uitwijzing van de verzoekende partij zou tot gevolg hebben dat artikel 3 EVRM wordt 

geschonden. Artikel 3 EVRM verbiedt dat een persoon wordt onderworpen aan foltering of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. De uitwijzing van een zieke naar een 

land waar onvoldoende medische voorzieningen voorhanden zijn, kan dergelijke behandeling uitmaken. 

In die zin strijdt de bestreden beslissing dan ook met de materiele motiveringsverplichting, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 3 EVRM”. 

 

4.3.10. In zoverre verzoeker kritiek uit op de in punt 1.2. bedoelde beslissing, namelijk dat de 

toegankelijkheid van de benodigde zorgen in Pakistan niet werd nagegaan, dient de Raad op te merken 

dat geen beroep werd ingediend tegen de in punt 1.2. bedoelde beslissing zodat zij een definitieve 

beslissing is. Er kan via onderhavige betwisting niet dienstig nog kritiek geuit worden op een definitieve 

beslissing. Verzoeker kan verder niet dienstig opwerpen dat de toegankelijkheid van de benodigde 

zorgen in Pakistan niet werd nagegaan in de eerste bestreden beslissing aangezien zij ertoe strekt 

verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen onontvankelijk te verklaren en het 

nagaan van de toegankelijkheid van de benodigde zorgen in het land van herkomst een aspect is dat 

enkel in de gegrondheidsfase aan bod kan komen. Ten overvloede blijkt uit het administratief dossier 

dat verwerende partij ter plekke wel informatie had laten inwinnen aangaande de toegankelijkheid van 

de benodigde zorgen voor verzoeker waarbij een lijst van benodigde medicatie werd verstrekt. Op 16 

september 2008 antwoordt mevrouw G.S.(…), plaatselijke visumbeambte, “In antwoord op uw mail kan 

ik u bevestigen dat de door u opgesomde geneesmiddelen in Pakistan te verkrijgen zijn tegen een zeer 

lage prijs. In alle grote hospitalen is het mogelijk een psychiater te vinden en een psychotherapie te 

ondergaan. Een systeem van sociale zekerheid vergelijkbaar met het onze bestaat in Pakistan niet. We 

kan men in de hospitalen terecht aan een heel schappelijke prijs. De prijs van een consultatie in een 

hospitaal licht (sic) tussen 50 Pkr en 150 Pkr (0,50 euro en 1,50 euro). Voor een specialist dient men 

500 Pkr te rekenen (5 Euro). Geneesmiddelen zijn beschikbaar tegen zeer lage prijzen, verschillende 

ONG’s delen gratis geneesmiddelen uit.”   In de in punt 1.2. bedoelde beslissing werd hieromtrent 

gesteld, “Dat uit het herkomstland onderzoek bovendien ook blijkt dat er blijkbaar geen problemen zijn 

betreffende de toegankelijkheid van de nodige medische zorgen”.            
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4.3.11. Waar verzoeker vervolgens opmerkt, “Zoals hierboven uitgebreid besproken werd de eerste 

aanvraag ex artikel 9ter van verzoekende partij dd. 13 december 2007 ongegrond verklaard, zonder dat 

er onderzocht werd naar de toegankelijkheid van de medische zorg. Het is dan ook met die reden dan 

een nieuw verzoekschrift ex artikel 9ter werd ingediend dd. 15 september 2011”,  dient de Raad prima 

facie vast te stellen dat verzoeker hiermee zelf aangeeft dat de in punt 1.3. bedoelde aanvraag niet 

zozeer geschiedde omdat er sprake is van een medische problematiek die niet eerder werd beoordeeld 

in de in punt 1.2. bedoelde beslissing, doch wel om een aspect aan te vallen in de in punt 1.2. bedoelde 

beslissing die eerder niet bestreden werd met een beroep. 

 

4.3.12. Voor zover verzoeker betoogt dat het strijdig is met artikel 3 van het EVRM om hem terug te 

sturen naar Pakistan omdat er een probleem is op het vlak van de toegankelijkheid van de benodigde 

zorgen voor hem aldaar, dient de Raad prima facie op te merken dat verzoeker met de verwijzing naar 

hoge kosten voor een algemene ziekenhuisopname in Pakistan zoals vermeld in  “De Mental Health 

Atlas 2005 van de World Health Organization” en zonder in te gaan op zijn eigen financiële en familiale 

toestand, niet in concreto aantoont dat de benodigde psychiatrische begeleiding voor hem niet 

toegankelijk zou zijn.  Het feit dat een beschikbare behandeling aanzienlijk veel geld kost noch het 

gegeven dat een medische behandeling moeilijk toegankelijk is omwille van logistieke, praktische of 

geografische redenen zijn op zich elementen die in de beoordeling van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens aanleiding kunnen geven tot een schending van artikel 3 van het EVRM (cfr. 

EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing);  EHRM, 22 juni 

2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden (ontvankelijkheidsbeslissing), EHRM 25 november 2004, nr. 

25629/04, Amegnigan v. Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing). Blijkens het administratief dossier 

verblijft verzoeker sinds 2006 in het Rijk en verzoeker toont niet aan dat al zijn familiale banden 

doorgeknipt zijn met zijn land van oorsprong zodat het onmogelijk zou zijn voor hem om te rekenen op 

de steun van zijn familie bij terugkeer. Verder kan nog verwezen worden naar het gestelde in punt 

4.3.10.     

 

4.3.13.  Voor zover verzoeker betoogt dat het strijdig is met artikel 3 van het EVRM om hem  terug te 

sturen naar Pakistan omdat naar zijn oordeel de benodigde zorgen aldaar niet beschikbaar zijn, dient de 

Raad op te merken dat verzoeker hiervoor verwijst naar “De Mental Health Atlas 2005 van de World 

Health Organization”. De in punt 1.2. bedoelde beslissing waarin gesteld werd dat de benodigde 

medische zorgen wel beschikbaar zijn, steunt blijkens het administratief dossier echter op een recentere 

bron, namelijk “informatie dd. 16.09.2008, afkomstig van mevr. S.(…), Ambassade van België te 

Islamabad” waaruit blijkt dat “de noodzakelijke medische zorgen realiseerbaar zijn in het herkomstland, 

Pakistan: zowel de genoemde geneesmiddelen (Efexor, Lexotan, Zyprexa), alsook psychotherapie en 

opvolging/behandeling door een psychiater zijn beschikbaar.” (cfr. advies van de ambtenaar-

geneesheer van 16 september 2008 dat zich bevindt in het administratief dossier). Het mogelijk 

gegeven dat het aantal psychiatrische bedden, sociaal werkers, dokters en verplegers “tot een 

minimum” beperkt is volgens “De Mental Health Atlas 2005 van de World Health Organization”, houdt 

bovendien niet in dat de benodigde zorgen niet beschikbaar zijn. Verzoeker houdt ook vast aan de 

medicijnen die hij alhier toegediend krijgt, maar het gegeven op zich dat dezelfde medicatie mogelijks 

niet beschikbaar is in Pakistan of dat de beschikbare behandeling van mindere kwaliteit is, houdt geen 

schending in van artikel 3 van het EVRM (cfr. EHRM 24 juni 2003, nr. 13669/03, Henao v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing),  “The fact that the applicant’s circumstances in Colombia would be less 

favourable than those he enjoys in the Netherlands cannot be regarded as decisive from the point of 

view of Article 3 of the Convention.”  

    

Het tweede middel is prima facie niet gegrond. 

 

Voor wat betreft de tweede bestreden beslissing.   

 

4.3.14. De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift uitdrukkelijk poneert, “Verzoekende partij 

zal hierna dan ook haar argumenten met betrekking tot de ontvankelijkheidsbeslissing dd. 14 juni 2013, 

zoals uiteengezet in haar verzoekschrift dd. 13 september 2013 (thans voorwerp van een verzoekschrift 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij wege van voorlopige maatregelen) hernemen.” 

 

4.3.15. De Raad neemt via een samenvoeging van de verzoekschriften aan dat verzoeker op 

ontvankelijke wijze in een tweede middel de schending van artikel 3 van het EVRM opwerpt met 

betrekking tot de tweede bestreden beslissing , d.w.z. naar zijn oordeel vormt de tenuitvoerlegging van 
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het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten gelet op zijn medische problematiek, een schending 

van artikel 3 van het EVRM.  De overige opgeworpen schendingen in het eerste en tweede middel 

betreffen de eerste bestreden beslissing. Middelen die niet de bestreden beslissing betreffen zijn 

onontvankelijk. De in de nota met opmerkingen opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid van beide 

middelen is in de aangegeven mate gegrond.    

 

4.3.16. Voor wat betreft de aangehaalde grief inzake artikel 3 van het EVRM volstaat het te verwijzen 

naar het gestelde in de punten 4.3.12 e.v..   

 

Het eerste middel is prima facie onontvankelijk. Het tweede middel is voor zover ontvankelijk, 

ongegrond.    

   

4.4. De vaststelling dat geen ernstig middel ontwikkeld werd volstaat om de ingestelde vorderingen af te 

wijzen. 

      

 

5. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De verzoekschriften met rolnrs. 136 449 en 138 448  worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 14 juni 

2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend 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, onontvankelijk wordt verklaard, wordt verworpen.   

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris  voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 17 oktober 2013 tot het treffen van een bevel om het grondgebied 

te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig oktober tweeduizend dertien 

door: 

 

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

 

mevr. S. SOETINCK, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

S. SOETINCK M. EKKA 


