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 nr. 182 540 van 21 februari 2017 

in de zaken RvV X 
 
 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien de verzoekschriften die X, X, X, X en X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, op 10 

april 2013, 23 juni 2014 en 9 februari 2016 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging 

en de nietigverklaring te vorderen de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 4 maart 2013 en 8 mei 2014 

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

Administratieve Vereenvoudiging van 21 januari 2016 waarbij de respectievelijke aanvragen om 

machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen telkens 

onontvankelijk verklaard worden. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota’s met opmerkingen en de administratieve dossiers. 

 

Gelet op de beschikkingen van 28 november 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 januari 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. BOTTELIER, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en 

van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partijen, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, dienen op 14 december 2012 

een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 
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1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

Op 4 maart 2013 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag 

onontvankelijk. Dit is de eerste bestreden beslissing. Het beroep ingediend tegen deze beslissing is 

gekend onder rolnummer X 

 

Op 21 maart 2014 dienen de verzoekende partijen opnieuw een aanvraag om machtiging tot verblijf in, 

in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 8 mei 2014 verklaart de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag onontvankelijk. Dit is de tweede bestreden beslissing. Het 

beroep ingediend tegen deze beslissing is gekend onder rolnummer X 

 

Op 14 oktober 2015 dienen de verzoekende partijen opnieuw een aanvraag om machtiging tot verblijf in, 

in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 21 januari 2016 verklaart de gemachtigde 

van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag onontvankelijk. Dit is de derde bestreden beslissing, 

waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

14.10.2015 bij onze diensten werd ingediend door: 

(...) 

nationaliteit: Russische Federatie 

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

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

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

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

Reden(en): 

Artikel 9ter – § 3 5° – 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 

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

de huidige bepaling.  

Op 04.03.2013 en 08.05.2014 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen 

aangaande de aanvraag tot machtiging tot verblijf d.d. 14.12.2012 en 21.03.2014. Betrokkene legt in de 

nieuwe verblijfsaanvraag een standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen) voor. Het voorgelegde 

medisch getuigschrift (en bijlagen) bevat reeds eerder aangehaalde medische elementen van 

betrokkene waarin in de beslissing d.d. 04.03.2013 en 08.05.2014 uitgebreid werd op ingegaan. (zie 

bevestiging arts d.d. 20.01.2016 in bijgevoegde gesloten omslag). 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 29 

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

06.02.2012).” 

 

Het beroep ingediend tegen deze laatste beslissing is gekend onder rolnummer X 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Wegens verknochtheid tussen de zaken X, zoals blijkt uit de onder punt 1 geschetste 

feitenconstellatie, acht de Raad het passend dat deze zaken worden samengevoegd. 

 

2.2. Ter terechtzitting gaan partijen hiermee akkoord. 

 

 

 

 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 



  

 

 

RvV X - Pagina 3 

Artikel 6 van de wet van 2 december 2015 tot wijziging van de vreemdelingenwet wat de procedure voor 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft - die op 1 maart 2016 in werking is getreden - bepaalt 

het volgende: 

 

“Voor wat betreft de aanvragen om machtiging tot verblijf die opeenvolgend worden ingediend op grond 

van ofwel artikel 9bis ofwel artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, voor de datum van 

inwerkingtreding van deze wet, en die het voorwerp hebben uitgemaakt van weigeringsbeslissingen, 

waartegen meerdere beroepen werden ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, zal 

enkel het laatst ingediende verzoekschrift worden behandeld. In dit geval wordt de verzoekende partij 

geacht afstand te doen van de eerder ingediende beroepen, tenzij zij haar belang aantoont. De 

procedure van artikel 39/68-3, § 3, van de wet van 15 december 1980 is van toepassing”. 

