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 nr. 203 480 van 3 mei 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. VRINTS 

Hoge Warande 10 A 

2390 MALLE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 29 december 2017 

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

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

Vereenvoudiging van 9 oktober 2017, houdende enerzijds de beslissing 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, ongegrond 

verklaard wordt en anderzijds, de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 februari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 maart 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. VRINTS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. DECORDIER, 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 26 augustus 2016 dient de verzoeker een aanvraag in, om machtiging tot verblijf op grond van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

Op 8 februari 2017 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de 

gemachtigde) deze aanvraag ontvankelijk.  
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Op 4 oktober 2017 geeft de ambtenaar-geneesheer zijn advies.  

 

1.2. Op 9 oktober 2017 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de 

gemachtigde) de aanvraag van 26 augustus 2016 ongegrond te verklaren. Op dezelfde dag geeft hij de 

verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Dit zijn de bestreden beslissingen.  

 

De eerste beslissing is de beslissing tot ongegrondheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 9 oktober 2017 en is als volgt gemotiveerd:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 26.08.2016 bij 

aangetekend 

schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

G., S. N. M. M. (R.R.: 069010855975) 

Geboren te Sharkia op 08.01.1969 

Nationaliteit: Egypte 

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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 08.02.2017, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden: 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

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

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

Art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

 

Er werden medische elementen aangehaald voor G. S. N. M. M., die echter niet weerhouden konden 

worden (zie verslag arts-adviseur d.d. 04.10.2017 in gesloten omslag). 

 

Derhalve 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van “verlies van recht op verblijf”. 

 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan G., S. N. M. M. te willen overhandigen. 

 

Gelieve betrokkene ervan op de hoogte te brengen dat deze beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 2, 

van de wet van 15 december 1980 vatbaar is voor een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, dat ingediend moet worden, bij verzoekschrift, binnen de dertig dagen na 

de kennisgeving van deze beslissing.” 

 

De tweede bestreden beslissing is het bevel om het grondgebied te verlaten van 9 oktober 2017 en is 

als volgt gemotiveerd:  

 

“De heer, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: G., S. N. M. M. 

Geboortedatum: 08.01.1969 
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Geboorteplaats: Sharkia 

Nationaliteit: Egypte 

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

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

er zich naar toe te begeven, 

binnen 0 dagen (onmiddellijk) 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 is niet in het 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: 

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 d.d. 08.06.2014, hem betekend op 08.06.2014.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 62 van de vreemdelingenwet, 

van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

van 29 juli 1991, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de materiële 

motiveringsplicht.  

 

De verzoeker licht het enig middel als volgt toe:  

 

“III.MIDDELEN. 

9. 

Verzoeker vordert de nietigverklaring wegens schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet van 

15.12.1980 en van de artikelen 2 en 3 van wet de wet van 29.7.1991 betreffende de motivering van 

bestuurshandelingen en wegens schending van de regels van behoorlijk bestuur, onder meer het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

Meer bepaald is de materiële motiveringsplicht geschonden doordat de feitelijke gegevens die aan de 

weigerinsbeslissing van 9.10.2017 ten grondslag liggen onjuist, onredelijk en/of onzorgvuldig werden 

beoordeeld en die gegevens hoe dan ook op zich de weigeringsbeslissing niet kunnen verantwoorden. 

10. 

De weigering werd in essentie gebaseerd op het verslag van 4.10.2017 van de arts-adviseur warvan de 

conclusie als volgt luidt: 

Uit het voorgelede medische dossier kan ik besluiten dat de diabetes mellitus en de toestand na 

levertransplantatie, hoewel dit kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel 

risico kan inhouden voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene indien dit niet adequaat 

opgevolgd en behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke behandeling, gezien 

opvolging en behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn in Egypte. 

 

De elementen waaruit de arts-adviseur afleidt dat opvolging en behandeling wel degelijk beschikbaar en 

concreet voor verzoeker toegankelijk zouden zijn, laten evenwel niet toe om in redelijkheid tot deze 

conclusie te komen. 

De motivatie dient nochtans degelijk en uitvoerig te zijn, zeker nu, na bevestiging van de Algemene 

Vergadering van de Raad van vreemdelingenbetwistingen in de arresten van 12.12.2014 van de 

rechtspraak van de Raad van State (arresten van 19.6.2013, 28.11.2013 en 16.10.2014), medische 

regularisatie ook mogelijk is voor personen die, zoals verzoeker, dankzij hun behandeling in België, nog 

niet terminaal ziek zijn, maar wiens gezondheid snel en ingrijpend zal verslechteren als ze moeten 

terugkeren naar hun herkomstland wanneer daar geen adequate behandeling is. 

