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 nr. 190 085 van 26 juli 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 12 april 2017 

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

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

Vereenvoudiging van 7 maart 2017 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissing van 

de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

7 maart 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. GREENLAND, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 september 2011 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet). Deze aanvraag wordt ontvankelijk verklaard bij beslissing van 5 december 2011. 

 

Op 9 december 2013 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond is. Op dezelfde 

dag wordt een bevel om het grondgebied te verlaten uitgereikt. Tegen voormelde beslissingen dient de 

verzoekende partij een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
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(hierna: de Raad). Bij arrest van 12 juli 2016 met nummer 171 729 wordt het beroep tot nietigverklaring 

verworpen. 

 

Op 8 november 2016 dient de verzoekende partij een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 7 maart 2017 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris dat de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk is. Dit is de eerste bestreden 

beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

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

08.11.2016 bij onze diensten werd ingediend door :  

B., M. […] (R.R.: …)  

nationaliteit: Marokko 

geboren te J. […] op 15.06.1978 

adres: (…)  

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, 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 08.09.2011 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 08.11.2016 en in de bijgevoegde medische 

attesten (zie bevestiging arts d.d. 03.03.2017 in bijgevoegde gesloten omslag), werden eveneens 

ingeroepen in de andere aanvraag om machtiging tot verblijf.  

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). Aangezien betrokkene geen enkel nieuw 

element aanbrengt, is de aanvraag bijgevolg onontvankelijk.”  

 

Op 7 maart 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris eveneens de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing, als volgt 

gemotiveerd: 

 

“De heer 

Naam + voornaam: B., M. […] 

geboortedatum: 15.06.1978  

geboorteplaats: J.[…] 

nationaliteit: Marokko  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven,  

binnen 0 dagen na de kennisgeving.  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene niet in bezit van een geldig visum  

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om, het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat:  
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o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten dd. 09.12.2013, betekend op 19.12.2013.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel, dat enkel betrekking heeft op de eerste bestreden beslissing, voert de 

verzoekende partij de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht 

en van artikel 9ter, §3, 5°, van de Vreemdelingenwet. 

 

2.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar eerste middel als volgt: 

 

“1.  

Bij de oorspronkelijke aanvraag tot medische regularisatie blijkt dat verzoeker aan paniekstoornissen 

lijdt, kaderend in een breder depressief beeld.  

 

Dr. L. B. attesteerde dat verzoeker tevens paranoïde en psychotische neigingen had.  

 

Voor deze psychologische aandoeningen moest verzoeker de volgende medicatie innemen: Sipralexa 

20 mg per dag, Akton 3 x 2 mg per dag en Seroquel 100 mg per dag.  

 

In de aanvraag d.d. 8 november 2016 stelt verzoeker dat hij nu lijdt aan een acute deterioratie van zijn 

depressie, met name dat suïcidale gedachten zijn opgetreden.  

 

Zijn medische geschiedenis was inderdaad reeds gekend, een depressie gekenmerkt door 

angstaanvallen, chronische vermoeidheid en slaapstoornissen.  

 

De arts van verzoeker stelt vast dat hij een ‘vitaal-depressief syndroom’ heeft, gekenmerkt door 

angstaanvallen, slaapstoornissen, verlies van interesse.  

 

De arts bevestigt dat verzoeker voor zijn aandoening Paroxetine 20 krijgt, 1 x per dag, en Sulpiride 3 x 

50 mg per dag. In het standaard medisch attest verklaart de arts dat een maandelijkse follow-up 

(minimaal) is geboden.  

 

Deze adequate behandeling is aldus een nieuwe behandeling.  

 

In het verslag van Dr. B. […] d.d. 18 augustus 2016: de precaire toestand van verzoeker wordt 

omschreven: “een terugkeer naar Marokko is tegenaangewezen, gezien het grote risico op dieper 

afglijden in de depressie. Het suïcide-risico lijkt mij reëel”.  

 

Zoals vermeld in de aanvraag van verzoeker, krijgt hij sinds zijn laatste aanvraag een nieuwe 

behandeling, waaronder nieuwe medicatie. Deze behandelingen kunnen een nieuw element uitmaken in 

de zin van artikel 9ter § 3, 5.  