 

De verzoekende partijen dienden op 14 december 2012 een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 4 maart 2013 verklaart de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris deze aanvraag onontvankelijk. Het beroep ingediend tegen deze beslissing is 

gekend onder rolnummer X 

 

Op 21 maart 2014 dienen de verzoekende partijen opnieuw een aanvraag om machtiging tot verblijf in, 

in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 8 mei 2014 verklaart de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag onontvankelijk. Het beroep ingediend tegen deze 

beslissing is gekend onder rolnummer X 

 

Op 14 oktober 2015 dienen de verzoekende partijen opnieuw een aanvraag om machtiging tot verblijf in, 

in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 21 januari 2016 verklaart de gemachtigde 

van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag onontvankelijk. Het beroep ingediend tegen deze 

beslissing is gekend onder rolnummer X 

 

In casu is de Raad van oordeel is dat artikel 39/68-3 van de vreemdelingenwet van toepassing is. 

 

Ter terechtzitting wordt gesteld dat dit alles concreet inhoudt dat enkel het verzoekschrift zal worden 

behandeld dat ingediend werd tegen de beslissing van 21 januari 2016 tenzij de verzoekende partijen 

hun belang aantonen bij het behandelen van de beroepen die werden ingediend tegen de beslissingen 

van 4 maart 2013 en 8 mei 2014. 

 

In het proces-verbaal van de terechtzitting werd het volgende opgenomen: 

 

“De voorzitter werpt ambtshalve artikel 39/68-3, §2 vreemdelingenwet op. Het laatst ingediende 

verzoekschrift is de zaak met rolnummer X (zaak nr. 19 op de rol). De verzoekende partijen worden 

geacht afstand te doen van de beroepen met rolnummer X (zaak nr. 17 op de rol) en rolnummer X (zaak 

nr. 18 op de rol). 

Verzoekende partijen gedragen zich naar de wijsheid wat betreft de beroepen met rolnummer X (zaak 

nr. 17 op de rol) en rolnummer X (zaak nr. 18 op de rol) en verwijst naar het verzoekschrift in de zaak 

met rolnummer X (zaak nr. 19 op de rol). 

Verwerende partij vraagt de toepassing van artikel 39/68-3, §2 vreemdelingenwet en wat betreft de zaak 

met rolnummer X (zaak nr. 19 op de rol) verwijst zij naar haar nota.” 

 

Aldus brengen zij geen enkel gegeven aan waaruit de Raad zou kunnen afleiden dat zij hun belang bij 

de beroepen met rolnummers X en X handhaven. Ten deze weze het opgemerkt dat het niet aan de 

Raad toekomt ambtshalve te onderzoeken of de verzoekende partijen al dan niet nog een belang 

hebben bij de behandeling van de beroepen voorafgaand aan het meest recente beroep. De 

verzoekende partijen dienen zelf hun belang te concretiseren.  

 

Gelet op het voorgaande zal enkel het laatst ingediende verzoekschrift worden behandeld en worden de 

verzoekende partijen geacht afstand te doen van de beroepen met rolnummers X en X nu zij niet 

aannemelijk maken nog een belang te hebben bij de behandeling van deze beroepen. 

 

4. Onderzoek van het beroep in zoverre het is gericht tegen de beslissing van 21 januari 2016 waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 14 

oktober 2015 onontvankelijk wordt verklaard, hierna de bestreden beslissing genoemd 

4.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 
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wet van 29 juli 1991), van de artikelen 9ter en 62 van de vreemdelingenwet en 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). 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Doordat de bestreden beslissing gemotiveerd wordt door te stellen dat de gemachtigde van de minister 

de aanvraag onontvankelijk dient te verklaren op basis van artikel 9ter §3-5° van de wet van 15.12.1980 

daar de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van 

een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

Dat het voorgelegde medisch getuigschrift reeds eerder aangehaalde medische elementen bevat waarin 

in de beslissing dd. 04.03.13 en 08.06.14 uitgebreid werd op ingegaan. 

Dat het medisch verslag van Dr. M. (...) opgesteld op 20.01.16 vermeldt dat uit deze medische 

getuigschriften blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is en dat het enige 

verschil is dat betrokkene met succes nog een bijkomende behandeling heeft ondergaan. 

Dat er geen fundamentele veranderingen zijn behalve dat betrokkene nog een nieuwe behandeling 

heeft gekregen van 12 weken. 