11. 

De arts-adviseurr blijkt zich wat die toegankelijkheid en beschikbaarheid betreft te hebben gebaseerd op 

informatiebronnen die niet-publiek zijn, meer bepaald de MedCOI-databank. 
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Gezien die informatie afkomstig van die niet-publieke databank niet aan het advies is gehecht, is het niet 

mogelijk om deze informatie te verifiëren. De afwezigheid van deze stukken moet gelijkgesteld worden 

met de afwezigheid van deugdelijk materiële motieven (Raad van State, nr. 226.252 van 19.1.2014; 

Raad van State, nr. 214.282 van 30.6.20111; Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 128.269 van 

27.8.2014). 

12. 

Bovendien blijkt de de arts-adviseur van verkeerde gegevens te zijn uitgegaan ter beoordeling van de 

beschikbaarheid van de verzorging en de medicatie in het land van oorsprong van verzoeker. 

Aldus blijkt zij ervan te zijn uitgegaan dat gratis verzorging die in de gezonsheidscentra van Egypte 

wordt aangeboden, op alle medische tussenkomsten betrekking heeft terwijl dit niet het geval is voor de 

specialistische behandeling en opvolging die voor verzoeker noodzakelijk zijn. 

Ook in de publieke ziekenhuizen blijken die specialisaties niet allemaal voorhanden te zijn. 

13. 

Ook op het vlak van de concrete toegankelijkheid van de verzorging, behandeling en medicatie laat het 

advies van de arts-adviseur. 

Aldus wordt in het advies gesteld dat Egypte de grootste producent en consument zou zijn van 

farmaceutische producten in de regio en dat het ministerie van Gezondheid in maart 2010 — m.a.w. een 

jaar vóór de Arabische lente - instructies zou hebben gegeven voor een vermindering van de 

kleinhandelsprijzen van 40 geneesmiddelen die worden ingevoerd of lokaal geproduceerd door 

buitenlandse bedrijven, terwijl dit uiteraard niet betekent dat al die geneesmiddelen voor de modale 

Egyptenaar hic et nunc betaalbaar zijn en probleemloos kunnen aangeschaft worden.Verzoeker verwijst 

in dit verband naar een publicatie waarin letterlijk staat dat wat bijvoorbeeld het geneesmiddel 

sofosbuvir betreft, enkel de patiënten die in het 'nationaal programma' zijn opgenomen van die kortingen 

kunnen genieten en dat andere op de private markt zijn aangewezen, wat maakt dat gezien de kostprijs 

(circa 10.000 USD) en gezien het gemiddeld maandelijks bruto-inkomen (260 USD) het voor de meeste 

van hen de facto onbetaalbaar is (stuk 4). 

14. 

Het gegeven dat er een 'stelsel van sociaal verzekering van de regering' en/of een systeem van sociale 

zekerheid in Egypte bestaat, bewijst absoluut niet dat verzoeker daadwerkelijk via die systemen toegang 

zou hebben tot de noodzakelijke behandelingen en medicamenten. Die systemen zijn blijkbaar enkel 

voorbehouden voor werknemers, terwijl verzoeker helemaal geen werknemer is en dus , net als meer 

dan de helft van de Egyptische bevolking, die geen ziekte of -invaliditeitsverzekering heeft, van geen 

enkele tussenkomst in de gezondheidszorg kan genieten. 

In Egypte bestaat er trouwens geen uitgewerkt systeem van sociale zekerheid. Wel zijn er openbare 

gezondheidscentra waar gratis van bepaalde medische dienstverlening gebruik kan worden gemaakt 

doch dit betreft alleen de eerstelijnszorg en niet de gespecialiseerde followup die voor verzoeker 

noodzakelijk is. Bovendien is het van algemene bekendheid dat die openbare medische dienstverlening 

in Egypte niet vlot functioneert en dat de kwaliteit ervan vaak te wensen overlaat, derwijze dat de facto 

door de bevolking meestal op de (dure) private gezondheidszorg beroep moet worden gedaan. 

15. 

De arts-adviseur heeft cijfermatig niet onderzocht of de verzorging en medicamenten in Egypte voor 

verzoeker betaaldbaar zijn. Dat cijfermatig onderzoek was nochtans noodzakelijk om tot een redelijk 

gemotiveerde conclusie te kunnen komen. 