 

Het begrip ‘nieuwe elementen’ is immers niet beperkt tot het vaststellen van een nieuwe aandoening. In 

een arrest van 26 februari 2016 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat een 

nieuwe medische behandeling, waaronder nieuwe medicatie, een nieuw element kan uitmaken in de zin 

van artikel 9ter, §3, 5° Verblijfswet (Vw). (RVV 26 februari 2016, arrest nummer 163.093).  

 

In dit arrest had de DVZ een tweede aanvraag voor medische regularisatie (9ter-aanvraag) 

onontvankelijk verklaard omdat er geen sprake zou zijn van nieuwe elementen zoals vereist door de 

wet. Bij de tweede 9ter-aanvraag was een nieuwe, noodzakelijke behandeling voor hetzelfde 

ziektebeeld geattesteerd. Uw Raad heeft bevestigd dat het begrip ‘nieuwe elementen’ in de zin van 

artikel 9ter, § 3, 5° Vw niet beperkt is tot een nieuwe of gewijzigde aandoening, maar dat ook een 

nieuwe, noodzakelijke behandeling een nieuw element kan uitmaken.  

 

Verweerster beweert onterecht dat de gezondheidstoestand van verzoeker ongewijzigd is.  

 

Men beweert dat er geen enkele nieuwe diagnose wordt gesteld en enkel de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van betrokkene herhaald wordt, quod non.  
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Het is duidelijk dat de gezondheidstoestand van verzoeker verergerd is, dat men vreest voor het risico 

van suïcide.  

 

De medicatie van verzoeker is bijgevolg aangepast om rekening te houden met zijn nieuwe medische 

toestand.  

 

De aanvraag van verzoeker diende dan ook ontvankelijk verklaard te worden aangezien er sprake was 

van nieuwe elementen in de zin van artikel 9ter§3, 5° Vw.  

 

2.  

Door slechts na te gaan of het in de opeenvolgende aanvragen om dezelfde aandoening is er sprake 

van een schending van de materiële motiveringsplicht. Verwerende partij beperkte zich tot het nakijken 

of het om eenzelfde pathologie ging, maar liet na te motiveren over en onderzoek te doen naar de 

evolutie van de pathologie van verzoeker, de noodzaak tot nieuwe behandeling en het gebrek aan 

beschikbaarheid van deze behandeling in verzoekers land van herkomst. Nochtans werden deze 

duidelijk en expliciet aangehaald door verzoeker in zijn verzoek.  

 

In deze zin verwijst verzoeker naar de beoordeling van Uw Raad in het arrest 126.537 van 1 juli 2014: 

“Wanneer het bestuur in haar bestreden beslissing letterlijk motiveert dat “de gezondheidstoestand van 

verzoeker ongewijzigd is”, terwijl verzoeker bij zijn nieuwe aanvraag (…) recente medische attesten 

bijbrengt, die nog niet eerder ter beoordeling voorlagen én verzoeker in zijn aanvraag zelf expliciet wijst 

op en argumenteert omtrent een verandering en evolutie van diens medische toestand, vermag het 

bestuur niet te motiveren dat de gezondheidstoestand van verzoeker ‘ongewijzigd’ is wanneer zij niet 

minstens bespreekt in haar motivering waarom deze evolutie of verandering volgens het bestuur een 

‘ongewijzigde medische toestand’ van de persoon van verzoeker behelst.” (punt 2.9)  

 

Er is aldus sprake van een schending van de materiële motiveringsplicht ter zake.  

 

3.  

Door deze belangrijke elementen, de evolutie van deze aandoening en zijn nieuwe behandeling die in 

Marokko niet beschikbaar is, heeft verweerster een beginsel van behoorlijke bestuur geschonden, met 

naam haar plicht tot zorgvuldigheid. Een zorgvuldig bestuur moet rekening houden met alle aspecten, 

argumenten en stukken van een medische dossier. Verweerster is tot een summiere beslissing 

gekomen zonder rekening te houden met alle belangrijke stukken ter zake.” 