Dat Dr. M. (...) besluit dat de nieuwe attesten alleen maar loutere symptomen bevatten en een opvolging 

van de reeds eerder ingeroepen diagnose. 

Terwijl de aanvraag in toepassing van art. 9ter van de Wet van 15.12.1980 van verzoekers ten onrechte 

onontvankelijk werd verklaard en de aangehaalde elementen wel degelijk nieuwe elementen bevat t.o.v. 

de vorige aanvragen cfr. art. 9ter van de wet van 15.12.1980. 

Dat immers uit de aanvraag cfr. art. 9ter van de Wet van 15.12.1980, ingediend op 14.10.15, blijkt dat 

de medische toestand van betrokkene -eerste verzoekster- aanzienlijk verslechterd is t.o.v. de vorige 

aanvragen (zie aanvraag cfr. art. 9ter dd. 14.10.15). 

Dr. G. (...) vermeldt in haar attest dd. 24.09.15 dat eerste verzoekster lijdt aan: “chronische hepatitis C, 

fibrosegraad 3, met evolutie te verwachten naar levercirrose indien patiënt niet behandeld wordt” (eigen 

onderlijning; zie stuk 6 bij de aanvraag). 

Dat door deze verslechtering, verzoekster een nieuwe antivirale behandeling diende te starten op 

25.09.15 voor een duur van 12 weken. 

Dat alwaar de arts-adviseur, Dr. M. (...), stelt dat eerste verzoekster met succes een bijkomende 

behandeling heeft ondergaan, strookt dit helemaal niet met de werkelijkheid en vindt dit geen steun in 

het voorliggend dossier (!). 

Het is immers precies omdat de toestand van verzoekster zodanig verergerde én omdat eerdere 

behandelingen geen succes hadden (o.a. was stopzetting van eerdere behandelingen noodzakelijk 

wegens intolerantie) dat verzoekster een nieuwe 12 weken durende behandeling diende te starten (zie 

stukken 6 en 8 -medisch dossier- bij de aanvraag). 

Deze therapie van 12 weken betreft een nieuwe antivirale therapie met medicatie Sovaldi en Daklinza, 

uitgevoerd in UZ GENT. 

De kosten van deze therapie, die bijzonder hoog zijn, werden ten laste genomen door FEDASIL (zie 

stuk 3). 

Eind maart 2016 vindt een eindcontrole plaats d.m.v. een bloedafname; alsdan zal de medische 

toestand van eerste verzoekster definitief worden beoordeeld naar de respons op het hepatitis C virus 

(zie stuk 3). 

De verslechtering van de toestand van eerste verzoekster én het opstarten van een nieuwe specifieke 

therapie, waarvan de kostprijs heel hoog is, maken wel degelijk nieuwe elementen uit, die het indienen 

van een nieuwe regularisatieaanvraag cfr. art. 9ter van de wet van 15.12.1980 rechtvaardigen. 

De aanvraag van verzoekers diende derhalve ontvankelijk te worden verklaard en diende ten gronde te 

worden behandeld. Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet afdoende werd 

gemotiveerd. 

De bestreden beslissing schendt bovendien artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de 

Mens (EVRM) dat het verbod op een onmenselijke behandeling waarborgt, gelet op de ernstige ziekte 

van eerste verzoekster en de stopzetting van de opvolging van de behandeling door tussenkomst van 

de bestreden beslissing. 

Dat het middel ernstig is.” 

 

4.2. De verwerende partij antwoordt hierop het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 



  

 

 

RvV X - Pagina 5 

“Verzoekers stellen een schending voor van de motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de artikelen 62 

en 9ter van de vreemdelingenwet en van artikel 3 EVRM. 