De prijs van de medicatie en verzorging die verzoeker nodig heeft (stuk 7), bedraagt in Egypte immers 

meer dan € 250,00 per maand gemiddeld, namelijk doktersconsultatie €25,00, radiologie € 28,00 (stuk 

1), bloedcontroles € 75,00 (stuk 2) en medicamenten voor leverproblematiek en diabetes € 125,00 

(stuk3). Dit is meer dan het gemiddeld maandinkomen in Egypte dat zich situeert tussen 1.666 en 3.750 

Egyptische Pond, hetzij tussen 83,30 en 187,50 euro. Een werknemer bij een Egptische 

nutsmaatschappij zou per maand slechts 1.429,14 Egyptische Pond verdienen, hetzij nog minder dan 

dat minimum (stuk 5). 

Waar verzoeker geen inkomsten of eigendommen in Egypte heeft (stuk 6) en niet van een tussenkomst 

van een mutualiteit of een private verzekeringsinstelling kan genieten en, gezien hij omwille van zijn 

arbeidsongeschiktheid ook in de toekomst op zo’n tussenkomst geen beroep zal kunnen doen, spreekt 

het voor zich dat verzoeker al die récurrente zorgen en medicamenten nooit zal kunnen betalen. Deze 

concrete evaluatie is door de arts-adviseur en door de verweredne partij niet gemaakt. 

16. 

Het is alleszins niet evident dat verzoeker in Egypte over voldoende inkomsten zou kunnen beschikken 

om zich de dure medicamenten te kunnen aanschaffen. 

Er werd door de arts-adviseur zonder enig bewijs verondersteld dat verzoeker ondanks zijn chronische 

ziekte toch arbeidsgeschikt zou zijn. Niets is minder waar. Verzoeker kan niet gaan werken en kan dus 

niet van dekking door een een publiek of privaat stelsel van sociale verzekering genieten. 
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Verzoeker is al bijna 50 jaar oud en de economische situatie is in Egypte zo labiel dat hij de facto 

onmogelijk in het normaal arbeidscircuit zal kunnen worden ingeschakeld, zeker niet op korte termijn. 

Met deze feitelijke situatie heeft de arts-adviseur helemaal geen rekening gehouden. De mogelijke hulp 

van vrienden of familie die verzoeker in Egypte zou kunnen krijgen, is een pure veronderstelling 

vanwege de arts-adviseur en is uiteraard onvoldoende om te stellen dat moet aangenomen worden dat 

verzoeker op die wijze toch zijn verzorging en medicatie zou kunnen betalen. 

17. 

De arts- adviseur,en bij uitbreiding de verwerende partij, hebben dus zowel op het vlak van 

beschikbaarheid als op het vlak van de toegankelijkheid van zowel de verzorging als de medicatie, de 

situatie niet correct ingeschat en zijn zodoende tot het onjuist en onredelijk besluit gekomen dat de 

gezondheid en de fysische integriteit van verzoeker geen gevaar zou lopen bij een verplichte 

verwijdering van het grondgebied. 

Bijgevolg dienen zowel de weigeringsbeslissing als het bevel om het grondgebied te verlaten 

te worden vernietigd. (…)” 

 

2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. 

Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, met name 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

De motiveringsplicht reikt overigens niet zo ver dat de ambtenaar-geneesheer de motieven zou moeten 

weergeven die de grondslag voor zijn motieven vormen (RvS 14 juli 2016, nr. 12.064 (c)).   

 

Uit de inhoud van het enig middel blijkt dat de verzoeker de motieven van de bestreden beslissingen 

kent, en ze inhoudelijk betwist. Het normdoel van de formele motiveringsplicht is dan ook bereikt.  

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 
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In casu verwijst de verzoeker naar het bepaalde in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de vreemdelingenwet 

dat luidt als volgt:  

 

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

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

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

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

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

 

Deze bepaling houdt duidelijk twee onderscheiden mogelijkheden in wat betreft de ziekte voorgelegd 

door betrokkene, met name:  

 

- de ziekte houdt een reëel risico in voor het leven of voor de fysieke integriteit, of  

- de ziekte houdt een reëel risico in op onmenselijke of vernederende behandeling doordat er geen 

adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf.  

 

Deze twee verschillende mogelijkheden moeten onafhankelijk van elkaar worden getoetst (cfr. RvS 19 

juni 2013, nr. 223 961, RvS 28 november 2013, nrs. 225 632, 225 633 en RvS 16 oktober 2014, nr. 