 

2.1.2. De Raad 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). 

 

Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu eveneens nazicht in van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, daar dit de juridische basis vormt van de eerste bestreden beslissing en de 

verzoekende partij ook de schending van dit artikel opwerpt. De eerste bestreden beslissing is genomen 

op grond van artikel 9ter, §3, 5°, van de Vreemdelingenwet. 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.” 

 

Uit deze bepaling blijkt duidelijk dat in het geval van opeenvolgende aanvragen om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet de latere aanvraag niet-ontvankelijk wordt 

verklaard indien daarin dezelfde elementen worden ingeroepen als in de eerdere aanvraag. Dit houdt in 

dat de gemachtigde ambtenaar de beide aanvragen moet vergelijken om na te gaan of de ingeroepen 

medische elementen dezelfde zijn. In dat geval dient hij de tweede aanvraag niet-ontvankelijk te 

verklaren (RvS 20 oktober 2015, nr. 232.626). Uit de betrokken wetsbepaling blijkt duidelijk dat het de 

aanvragen zijn die met elkaar moeten vergeleken worden. De bedoeling van de wetgever is 
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redelijkerwijze te verhinderen dat aanvragen om machtiging tot verblijf om medische redenen ad 

infinitum worden ingeroepen.  

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat de verzoekende partij op 8 september 2011 een 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter Vreemdelingenwet indiende. De ziekte 

waaraan de verzoekende partij leed was een depressie, die sinds drie jaar “persisteert”, met 

slaapstoornissen, angstaanvallen, chronische vermoeidheid en prikkelbaarheid. Daarvoor werd de 

verzoekende partij ook behandeld. Deze aanvraag wordt ontvankelijk verklaard bij beslissing van 5 

december 2011. Op 9 december 2013 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris dat de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond is. Bij 

arrest van 12 juli 2016 met nummer 171 729 wordt het beroep tot nietigverklaring, dat tegen voormelde 

beslissing ingediend werd, door de Raad verworpen.  

 

Op 8 november 2016 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt bij beslissing van 7 maart 2017 

onontvankelijk verklaard omdat de ingeroepen elementen dezelfde zijn als de elementen van de eerste 

aanvraag d.d. 8 september 2011.  

 

De verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift dat zij lijdt aan paniekstoornissen in het kader van 

een breder depressief beeld en dat ze hiervoor een nieuwe behandeling krijgt. 

 

Uit het standaard medisch getuigschrift en bijlagen blijkt dat de verzoekende partij nog steeds lijdt aan 

een “akute deterioratie vd depressie optreden van suïcidale gedachten versterkt door onvermogen om 

de nodige lichamelijke zorgen te financieren en de aanslepende onzekerheid van zijn statuut.”, dat zij 

nieuwe medicijnen gekregen heeft, maar dat er geen sprake is van een interventie of een hospitalisatie. 

De stellingname van de verwerende partij dat uit dit nieuwe standaard medisch getuigschrift kan worden 

afgeleid dat de gezondheidstoestand van de verzoekende partij ongewijzigd is, kan, gelet op 

voorgaande vaststellingen aangaande de gronden waarop de eerste aanvraag was gebaseerd, derhalve 

niet als incorrect of kennelijk onredelijk worden beschouwd. De verzoekende partij kan niet gevolgd 

worden in haar stelling dat het feit dat de gezondheidsproblemen van de verzoekende partij aanhouden 

en hiervoor nieuwe medicijnen gekregen heeft een nieuw element is en maakt tevens niet aannemelijk 

dat in het standaard medisch getuigschrift dat zij bij de aanvraag van 8 november 2016 heeft gevoegd, 

kan gelezen worden dat haar situatie schijnbaar verslechterd is. De evolutie van een pathologie op zich 

brengt immers niet mee dat er sprake is van nieuwe elementen die verantwoorden dat de aanvraag op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 8 november 2016 onterecht onontvankelijk werd 

verklaard. Immers blijkt uit nazicht van het administratief dossier dat de standaard medische 