Zij betogen dat de aanvraag ten onrechte onontvankelijk werd verklaard en de aangehaalde elementen 

wel degelijk nieuwe elementen bevatten ten opzichte van de vorige aanvragen. De medische toestand 

van verzoekster zou immers verslechterd zijn. Dr. Geerts zou in het attest van 24.09.2015 vermeld 

hebben dat verzoekster lijdt aan hepatitis C met evolutie te verwachten naar levercirrose indien zij niet 

behandeld wordt. Door de verslechtering zou zij een nieuwe antivirale behandeling zijn gestart op 25 

september 2015 voor 12 weken. De bewering als zou zij met succes een bijkomende behandeling 

hebben ondergaan, zou niet stroken met het dossier. Het zou precies zijn omdat de toestand zodanig 

verergerde en omdat eerdere behandelingen geen succes hadden dat zij een nieuwe 12 weken durende 

behandeling diende te starten. Einde maart 2016 zou er een eindcontrole plaatsvinden en dan zal haar 

toestand definitief worden beoordeeld. De beslissing zou een schending inhouden van artikel 3 EVRM. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat aangaande de vierde aanvraag om machtiging tot 

verblijf de ambtenaar-geneesheer op 30 april 2014 een medisch advies opstelde dat onder meer luidt 

als volgt: 

“(…) Aangaande de diabetes dient gesteld dat de behandeling in eerste instantie dient te bestaan uit 

dieet en voldoende lichaamsbeweging, er zijn geen aanwijzingen dat dit in casu niet zou volstaan. 

Aangaande de hepatitis c dient gesteld dat deze reeds behandeld werd. Er bestaat dus actueel geen 

risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in 

het land van herkomst.(…)” 

Bij beslissing van 8 mei 2014 werd de vierde aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, ingediend op 21 maart 2013 onontvankelijk verklaard op basis 

van artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet (kennisgeving d.d. 22 mei 2014). 

Verzoekster diende d.d. 14 oktober 2015 een zesde aanvraag om machtiging tot verblijf in bij toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. In haar aanvraag gaf zij aan dat de chronische hepatitis C in 

2009 in België werd gediagnosticeerd en dat zij in België behandeld werd te Roeselare en sinds 2013 te 

Gent. Zij gaf aan dat de ziekte nog aanzienlijk verslechterd is en dat op 25 september 2015 gestart werd 

met een nieuwe en efficiënte farmacologische behandeling, wat de enige oplossing zou zijn tegen 

hepatitis C (zie blz. De ambtenaar-geneesheer stelde d.d. 20 januari 2016 een advies op dat onder 

meer luidt als volgt: 

“(…) U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag d.d. 14.10.2015 en d.d. 14.12.2012 

en d.d. 21.03.2014 te vergelijken. 

Ik wil u er op wijzen dat er reeds een medisch advies werd verstrekt door Dr. T. (...) op 04.02.2013 in 

een eerdere aanvraag om machtiging tot verblijf bop basis van artikel 9ter d.d. 12.12.2012 en door Dr. L. 

(...) op 30.04.2014 in een eerdere aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter d.d. 

21.03.2014. 

Uit het medisch getuigschrift SMG d.d. 24.09.2015 + bijlagen (d.d. 05/06/2015, 25/09/2015, (…)) blijkt 

dat betrokkene lijdt aan een besmetting met het virus hepatitis C. Betrokkene onderging hiervoor met 

succes reeds diverse behandelingen. 

Uit deze medische getuigschriften blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. 

de vorige medische attesten gevoegd bij de reeds behandelde 9ter aanvraag. 

Het enige verschil is dat betrokkene met succes nog een bijkomende behandeling heeft ondergaan. 

Er zijn helemaal geen fundamentele veranderingen ten opzichte van de vooraf bestaande toestand, die 

reeds uitgebreid besproken werd in het hoger aangehaald advies van voornoemde artsen-adviseurs, 

behalve dat betrokkene nog een nieuwe behandeling gekregen heeft van 12 weken. 

De nieuwe attesten bevatten alleen maar loutere symptomen en een opvolging van de reeds eerder 

ingeroepen diagnose. 

Het voorgelegde SMG bevestigt dus slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van 

betrokkene.(…)” 

Uit het SMG van 24/09/2015 blijkt dat het nog steeds gaat om dezelfde aandoening, zijnde hepatitis C. 