228.778). Voor wat betreft de ziekte die een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit van de 

betrokkene vormt, stemt artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet overeen met artikel 3 van 

het EVRM en in die mate heeft de Belgische wetgever artikel 9ter aan de interpretatie van artikel 3 van 

het EVRM door het EHRM willen verbinden (RvS 29 januari 2014, nr. 226 251). De tweede mogelijkheid 

gaat echter verder en vereist dat onafhankelijk van het reële risico voor het leven of de fysieke 

integriteit, tevens wordt onderzocht of de ziekte aanleiding kan geven tot een reëel risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer hiervoor geen adequate behandeling is in het land 

van herkomst of het land van verblijf.  

 

Overeenkomstig artikel 9ter, § 1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet, dienen de hierboven besproken 

risico’s te worden beoordeeld door de ambtenaar-geneesheer, die hieromtrent advies verschaft ten 

behoeve van de bevoegde staatssecretaris of zijn gemachtigde.  

 

In casu blijkt uit de bestreden beslissing uitdrukkelijk verwijst naar het advies van de ambtenaar-

geneesheer van 4 oktober 2017. Dit advies werd samen met de bestreden beslissingen aan de 

verzoeker ter kennis gebracht. Daarom maken de motieven van het advies van 7 oktober 2017 integraal 

deel uit van de eerste bestreden beslissing, die er haar noodzakelijke grondslag in vindt.  

 

Het advies van 7 oktober 2017 luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door Mr. G. S. N. M. M. in 

het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 26.08.2016.  

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:  

- SMG d.d. 22/08/2016 van Dr. Stefan Bourgeois, internist-gastro-enteroloog/hepatoloog 

- Consultatieverslag d.d. 23/06/2016 van Dr. S. Bourgeois 

- Medisch attest d.d. 22/08/2016 en 12/09/2016 van Dr. S. Bourgeois 

 

En de overgemaakte stukken na vraag om actualisatie van het dossier per aangetekend schrijven op 

13/07/2017:  

 

- SMG d.d. 19/08/2017 van Dr. S. Bourgeois 

- Consultatieverslag d.d. 24/07/2017 van Dr. L. DE Keyser, internist-endocrinoloog 

- Consultatieverslag d.d. 08/06/2017 van Dr. S. Bourgeois 

 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische stukken weerhoud ik dat het gaat om een 48-

jarige man post levertransplantatie (op 28/11/2015) omwille van levercirrose en leverkanker na hepatitis 

C virusinfectie. Betrokkene heeft soms last van cholestase (niet doorstromen van galzuren 

geproduceerd door de lever voor de vertering van vetten) en van zure maagoprispingen.  

Mr. G. lijdt ook aan insuline-afhankelijke diabetes mellitus (=type I), gediagnosticeerd in 2007, zonder 

complicaties, omdat betrokkene zich goed houdt aan zijn diabetesdieet en de insulinetherapie.  
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Hij heeft nood aan opvolging bij een internist, eventueel gespecialiseerd in leveraandoeningen 

(hepatoloog) en in staat om mensen na levertransplantatie op te volgen, en aan een 

internist/endocrinoloog en een internist/hematoloog.  

 

Als actuele medicatie weerhoud ik:  

- Ciclosporine (Neoral) ter onderdrukking van het immuunsysteem zodat de donorlever niet 

afgestoten wordt 

- Insuline aspart (NovoRapid), een ultrasnelwerkend insuline-analoog 

- Insuline glargine (Lantus), een langwerkend insuline-analoog 

- Pantoprazole (Pantomed), een maagzuursecretieremmer 

- Ursodesoxycholzuur (Ursochol), galzuursubstitutie 

Uit het voogelegde medische dossier blijkt geen tegenindicatie te bestaan om te reizen, noch een nood 

aan mantelzorg.  

 

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

 

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

administratief dossier van de betrokkene):  

- Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is:  

Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA 7354 

Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA 8060 

 

- Wetenschappelijk artikel over levertransplantatie in de Arabische wereld: in Egypte werd de eerste 

levende donorlever getransplanteerd in 1991 en Egypte telt ten tijde van het schrijven van het artikel 

(2014) 13 transplantatiecentra (…) 

- Overzicht met voor betrokkene beschikbare noodzakelijke medicatie in Egypte volgens recente 

MedCOI-dossiers.  

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat er voldoende levertransplantatiecentra met de nodige 

specialistische opvolging en behandeling in Egypte beschikbaar zijn. Een endocrinoloog en hematoloog 

voor de opvolging en behandeling van diabetes en de gecorrigeerde pancytopenie is beschikbaar, 

evenals labotesten om bloedsuikerwaarden, nierfunctie en bloedwaarden op te volgen.  