getuigschriften gevoegd aan de aanvraag van 8 november 2016 voor de verzoekende partij dezelfde 

aandoening weergeven als deze aangevoerd in de eerdere aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Bovendien blijkt uit het advies van de arts-adviseur van 4 december 2013, inzake de eerste aanvraag op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, dat de ambtenaar-geneesheer het volgende stelt: “Het 

medisch dossier bevat geen omstandig psychiatrisch verslag. Betrokkene wordt door de huisarts 

opgevolgd die de diagnose stelt van een depressief beeld met angsten, later verergerd met paranoïdale 

neigingen. Het ziektebeeld wordt niet verder uitgediept en er wordt niet gerept over uitlokkende of 

ziekte-onderhoudende factoren. Het heeft twee en een half jaar geduurd vooraleer betrokkene werd 

verwezen voor psychotherapie. Hij wordt opgevolgd door “een therapeut” die geen psycholoog is en 

vermoedelijk i.o. in opleiding is. Betrokkene neemt een antidepressivum, een kalmeermiddel en een 

sederend neurolepticum in lage dosis.  

Het medisch dossier geeft geen blijk van een intensieve therapie, er is sprake van een opvolging om de 

2 maanden door de huisarts en geen psychiatrische begeleiding.  

Betrokkene werd op geen enkel moment gehospitaliseerd en er waren geen acute decompensaties.  

Bij deze concrete casus schat ik het risico op ernstige decompensatie in als mild.  

Betrokkene kan reizen. Mantelzorg is niet vereist.  

[…]Het gaat mijns inziens niet om ernstige noch levensbedreigende aandoeningen die een aanleiding 

geven tot een onmenselijke of vernederende behandeling als er geen behandeling zou zijn.” 

 

De mentale toestand van de verzoekende partij werd ten gronde onderzocht. De aangehaalde depressie 

werd door een ambtenaar-geneesheer op zijn merites onderzocht, maar werd niet weerhouden als 

ernstig. Het is dan ook niet kennelijk onredelijk dat de verwerende partij deze elementen niet beschouwd 

als nieuwe elementen met betrekking tot de gezondheidstoestand van de verzoekende partij. De 
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verzoekende partij maakt het alleszins niet aannemelijk dat deze aangehaalde aandoeningen nieuwe 

elementen zijn. Nog altijd wordt er geen omstandig psychiatrisch verslag voorgelegd, het ziektebeeld 

wordt niet verder uitgediept, maar verbonden aan “aanslepende onzekerheid van zijn statuut”. In dit 

verband wijst de Raad erop dat de verzoekende partij niet ernstig kan voorhouden dat er een 

aanslepende onzekerheid is omtrent haar statuut, nu op 9 december 2013 de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris beslist heeft dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond is en dat bij arrest van 12 juli 2016 met nummer 171 729 het 

beroep tot nietigverklaring, dat tegen voormelde beslissing ingediend werd, door de Raad werd 

verworpen. Bijgevolg is er geen onzekerheid omtrent het statuut van de verzoekende partij, maar dient 

de verzoekende partij gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 9 december 

2013. Voorts volgt de verzoekende partij nog altijd geen psychotherapie of intensieve therapie. Alhoewel 

de huisarts in het standaard medisch getuigschrift stelt dat er sprake is van een acute decompensatie, 

wordt dit niet aangetoond in de aanvraag. Evenmin blijkt dat de verzoekende partij gehospitaliseerd 

werd. Ook voorheen diende de verzoekende partij een antidepressivum, een kalmeermiddel en een 

sederend neurolepticum in lage dosis te nemen. In casu maakt de verzoekende partij niet aannemelijk 

dat zij andere medicijnen dan een antidepressivum en een sederend neurolepticum dient te nemen. 