In voormeld SMG werd gewezen op een behandeling voor een duur van 12 weken, die ondertussen, op 

het moment dat de bestreden beslissing werd genomen, achter de rug is. De ambtenaar-geneesheer is 

in zijn advies van 20 januari 2016 geenszins voorbij gegaan aan de elementen die werden aangegeven 

in het nieuwe SMG. Hij stelde echter op grond van de elementen vast dat er helemaal geen 

fundamentele veranderingen zijn ten opzichte van de vooraf bestaande toestand, die reeds uitgebreid 

besproken werd in het vorige advies van de ambtenaar-geneesheren, behalve dat verzoekster nog een 

nieuwe behandeling gekregen heeft van 12 weken. Hij stelde dat de nieuwe attesten alleen maar loutere 

symptomen bevatten en een opvolging van de reeds eerder ingeroepen diagnose. 

Uit een vergelijking van de twee aanvragen blijkt wel degelijk dat de ingeroepen medische elementen 

dezelfde zijn, namelijk hepatitis C. De medische elementen werden dus reeds werden ingeroepen in het 
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kader van een vorige aanvraag. Op basis van die vaststelling diende de aanvraag dan ook 

onontvankelijk te worden verklaard bij toepassing van artikel 9ter, § 3, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet wat luidt als volgt: 

“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.” 

In de memorie van toelichting wordt verduidelijkt: “Ten slotte worden vreemdelingen ontmoedigd die 

reeds eerder een aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis of 

artikel 9ter hebben ingediend, om een nieuwe aanvraag in te dienen op basis van dezelfde elementen.” 

(Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie van toelichting, 

Parl. St. Kamer, zittingsperiode 51, n° 2478/001, p. 34). 

Met betrekking tot hetgeen wordt bepaald in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, vermeldt de memorie 

van toelichting: “Het is ook hier de betrachting om opeenvolgende procedures die door vreemdelingen 

op verschillende rechtsgronden worden opgestart, om toch maar een verblijfsvergunning te bekomen, 

op een juridisch verantwoorde wijze te ontmoedigen. Artikel 9ter, § 2, nieuw, voorziet dan ook dat 

elementen die ingeroepen worden in het kader van artikel 9 ter, nieuw, van de wet, die reeds 

ingeroepen werden bij andere procedures, niet weerhouden zullen worden. Het gaat om dezelfde 

elementen die hierboven reeds besproken werden bij artikel 9bis, nieuw, van de wet. Een vreemdeling 

die eerst tevergeefs een aanvraag indient op grond van artikel 9bis, nieuw, van de wet en daarna een 

aanvraag indient op grond van artikel 9ter, nieuw, van de wet, wordt ook ontmoedigd. ” (Wetsontwerp tot 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, 

zittingsperiode 51, n° 2478/001, p. 36). 

In de bestreden beslissing wordt duidelijk weergegeven dat geen nieuw ingeroepen elementen blijken 

ten opzichte van de vorige aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet en dat het voorgelegde medische getuigschrift de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van verzoekster bevestigt. 

Verzoekster toont niet aan welke elementen zouden zijn veronachtzaamd bij het nemen van de 

bestreden beslissing en op welke wijze de ambtenaar-geneesheer op onredelijke wijze zijn advies zou 

hebben opgesteld. Een schending van artikel 3 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Het enig middel is niet ernstig.” 

 

4.3. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht 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. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 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. Uit het verzoekschrift blijkt dat 

de verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissing kennen, zodat het doel van de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat zij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseren, zodat een schending 

van de materiële motiveringsplicht wordt beoogt. Nazicht van de materiële motivering vergt in casu 

nazicht van de aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij een onderzoek naar de materiële motiveringsplicht 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). Nazicht van de materiële motivering houdt in casu nazicht in van de aangevoerde 

schending van artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet luidde op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing 

als volgt: 

 

“§ 1 
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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 

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 
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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. 