De noodzakelijke medicatie voor Mr. G. is beschikbaar, nl.: ciclosporine, patnoprazole, insuline aspart, 

insuline glargine en ursodesoxycholzuur.  

 

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

 

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel afgegeven worden op basis van het feit dat de toegankelijkheid 

van de behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen. Het gaat 

er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het 

systeem dat in België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou 

worden toegekend aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder 

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

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

zich ervan verzekeren dat de zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft 

toegankelijk is voor de aanvrager.  

 

Het gezondheidssysteem in Egypte wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de Staat. De verzorging wordt 

gratis verstrekt in de gezondheidscentra. Deze openbare infrastructuur biedt een breed gamma aan 

diensten en zorgniveaus aan, zoals diensten voor kinder- en zuigelingenzorg, preventie van 

besmettelijke ziekten, curatieve zorgen, eerstelijnszorg, tandverzorging, … Het Ministery of Health and 

Population (MOHP) vormt de belangrijkste verstrekker van medische verzorging en bestaat uit ongeveer 

5000 gezondheidscentra. Patiënten kunnen zich echter ook richten tot privéklinieken.  

 

Egypte is eveneens de grootste producent en consument van farmaceutische producten in het Midden-

Oosten en Noord-Afrika. De regering legt de prijs van de geneesmiddelen vast, om ervoor te zorgen dat 

deze betaalbaar zijn voor de armste Egyptenaren.  

Het Ministerie van Gezondheid maakte in maart 2010 bekend dat het instructies had gegeven voor een 

vermindering van de kleinhandelsprijzen van 40 geneesmiddelen die worden ingevoerd of lokaal 

geproduceerd door buitenlandse bedrijven. De verminderingen betreffen een brede waaier van 

geneesmiddelen, met inbegrip van behandelingen voor diabetes, hepatitis, arteriële hypertensie, 
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osteoporose, hypercholesterolemie en astma. Dit zou de kosten van geneesmiddelen gedragen door de 

Staat of door individuen moeten beperken.  

 

Op vlak van sociale zekerheid bestaat er een stelsel van sociale verzekering van de regering, namelijk 

de Health Insurance Organisation (HIO). Sinds 1964 omvat dit verzekeringssysteem een verplichte 

gezondheidsverzekering voor de ondernemingen en hun werknemers. Bijna 30 jaar later werd het 

uitgebreid en omvat het ook weduwen, gepensioneerden, schoolgaande kinderen en studenten.  

Een aantal ondernemingen bieden ook een ziekteonkostenverzekering aan bij hun sociale voordelen. 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is 45% van de bevolking gedekt, waaronder vooral de 

werknemers, studenten, weduwen, gepensioneerden en pasgeborenen;  

 

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

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

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

kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp.  

 

Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Egypte geen familie, vrienden of kennissen 

meer zou hebben bij wie hijh terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de 

nodige zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële hulp.  

 

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

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

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

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

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

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

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage.  

 

Conclusie 

 

Uit het voorgelegde medische dossier kan ik besluiten dat de diabetes mellitus en de toestand na 

levertransplantatie, hoewel dit kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel 

risico kan inhouden voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene indien dit niet adequaat 

opgevolgd en behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling, gezien opvolging en behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn in Egypte. Derhalve is er 

vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland of het land 

van verblijf, met name Egypte. (…)” 

 

Uit het medisch advies van 7 oktober 2017 blijkt dat de ambtenaar-geneesheer besluit dat “(…) de 

diabetes mellitus en de toestand na levertransplantatie, hoewel dit kan beschouwd worden als een 

medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor het leven of de fysieke integriteit van 

betrokkene indien dit niet adequaat opgevolgd en behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien opvolging en behandeling beschikbaar en 

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

terugkeer naar het herkomstland of het land van verblijf, met name Egypte. (…)”. 

 

Het is dan ook duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer, en met hem de gemachtigde, wel degelijk 

uitdrukkelijk heeft gemotiveerd met betrekking tot de beide toepassingsgevallen van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet.  

 

Verder dient te worden opgemerkt dat de ambtenaar-geneesheer, gelet op de hoger besproken 

motieven van het advies van 7 oktober 2017, duidelijk ingaat op de aangevoerde aandoeningen en de 

geattesteerde behandeling en risico’s bij gebrek aan behandeling, heeft beoordeeld in het licht van de 

beide toepassingsgevallen van artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de vreemdelingenwet.  