Evenmin maakt de verzoekende partij aannemelijk dat de dosis verhoogd is. Aan haar verzoekschrift 

voegt de verzoekende partij een verslag van een psychiater toe van 8 januari 2014. Dit verslag werd 

voor het nemen van de eerste bestreden beslissing niet neergelegd. Bijgevolg kan de verzoekende partij 

de verwerende partij niet verwijten hiermee geen rekening te hebben gehouden. Daarenboven wordt in 

voormeld verslag uitdrukkelijk gesteld dat: “ondanks nadrukkelijk bevragen van de klachten, werden 

weinig tot geen specifieke klachten vermeld. Voortgaande op uw bevindingen, die toch een tijdsspannen 

van ca. 9 jaren bedragen lijkt er een angststoornis te zijn.” Voormeld verslag is een bevestiging van de 

aandoening van de verzoekende partij zoals in de eerste aanvraag om machtiging tot verblijf 

uiteengezet werd. Met voormeld verslag maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat er een “akute 

deterioratie” is.  

 

De Raad benadrukt dat een onontvankelijkheidsbeslissing, genomen op grond van artikel 9ter, § 3, 5°, 

van de Vreemdelingenwet, geen beoordeling inhoudt over de grond van de voorgelegde aandoeningen, 

met name of er sprake is van een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit van de betrokkene 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. Deze beoordeling heeft de wetgever uitdrukkelijk toegewezen aan de medische appreciatie van 

de ambtenaar-geneesheer, zoals blijkt uit artikel 9ter, § 1, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet. De Raad 

benadrukt dat een onontvankelijkheidsbeslissing, genomen op grond van artikel 9ter, § 3, 5°, van de 

Vreemdelingenwet, slechts de vaststelling betreft dat de ingeroepen elementen ter ondersteuning van 

de aanvraag om 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 artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Waar de verzoekende partij nog verwijst naar een arrest van de Raad, dient gewezen te worden op het 

volgende. Er blijkt – los van het gegeven dat arresten van de Raad geen precedentenwerking hebben – 

niet dat de thans voorliggende feiten gelijkaardig zijn aan de feiten die aanleiding gaven tot het arrest 

van de Raad waaruit de verzoekende partij citeert. 

 

De uiteenzetting van de verzoekende partij laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is 

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

ruime appreciatiebevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht juncto artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt derhalve niet. Dit onderdeel van het 

middel is ongegrond. 

 

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

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

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

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

ongegrond. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2. In haar tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 3 en 8 van 

het EVRM.  
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2.2.1. De verzoekende partij licht haar tweede middel als volgt toe: 

 

“Als gevolg daarvan dient de beslissing van verweerster nietig verklaard te worden.  

 

[…]  

Verzoeker vraagt de schorsing en vernietiging van het bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Als verzoeker het grondgebied zou moeten verlaten, zou dit een ernstige onherstelbare schade 

veroorzaken. Zijn gezondheidstoestand zou verergeren: er is sprake van suïcidale neigingen. Dit zou 

een schending van artikel 3 uitmaken.  

 

Dr. B. heeft geattesteerd dat het leven van verzoeker in gevaar zou zijn, zou hij naar Marokko moeten 

terugkeren en zijn behandeling stopzetten. Er is immers inadequaat behandeling van psychologische en 

psychiatrische aandoeningen in Marokko. Teven is zijn medicatie niet beschikbaar in Marokko. Dit zou 

inhouden dat een mogelijke schending van artikel 3 EVRM zou plaatsvinden.  

 

Zou verzoeker naar Marokko moeten terugkeren, zou er sprake zijn van een schending van artikel 8 

EVRM, aangezien verzoeker slechts familie in België heeft, familie waarop hij zich kan beroepen. 

Verzoeker heeft geen banden meer in Marokko: zijn hele familie is in België woonachtig behalve zijn 

vader die alle banden met verzoeker heeft verbroken na het overleden van de moeder van verzoeker en 

zijn huwelijk met een tweede vrouw (hetgeen de bron van zijn angst zou kunnen zijn, volgens de 

psycholoog). (stuk 3)  

 

Om hem te forceren te verhuizen en zich te scheiden van zijn familie in België, waar hij nu wel affectieve 

banden heeft (hij woont met zijn neef en diens vrouw), dit zou ondraagbare emotionele gevolgen 

hebben voor verzoeker.”  

 

2.2.1.1. Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, wijst de Raad op wat volgt. 