(…)” (eigen onderlijning) 

 

De Raad wijst er op dat het motief van de bestreden beslissing erin bestaat dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet op grond van § 3, 5° van 

ditzelfde wetsartikel onontvankelijk wordt verklaard omdat de ingeroepen elementen ter ondersteuning 

van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 14 

oktober 2015 reeds werden ingeroepen in het kader van de aanvragen van 14 december 2012 en 21 

maart 2014, terwijl de aandoening van de tweede verzoekende partij, namelijk een hepatitis C infectie, 

niet zou verschillen ten aanzien van de eerder ingediende aanvragen en de nieuwe voorgelegde 

medische getuigschriften slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand bevestigen. De 

ambtenaar-geneesheer oordeelt dat de gezondheidstoestand van de tweede verzoekende partij 

ongewijzigd is ten opzichte van de eerdere aanvragen.  

 

Dit determinerend motief is correct en vindt steun in het administratief dossier.  

 

Vooreerst kan worden opgemerkt dat de verzoekende partijen in hun middel erkennen dat het om 

dezelfde aandoening gaat. Uit het administratief dossier blijkt dat de tweede verzoekende partij lijdt aan 

hepatitis C. De verzoekende partijen houden echter voor dat er sprake zou zijn van nieuwe elementen. 

Zij menen dat er sprake is van een aanzienlijke verslechtering van de gezondheidstoestand, hetgeen zij 

afleiden uit het feit dat de tweede verzoekende partij een nieuwe behandeling startte van 12 weken, 

waarvan de kosten overigens hoog zouden zijn. Zij verwijten de verwerende partij de aanvraag niet ten 

gronde te hebben onderzocht. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat voor de tweede verzoekende partij op 14 december 2012 een 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd 

ingediend. Deze aanvraag ging vergezeld van een standaard medisch getuigschrift van 13 december 

2012 ingevuld door dr. J.D., die de diagnose “chronische hepatitis C” stelde, waarvoor een medische 

therapie werd gestart, die diende te worden gestaakt omwille van een intolerantie, doch in afwachting 

van het opstarten van een nieuwe therapie. Opvolging en een alternatieve therapie indien beschikbaar 

worden noodzakelijk geacht en dit levenslang.  

 

Op 21 maart 2014 wordt opnieuw een aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

ingediend. Ook hier geldt de diagnose in het standaard medisch getuigschrift van 6 februari 2014 van dr. 

M.L. hepatitis C sinds 1998, is de voorziene duur van de behandeling levenslang en wordt gewezen op 

de behandelingshistoriek, namelijk dat tweemaal is gestart en gestopt met een behandeling omwille van 

bijwerkingen. De behandelende arts acht een nauwkeurige medische opvolging voor de aandoening 

noodzakelijk. Er wordt gewezen op een verhoogd risico op leverkanker. 

 

Vervolgens blijkt dat de verzoekende partijen op 14 oktober 2015 opnieuw een aanvraag in toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet indienden voor de tweede verzoekende partij. De ambtenaar-

geneesheer stelde op 20 januari 2016 een advies op, advies dat de basis vormt voor de in casu 

bestreden beslissing.  

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer van 20 januari 2016 luidt volgt: 

 

“(…) U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag d.d. 14.10.2015 en d.d. 14.12.2012 

en d.d. 21.03.2014 te vergelijken. 

Ik wil u er op wijzen dat er reeds een medisch advies werd verstrekt door Dr. T. (...) op 04.02.2013 in 

een eerdere aanvraag om machtiging tot verblijf bop basis van artikel 9ter d.d. 12.12.2012 en door Dr. L. 

(...) op 30.04.2014 in een eerdere aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter d.d. 

21.03.2014. 

Uit het medisch getuigschrift SMG d.d. 24.09.2015 + bijlagen (d.d. 05/06/2015, 25/09/2015, (…)) blijkt 

dat betrokkene lijdt aan een besmetting met het virus hepatitis C. Betrokkene onderging hiervoor met 

succes reeds diverse behandelingen. 

Uit deze medische getuigschriften blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. 

de vorige medische attesten gevoegd bij de reeds behandelde 9ter aanvraag. 