 

De Raad merkt op dat de ambtenaar-geneesheer en met hem de verweerder, de aandoeningen 

waaraan de verzoeker lijdt niet betwist. Hij is echter wel van oordeel dat de noodzakelijke medische 

zorgen voor de verzoeker beschikbaar en toegankelijk zijn in Egypte.  
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De verzoeker stelt in zijn enig middel vooreerst dat de ambtenaar-geneesheer zich wat de 

toegankelijkheid en beschikbaarheid betreft heeft gebaseerd op informatiebronnen die niet-publiek zijn, 

meer bepaald de MedCOI-databank. Gezien die informatie afkomstig is van die niet-publieke databank 

en niet aan het advies is gehecht, is het volgens de verzoeker niet mogelijk om deze informatie te 

verifiëren. De afwezigheid van deze stukken moet volgens hem gelijkgesteld worden met de 

afwezigheid van deugdelijk materiële motieven.  

 

De Raad stelt vast dat het advies van de ambtenaar-geneesheer van 4 oktober 2017 inderdaad melding 

maakt van informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is, meer bepaald de ‘Aanvraag 

Medcoi met het unieke referentienummer BMA 7354’, en ‘Aanvraag medcoi met het unieke 

referentienummer BMA 8060’, en een ‘overzicht met voor betrokkene beschikbare noodzakelijke 

medicatie in Egypte volgens recente MedCOI-dossiers’. De Raad stelt echter vast dat deze stukken zich 

allemaal in het administratief dossier bevinden. De verzoeker kon er dan ook kennis van nemen en hij 

maakt niet aannemelijk dat het voor hem niet mogelijk was om deze informatie te verifiëren. De stukken 

bevinden zich wel degelijk in het administratief dossier en de verzoeker maakt zijn bewering dat de 

afwezigheid van deze stukken moet gelijkgesteld worden met de afwezigheid van deugdelijke motieven 

dan ook niet aannemelijk.  

 

De verzoeker stelt dat de ambtenaar-geneesheer er verkeerdelijk van uit gegaan is dat gratis verzorging 

die in de gezonsheidscentra van Egypte wordt aangeboden op alle medische tussenkomsten betrekking 

heeft, terwijl dit volgens hem niet het geval is voor de specialistische behandeling en opvolging die voor 

verzoeker noodzakelijk zijn. Ook in de publieke ziekenhuizen blijken die specialisaties volgens de 

verzoeker niet allemaal voorhanden te zijn. Ook op het vlak van de concrete toegankelijkheid van de 

verzorging, behandeling en medicatie stelt de verzoeker dat het advies van de ambtenaar-geneesheer 

niet overeenstemt met de werkelijkheid. Zo wordt in het advies gesteld dat Egypte de grootste producent 

en consument zou zijn van farmaceutische producten in de regio en dat het ministerie van Gezondheid 

in maart 2010 - m.a.w. een jaar vóór de Arabische lente - instructies zou hebben gegeven voor een 

vermindering van de kleinhandelsprijzen van 40 geneesmiddelen die worden ingevoerd of lokaal 

geproduceerd door buitenlandse bedrijven, terwijl dit uiteraard niet betekent dat al die geneesmiddelen 

voor de modale Egyptenaar hic et nunc betaalbaar zijn en probleemloos kunnen aangeschaft worden. 

De verzoeker verwijst in dit verband naar een publicatie waarin letterlijk staat dat wat bijvoorbeeld het 

geneesmiddel sofosbuvir betreft, enkel de patiënten die in het 'nationaal programma' zijn opgenomen 

van die kortingen kunnen genieten en dat andere op de private markt zijn aangewezen, wat maakt dat 

gezien de kostprijs (circa 10.000 USD) en gezien het gemiddeld maandelijks bruto-inkomen (260 USD) 

het voor de meeste van hen de facto onbetaalbaar is. De verzoeker verwijst naar het stuk 4 dat hij bij 

zijn verzoekschrift voegt. Verder stelt de verzoeker dat het gegeven dat er een 'stelsel van sociaal 

verzekering van de regering' en/of een systeem van sociale zekerheid in Egypte bestaat, absoluut niet 

bewijst dat de verzoeker daadwerkelijk via die systemen toegang zou hebben tot de noodzakelijke 

behandelingen en medicamenten. Die systemen zijn blijkbaar enkel voorbehouden voor werknemers, 

terwijl verzoeker stelt dat hij helemaal geen werknemer is en dus, net als meer dan de helft van de 