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat de verzoekende partij op 8 september 2011 een 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter Vreemdelingenwet indiende. De ziekte 

waaraan de verzoekende partij leed was een depressie, die sinds drie jaar “persisteert”, met 

slaapstoornissen, angstaanvallen, chronische vermoeidheid en prikkelbaarheid. Daarvoor werd de 

verzoekende partij ook behandeld. De aanvraag wordt ontvankelijk verklaard bij beslissing van 5 

december 2011. Op 9 december 2013 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris dat de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond is. Bij 

arrest van 12 juli 2016 met nummer 171 729 wordt het beroep tot nietigverklaring, dat tegen voormelde 

beslissing ingediend werd, door de Raad verworpen.  

 

Op 8 november 2016 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt bij beslissing van 7 maart 2017 

onontvankelijk verklaard omdat de ingeroepen elementen dezelfde zijn als de elementen van de eerste 

aanvraag d.d. 8 september 2011.  

 

De verzoekende partij is er niet in geslaagd aan te tonen dat de verwerende partij artikel 9ter, § 3, 5°, 

van de Vreemdelingenwet verkeerd toegepast heeft.  

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de Mens (hierna: het EHRM) blijkt dat 

enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing 

dwingend zijn” een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde is (EHRM 27 mei 2008, nr. 

26.565/05, N. / Verenigd Koninkrijk). Het begrip “uitzonderlijke gevallen” werd nader omschreven in de 

zaak Paposhvili / België (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10) waarbij het Hof stelde: “183. The 

Court considers that the “other very exceptional cases” within the meaning of the judgment in N. v. the 

United Kingdom (§ 43) which may raise an issue under Article 3 should be understood to refer to 

situations involving the removal of a seriously ill person in which substantial grounds have been shown 

for believing that he or she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on account of 

the absence of appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such treatment, of 

being exposed to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health resulting in intense 

suffering or to a significant reduction in life expectancy. The Court points out that these situations 

correspond to a high threshold for the application of Article 3 of the Convention in cases concerning the 
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removal of aliens suffering from serious illness.” (Het Hof oordeelt dat onder “andere zeer uitzonderlijke 

gevallen”, zoals bedoeld in de zaak N v. Verenigd Koninkrijk die aanleiding kunnen geven tot een 

schending van artikel 3 van het EVRM dient begrepen te worden: “de situaties die een verwijdering van 

een ernstig zieke persoon inhouden waarbij substantiële gronden zijn aangetoond om aan te nemen dat 

deze persoon, hoewel niet in imminent levensgevaar, een reëel risico loopt, omwille van de afwezigheid 

van of het gebrek aan toegang tot adequate behandeling in de ontvangende staat, te worden 

blootgesteld aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand 

resulterende in intens lijden of in een opmerkelijke vermindering van de levensverwachting”.)  

 

Het Hof wijst erop dat deze situaties overeenstemmen met de hoge drempel inzake de toepassing van 

artikel 3 van het EVRM in zaken die betrekking hebben op de verwijdering van ernstig zieke 

vreemdelingen.  

 

In casu toont de verzoekende partij een dergelijke uitzonderlijke situatie evenwel niet aan. In het advies 

van de arts-adviseur van 4 december 2014 concludeert de arts dat de ziekte van de verzoekende partij 

geen “ernstige noch levensbedreigende aandoeningen die een aanleiding geven tot een onmenselijke of 

vernederende behandeling als er geen behandeling zou zijn.” In de aanvraag van 8 november 2016 

wordt er nog geen omstandig psychiatrisch verslag voorgelegd, het ziektebeeld wordt niet verder 

uitgediept, maar verbonden aan “aanslepende onzekerheid van zijn statuut”. In dit verband wijst de 

Raad erop dat de verzoekende partij niet ernstig kan voorhouden dat er een aanslepende onzekerheid 

is omtrent haar statuut, nu op 9 december 2013 de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 

beslist heeft dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ongegrond is en dat bij arrest van 12 juli 2016 met nummer 171 729 het beroep tot 

nietigverklaring, dat tegen voormelde beslissing ingediend werd, door de Raad werd verworpen. 