Het enige verschil is dat betrokkene met succes nog een bijkomende behandeling heeft ondergaan. 
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Er zijn helemaal geen fundamentele veranderingen ten opzichte van de vooraf bestaande toestand, die 

reeds uitgebreid besproken werd in het hoger aangehaald advies van voornoemde artsen-adviseurs, 

behalve dat betrokkene nog een nieuwe behandeling gekregen heeft van 12 weken. 

De nieuwe attesten bevatten alleen maar loutere symptomen en een opvolging van de reeds eerder 

ingeroepen diagnose. 

Het voorgelegde SMG bevestigt dus slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van 

betrokkene.(…)” 

 

Uit de standaard medische getuigschriften van 24 september en 5 juni 2015 van dokters A.G. en M.L.  

die werden gevoegd aan de meest recente aanvraag, namelijk de aanvragen van 14 oktober 2015, blijkt 

dat de tweede verzoekende partij nog steeds wordt gediagnosticeerd met chronische hepatitis C, 

waarvoor een medicamenteuze behandeling van 12 weken zal worden gestart op 25 september 2015. 

Er wordt gewezen op de nood aan “regelmatige controle zoals nu reeds gebeurd”. De duur van de 

behandeling bedraagt 12 weken, en een stopzetting kan resulteren in een evolutie naar levercirrose, 

decompensatie en een levertransplantatie indien zij geen therapie zou krijgen.  

 

Gelet op het voorgaande komt het de Raad kennelijk redelijk voor dat de ambtenaar-geneesheer, in zijn 

advies waarop de bestreden beslissing werd gebaseerd, oordeelde dat er sprake is van een 

ongewijzigde gezondheidssituatie ten opzichte van de vorige aanvragen, met als enige verschil dat de 

tweede verzoekende partij met succes een bijkomende behandeling heeft ondergaan. De verzoekende 

partijen erkennen zelfs dat het om dezelfde aandoening gaat, maar stellen dat er sprake is van een 

verslechtering. Zij laten echter na concreet aan te tonen waarop zij deze stelling baseren.  

 

Het feit dat een nieuwe behandeling werd gestart, duidt an sich allerminst op een gewijzigde 

gezondheidssituatie en de verzoekende partijen laten na aan te geven waarom zij menen hieruit een 

verslechtering te kunnen afleiden. Zij beperken zich hieromtrent tot een loutere bewering die niet wordt 

ondersteund door een (begin van) bewijs. Waar zij erop wijzen dat de behandelende arts in het meest 

recente standaard medische getuigschrift (namelijk dat van 24 september 2015) wijst op de te 

verwachten evolutie in geval van het niet-behandelen - namelijk een evolutie naar levercirrose - , doet 

dit geen afbreuk aan de motieven van het medisch advies en de bestreden beslissing. Immers geven zij 

zelf aan dat er een behandeling is gestart, dus de gevolgen van een niet-behandeling zijn derhalve 

irrelevant en kunnen geenszins wijzen op een gewijzigde, laat staan verslechterde 

gezondheidstoestand. Voorts lieten de verzoekende partijen na voor het nemen van de bestreden 

beslissing actualisaties toe te voegen aan hun dossier bij de verwerende partij. Aldus blijkt niet dat de 

behandeling van 12 weken niet zou doorgaan of aanslaan, terwijl redelijkerwijs van de verzoekende 

partijen kan worden verwacht dat zij alle nuttige inlichtingen die hun dossier ondersteunen overmaken 

aan de verwerende partij. Aldus kon de ambtenaar-geneesheer op kennelijk redelijke wijze van uitgaan 

dat de recente behandeling met succes wordt toegepast. 

 

Daarnaast kan worden opgemerkt dat de verzoekende partijen niet aangeven in de aanvraag van 14 

oktober 2015 te hebben gewezen op elementen die verschillen ten opzichte van de eerdere aanvragen 

of op een verslechtering van de gezondheidstoestand of een “ernstiger” situatie. Evenmin wijzen zij erop 

in hun aanvraag te hebben aangetoond dat de kosten van de lopende behandeling dermate 

problematisch zijn. Bovendien geven zij zelf aan dat deze kosten niet door henzelf dienen te worden 

gedragen maar ten laste worden genomen door Fedasil, zodat de grief gesteund op de beweerde hoge 

kosten van de behandeling niet dienstig is. 