Egyptische bevolking, die geen ziekte of -invaliditeitsverzekering heeft, van geen enkele tussenkomst in 

de gezondheidszorg kan genieten. In Egypte bestaat er volgens de verzoeker trouwens geen uitgewerkt 

systeem van sociale zekerheid. Wel zijn er volgens hem openbare gezondheidscentra waar gratis van 

bepaalde medische dienstverlening gebruik kan worden gemaakt, maar dit betreft alleen de 

eerstelijnszorg en niet de gespecialiseerde followup die voor de verzoeker noodzakelijk is. Bovendien is 

het volgens de verzoeker van algemene bekendheid dat die openbare medische dienstverlening in 

Egypte niet vlot functioneert en dat de kwaliteit ervan vaak te wensen overlaat, zodat de facto door de 

bevolking meestal op de (dure) private gezondheidszorg beroep moet worden gedaan. 

 

De Raad stelt vast dat de ambtenaar-geneesheer zich voor zijn advies gebaseerd heeft op objectieve, 

wetenschappelijke, en gezaghebbende bronnen, die zich bovendien in het administratief dossier 

bevinden. Wat betreft de beschikbaarheid van de verzorging en de medicatie in het land van oorsprong, 

kan verzoeker wel gevolgd worden waar hij stelt dat de gezondheidscentra waar gratis verzorging kan 

worden verkregen geen specialistische behandeling en opvolging voorzien. Zoals in de bestreden 

beslissing zelf wordt aangegeven bestaan deze diensten voornamelijk uit kinder- en zuigelingenzorg, 

preventie van besmettelijke diensten, curatieve zorgen, eerstelijnszorg en tandverzorging. Dit zijn niet 

de zorgen die verzoeker behoeft. Evenwel wordt er in de bestreden beslissing gewezen op het bestaan 

van privé klinieken en uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de specialistische zorg die 

de verzoeker nodig heeft, daar wel voorhanden is. 
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Waar de verzoeker verwijst naar zijn stuk 4 stelt de Raad vast dat verzoeker niet dienstig naar dit artikel 

kan verwijzen.  Uit het artikel blijkt dat de firma Gilead een licentieakkoord heeft ondertekent met 7 

fabrikanten van geneesmiddelen. Deze laatsten hebben zich akkoord verklaard om een generische 

versie te produceren en te verkopen van de antivirale geneesmiddelen  sofosbuvir en ledipasvir, welke 

gebruikt worden tegen het hepatitis c virus. Deze overeenkomst sluit echter enkele landen uit waardoor 

73 miljoen mensen besmet met het hepatitis virus geen toegang hebben tot deze goedkopere 

generische geneesmiddelen. Nergens blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat verzoeker 

nood heeft aan het geneesmiddel sofosbuvir of ledipasvir, dat een antiviraal middel tegen hepatitis C is. 

Dit artikel is niet relevant voor verzoeker. Het bewijst niet dat de medicijnen die de verzoeker behoeft 

moeilijk te verkrijgen zijn en niet betaalbaar zouden zijn. 

 

De Raad stelt bovendien vast dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies nergens heeft gesteld dat de 

voor de verzoeker noodzakelijke medicatie voor hem gratis zou zijn. De ambtenaar-geneesheer 

motiveerde enkel dat het gezondheidssysteem in Egypte hoofdzakelijk wordt gefinancierd door de staat, 

de verzorging gratis wordt verstrekt in de gezondheidscentra, de regering in Egypte de prijs van de 

geneesmiddelen vastlegt om de prijs te drukken en er een stelsel van sociale zekerheid is voor 

weduwen, gepensioneerden, schoolgaande kinderen, studenten, en werknemers. De ambtenaar-

geneesheer stelt expliciet dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 45 percent van de bevolking in 

Egypte gedekt is, waaronder vooral werknemers, studenten, weduwen, gepensioneerden, en 

pasgeborenen. De verzoeker lijkt uit het oog te verliezen dat de ambtenaar-geneesheer verder motiveert 

dat de verzoeker geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voorlegt en er bovendien geen elementen zijn 

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

oorsprong. Niets laat volgens de ambtenaar-geneesheer toe te concluderen dat de verzoeker niet zou 

kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Verder motiveert de 

ambtenaar-geneesheer dat het erg onwaarschijnlijk lijkt dat de verzoeker in Egypte geen familie, 

vrienden, of kennissen meer zou hebben bij wie hij terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp 

bij het bekomen van de nodige zorgen of voor (tijdelijke) financiële hulp.  

