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 nr. 209 275 van 13 september 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. VAN DE SIJPE 

Heistraat 189 

9100 SINT-NIKLAAS 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 

22 december 2015 hebben 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 10 november 2015, waarbij aan het verzoek tot verblijfsverlenging 

geen gunstig gevolg kan worden gegeven en van de beslissingen van diezelfde gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 10 november 2015 tot 

afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten (twee bijlagen 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 7 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de verzoekende partijen 

en van advocaat T. SCHREURS, 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 12 juli 2014 dienen de verzoekers 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 23 september 2014 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de 

gemachtigde) dat de verzoekers worden gemachtigd tot een verblijf van één jaar in het Rijk, op grond 
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van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De verzoekers worden in het bezit gesteld van een bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister, geldig van 22 oktober 2014 tot 9 oktober 2015.   

 

Op 20 augustus 2015 vragen de verzoekers de verlenging van hun voorlopig verblijf. 

 

Op 10 november 2015 beslist de gemachtigde om het voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet niet te verlengen.  

 

Het betreft de eerste bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekers ter kennis gebracht op 26 

november 2015 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

NAAM: 

N., E. (R.R.: …) 

geboren te E. op (…)1960 

N., E. M. (…) 

En minderjarige kinderen 

N., D. D. geboren (…)2004 

N., J. H. geboren (…)2007 

N., T. geboren (…)2008 

nationaliteit: Nigeria 

adres: (…) 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 20.08.2015 bij onze diensten werd ingediend tot 

verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf, voordien toegestaan 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, ingesteld door artikel 5 van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980, en in toepassing van artikel 13 van de wet van 15 

december 1980, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 2006, deel ik u mee dat, 

overeenkomstig artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) en art. 13 §3,2° 

van de wet van 15 december 1980, aan dit verzoek tot verblijfsverlenging geen gunstig gevolg kan 

worden gegeven. 

 

Overwegende dat betrokkenen een aanvraag tot verblijfsmachtiging bij onze diensten hebben ingediend 

op basis van genoemd artikel 9ter op 12.07.2014. Dat dit verzoek door onze diensten op 23.09.2014 

gegrond werd verklaard waarna betrokkenen in het bezit werd/en gesteld van een bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister geldig van 22.10.2014 tot 09.10.2015, dit BIVR mag niet langer 

verlengd worden. 

 

Reden : 

 

Er worden medische elementen aangehaald voor N., T.. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 

04.11.2015 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aangehaalde medische 

elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling en opvolging beschikbaar 

en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Nigeria. 

 

Overwegende dat evenwel de omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd 

toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is 

(artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend 

en niet-voorbijgaand karakter heeft. 

 

Dat derhalve, gezien hoger gemaakte vaststellingen, het niet langer blijkt 

1) dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, 

of 

2) 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. 
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Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar haar 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 bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister dat werd afgegeven aan betrokkenen dient door 

uw diensten te worden ingehouden. 

(…)” 

 

Op 10 november 2015 beslist de gemachtigde tevens om de verzoekers het bevel te geven om het 

grondgebied te verlaten (twee bijlagen 13). Ook deze bevelen werden aan de verzoekers ter kennis 

gebracht op 26 november 2015. 

 

De tweede bestreden beslissing is het bevel dat werd getroffen ten aanzien van de eerste verzoeker en 

dat luidt als volgt: 

 

“(…) 

De heer 

Naam + voornaam: N., E. I. 

geboortedatum: (…)1960 

geboorteplaats: E. 

nationaliteit: Nigeria 

 

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 30 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 is niet in het bezit van een geldig visum. 

(…)” 

 

De derde bestreden beslissing is het bevel dat werd getroffen ten aanzien van de tweede verzoekster 

en de minderjarige kinderen van de verzoekers. Dit bevel is als volgt gemotiveerd:  

 

“(…) 

Mevrouw, 

Naam + voornaam: N., E. M. 

geboortedatum: (…)1971 

geboorteplaats: O.-U. 

nationaliteit: Nigeria 

En minderjarige kinderen 

N., D. D. geboren (…)2004 

N., J. H. geboren (…)2007 

N., T. geboren (…)2008 

 

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 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 
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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. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

De verweerder werpt in de nota met opmerkingen de volgende exceptie van niet-ontvankelijkheid op: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bevelen om het grondgebied te verlaten gesteund 

zijn op artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven : 

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

 

Overeenkomstig voormelde bepaling moet de gemachtigde van de staatssecretaris in geval van artikel 

7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet een bevel geven het grondgebied te verlaten. Het betreft 

derhalve een gebonden bevoegdheid, die elke discretionaire appreciatie dienaangaande uitsluit. 