 

Het feit dat eind maart 2016 een eindcontrole zou hebben plaatsgevonden, doet geen afbreuk aan het 

voorgaande. Bovendien staat niets de verzoekende partijen in de weg indien de gezondheidstoestand 

na het nemen van de bestreden beslissing zou zijn gewijzigd, een nieuwe aanvraag op grond van de 

nieuwe medische situatie van de tweede verzoekende partij in te dienen, voorzien van de nodige 

medische bewijsstukken. Verder kunnen de verzoekende partijen gelet op de annulatiebevoegdheid van 

de Raad zoals hoger omschreven, hem niet verwijten geen rekening te houden met gegevens die 

dateren van na het nemen van de bestreden beslissing, net zo min kunnen zij de verwerende partij dit 

verwijten. 

 

De verzoekende partijen maken 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. De schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 en van de artikelen 9ter en 62 van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt.  



  

 

 

RvV X - Pagina 10 

 

In zoverre de verzoekende partijen artikel 3 van het EVRM geschonden achten, wijst de Raad op het 

volgende: 

 

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). 

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partijen een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de 

Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om 

het bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering van de verzoekende partijen naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht, 

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan 

het geval van de verzoekende partijen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 

februari 2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd 

Koninkrijk, § 108 in fine). 

 

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, 

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 

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

inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Konink-

rijk, § 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 26 april 2005, Müslim/Turkije, 

§ 68). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 

28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de 

verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden 

onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit 

zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare 

informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om deze 



  

 

 

RvV X - Pagina 11 

omstandigheden te gepasten tijde te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Grieken-

land, § 366). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 

 

De Raad wijst er bovendien op dat de bestreden beslissing geenszins een verwijderingsmaatregel 

uitmaakt, doch dat de verwerende partij slechts de aanvraag om machtiging tot verblijf om medische 

redenen onontvankelijk verklaart, en wel om reden dat de ingeroepen elementen reeds werden 

ingeroepen in het kader van eerdere aanvragen. Het is in het kader van een dergelijke beslissing niet 

aan de orde dat een ambtenaar-geneesheer om advies wordt gevraagd laat staan dat deze uitspraak 

dient te doen over de gevolgen van een terugkeer naar het land van herkomst. Voorts belet niets de 

verzoekende partijen alsnog een nieuwe aanvraag in te dienen indien zij menen dat er nieuwe ernstige 

gegevens voorhanden zijn. Bovendien maken zij met hun betoog niet concreet dat de bestreden 

beslissing een schending van artikel 3 van het EVRM met zich meebrengt. In casu geven zij niet aan 

wat de uitzonderlijke humanitaire omstandigheden zijn die pleiten tegen de bestreden beslissing, niet in 

het minst nu zij ter zake vaag blijven en geen concrete gegevens naar voor brengen of bewijskrachtige 

stukken voorleggen, doch slechts – verkeerdelijk – stellen dat de bestreden beslissing een stopzetting 

van de opvolging van de behandeling tot gevolg heeft. Ook heeft de bestreden beslissing niet tot gevolg 

dat de verzoekende partijen dienen terug te keren naar Rusland. Het loutere feit dat de verzoekende 

partijen het niet eens zijn met de bestreden beslissing maakt geen grond tot vernietiging uit. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het middel is ongegrond.  

 

5. Korte debatten 

 

Er is sprake van afstand van geding voor wat betreft de beroepen gekend onder de rolnummers X en X. 

Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 

2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot 

schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de excepties van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de derde 

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 

Vreemdelingenbetwistingen, 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. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De RvV X / II, RvV X / II en RvV X / II worden gevoegd. 

 

 

Artikel 2 

 

Voor de beroepen gekend onder de rolnummers X en X wordt de afstand vastgesteld. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen voor het beroep gekend 

onder rolnummer X 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig februari tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