 

De Raad benadrukt in dit verband dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet op zich niet oplegt dat de 

ambtenaar-geneesheer steevast een concrete raming zou moeten maken van de kostprijs van de 

benodigde zorgen in het herkomstland, maar wel redelijkerwijze moet kunnen worden aangenomen dat 

de verzoeker toegang zal hebben tot deze medische zorgen. De verzoeker bracht in zijn aanvraag geen 

concrete aanwijzingen aan dat de kosten voor medische behandelingen in Egypte dermate hoog zouden 

liggen dat deze redelijkerwijze zelfs voor personen die arbeidsgeschikt zijn en toegang hebben tot de 

arbeidsmarkt en die eventueel beroep kunnen doen op familie en vrienden, onbetaalbaar zouden zijn. 

 

Waar de verzoeker naar de door hem bij zijn verzoekschrift bijgebrachte stukken verwijst om de 

maandelijkse prijs van de voor hem noodzakelijke medicatie te bewijzen, stelt de Raad vast dat het niet 

duidelijk is dat de prijzen die hier vermeld staan gelden voor de hoeveelheid geneesmiddelen die de 

verzoeker elke maand nodig heeft, noch dat uit deze stukken blijkt dat de verzoeker maandelijks op 

consulatie moet bij de dokter en radioloog. Bovendien maakt de verzoeker niet aannemelijk dat hij 

arbeidsongeschikt is, zoals hij in zijn enig middel beweert. Hij brengt daarvan geen enkel concreet 

bewijs bij. De verzoeker beweert dat de verweerder zonder enig bewijs veronderstelt dat de verzoeker 

arbeidsgeschikt is, maar de verzoeker verliest daarbij uit het oog dat de bewijslast in deze bij hem zelf 

ligt. Indien de verzoeker stelt arbeidsongeschikt te zijn is het aan hem om dit aannemelijk te maken. In 

casu slaagt hij hier niet in. De verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat hij niet zou kunnen 

genieten van het sociale zekerheidssysteem voor werknemers, waarvan hierboven sprake. Waar hij 

verwijst naar stuk 6, waaruit moet blijken dat hij buiten zijn eigen woning geen eigendommen heeft en 

geen inkomen heeft van de overheid, doet deze informatie dan ook niet ter zake.  

 

De verzoeker stelt dat hij al bijna 50 jaar oud is en de economische situatie in Egypte zo labiel is dat hij 

de facto onmogelijk in het normaal arbeidscircuit zal kunnen worden ingeschakeld, zeker niet op korte 

termijn. Met deze feitelijke situatie heeft de ambtenaar-geneesheer volgens hem helemaal geen 

rekening gehouden. De mogelijke hulp van vrienden of familie die de verzoeker in Egypte zou kunnen 

krijgen, is volgens de verzoeker een pure veronderstelling vanwege de ambtenaar-geneesheer en is 

volgens hem onvoldoende om te stellen dat moet aangenomen worden dat hij op die wijze toch zijn 

verzorging en medicatie zou kunnen betalen. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoeker zijn loutere beweringen niet aannemelijk maakt met een begin van 

bewijs. De loutere stelling dat de economische situatie in Egypte zo labiel is dat hij de facto niet zal 

kunnen werken, zeker niet omdat hij al bijna 50 jaar is, wordt op geen enkele wijze hard gemaakt. Hij 
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maakt bovendien niet aannemelijk dat hij in Egypte geen familie of vrienden meer zou hebben die hem 

zouden kunnen helpen, zoals de verweerder in de eerste bestreden beslissing op niet kennelijk 

onredelijke wijze oordeelde. Bovendien betwist de verzoeker het volgende motief van de eerste 

bestreden beslissing  niet, zodat het blijft staan: “Het staat hem vrij hiertoe een beroep te doen op de 

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

Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en re-

integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan 

in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: 

beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, 

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage”.  

 

De Raad stelt verder vast dat de verzoeker de motieven van het bevel om het grondgebied te verlaten 

niet op enige concrete wijze betwist, namelijk: “Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 

december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de 

termijn om het grondgebied te verlaten naar [0] dagen verminderd omdat: 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 d.d. 

08.06.2014, hem betekend op 08.06.2014.”. Zij blijven dan ook staan. 

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoeker de schending van de door hem opgeworpen 

bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt, noch heeft hij aannemelijk gemaakt dat de 

bestreden beslissingen op kennelijk onredelijke wijze werden genomen.  

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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. 

 

 

 

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 drie mei tweeduizend achttien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 
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De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