Bijgevolg is er geen onzekerheid omtrent het statuut van de verzoekende partij, maar dient de 

verzoekende partij gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 9 december 2013. 

Voorts volgt de verzoekende partij nog altijd geen psychotherapie of intensieve therapie. Alhoewel de 

huisarts in het standaard medisch getuigschrift stelt dat er sprake is van een acute decompensatie, 

wordt dit niet aangetoond in de aanvraag of in het verzoekschrift. Evenmin blijkt dat de verzoekende 

partij gehospitaliseerd werd. Ook voorheen diende de verzoekende partij een antidepressivum, een 

kalmeermiddel en een sederend neurolepticum in lage dosis te nemen. In casu maakt de verzoekende 

partij niet aannemelijk dat zij andere medicijnen dan een antidepressivum en een sederend 

neurolepticum dient te nemen. Evenmin maakt de verzoekende partij aannemelijk dat de dosis verhoogd 

is. Aan haar verzoekschrift voegt de verzoekende partij een verslag van een psychiater toe van 8 januari 

2014. Dit verslag werd voor het nemen van de eerste bestreden beslissing niet neergelegd. Bijgevolg 

kan de verzoekende partij de verwerende partij niet verwijten hiermee geen rekening te hebben 

gehouden. Daarenboven wordt in voormeld verslag uitdrukkelijk gesteld dat: “ondanks nadrukkelijk 

bevragen van de klachten, werden weinig tot geen specifieke klachten vermeld. Voortgaande op uw 

bevindingen, die toch een tijdsspannen van ca. 9 jaren bedragen lijkt er een angststoornis te zijn.” 

Voormeld verslag is een bevestiging van de aandoening van de verzoekende partij zoals in de eerste 

aanvraag om machtiging tot verblijf uiteengezet werd. Met voormeld verslag maakt de verzoekende 

partij niet aannemelijk dat er een “akute deterioratie” is. In die zin kan dan ook geen schending van 

artikel 3 van het EVRM door de eerste bestreden beslissing worden vastgesteld.  

 

De verzoekende partij maakt, gelet op het voorgaande, geen schending van artikel 3 van het EVRM 

aannemelijk. 

 

2.2.1.2. Wat de schending van artikel 8 van het EVRM betreft, wijst de Raad op wat volgt. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 
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met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te voeren van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het gezins-/ privéleven hier te lande en anderzijds het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of gezinsleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het EVRM.
  
Dit 

privé- en/of gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.
 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd 

op het recht op respect voor het privé- en/of gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin 

van bewijs aan te brengen van het privéleven en/of het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

waarop zij zich beroept. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’, noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke 

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het mogelijk, noch 

noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er 

sprake kan zijn van een privéleven, is eveneens een feitenkwestie. 

 

In casu laat de verzoekende partij na uiteen te zetten met wie zij een gezin vormt. Het gegeven dat zij 

familie in België zou hebben, toont op zich niet aan dat zij met deze mensen een gezin zou vormen. In 

haar verzoekschrift voegt de verzoekende partij een attest toe van een arts, waarin het verhaal van de 

verzoekende partij uiteengezet wordt. Het is het verslag van een consultatie, maar hieruit blijkt niet dat 

de verzoekende partij met personen in België een gezin vormt. Zij legt geen enkel begin van bewijs voor 

met betrekking tot een gezinsleven in België. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in gebreke 

blijft om het bestaan van een gezinsleven aan te tonen waarmee rekening moest worden gehouden, 

zodat een schending van artikel 8 van het EVRM evenmin wordt aangetoond. 

 

Voor zover de verzoekende partij van oordeel zou zijn dat de bestreden beslissingen een inbreuk 

uitmaken op haar privéleven, dient de Raad vast te stellen dat zij geenszins in concreto aantoont dat zij 

in België een privéleven heeft ontwikkeld dat onder de door artikel 8 van het EVRM voorziene 

bescherming valt. 
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Het middel, met betrekking tot de schending van artikel 8 van het EVRM, is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissingen kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juli tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