 

Verzoekers betwisten niet in het Rijk te verblijven zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste 

documenten. 

 

Een eventuele vernietiging van de thans bestreden beslissing kan hen dan ook geen voordeel 

opleveren. In voorkomend geval vermag de gemachtigde van de staatssecretaris niets anders dan in 

uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet hen opnieuw een bevel te geven het 

grondgebied te verlaten. 

 

Verzoekers maken voorts geen schending aannemelijk van een hogere rechtsnorm. 

 

Bij gebrek aan het rechtens vereiste belang is de vordering, gericht tegen de bijlagen 13 van 10 

november 2015 niet ontvankelijk.” 

 

De verweerder werpt op dat de verzoekers geen belang zouden hebben bij de nietigverklaring van de 

bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten. Na vernietiging van deze bevelen zou de 

verweerder immers opnieuw verplicht zijn een bevel af te geven aan de verzoekers, vermits deze zich 

bevinden in de situatie voorzien bij artikel 7, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet.  

 

Naar luid van artikel 39/56, eerste lid, van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen, bedoeld in artikel 

39/2 van dezelfde wet, voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) gebracht 

worden door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. Uit de memorie van 

toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd 

(Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 118), blijkt dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ kan 

worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met 

verwijzing naar J. Baert, en G. Debersaques, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 

1996, nrs. 198 - 413). 

 

Opdat zij een belang zouden hebben bij de vordering volstaat het niet dat de verzoekers gegriefd zijn 

door de bestreden rechtshandelingen en dat zij nadeel ondervinden. De vernietiging van de betrokken 

rechtshandelingen moet de verzoekers ook een voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 
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De Raad stelt in casu vast dat de exceptie van de verweerder vertrekt vanuit de verkeerde premisse dat 

na een eventuele vernietiging in ieder geval nieuwe bevelen om het grondgebied te verlaten moeten 

worden afgegeven.  

 

Artikel 7, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde of, in de in 1°, 2°, 5°, 9°, 11° of 12° bedoelde gevallen, moet de minister of zijn 

gemachtigde een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven aan de 

vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk of om er zich te vestigen: 

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

 

Van een gebonden bevoegdheid is sprake “wanneer er in hoofde van de overheid een juridische 

verplichting bestaat die voorspruit uit een norm van het objectief recht die de overheid geen keuze laat 

om over die toepassing van die norm in het concrete geval te beslissing” (A. Mast, J. Dujardin, M. Van 

Damme, J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 

2014, nr. 1057).  

 

Daargelaten of de vermelding “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal 

verdrag” in artikel 7 van de vreemdelingenwet op zich van het bestuur reeds geen appreciatie vraagt die 

een volledige gebonden bevoegdheid uitsluit en of dit op zich niet reeds toelaat de opgeworpen exceptie 

te verwerpen, dient te worden opgemerkt dat het woord “moet” in voormeld artikel 7 niet uitsluit dat het 

bestuur bij het toepassen van deze bepaling nog een beoordeling maakt. Zo bepaalt artikel 7 zelf reeds 

dat het bevel om het grondgebied te verlaten de termijn voor vertrek dient te vermelden. Zolang deze 

termijn voor vrijwillig vertrek nog loopt, is de betrokken vreemdeling beschermd tegen gedwongen 

verwijdering (artikel 74/14, §2, van de vreemdelingenwet). Deze termijn bepaalt wanneer het bevel 

uitvoerbaar wordt en maakt er aldus onlosmakelijk deel van uit. Het bestuur kan, in toepassing van 

artikel 74/14, §§1 en 3, van de vreemdelingenwet, de duur van deze termijn bepalen. Het gaat daarbij 

alleszins niet om een volledige gebonden bevoegdheid waarbij de overheid helemaal niets meer hoeft te 

appreciëren (zie A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme, J. Vande Lanotte, o.c., nr. 1060).  

 

Bovendien bepaalt artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering, de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Ook uit deze bepaling blijkt dat de minister of zijn gemachtigde bij de afgifte van het bevel in concreto 

dient te beoordelen of er elementen zijn die de afgifte van het bevel verhinderen, en dit uit hoofde van 

een norm in de vreemdelingenwet zelf. Geen enkele bepaling uit de vreemdelingenwet laat toe te 

besluiten dat wat betreft de toepassing van artikel 74/13 een onderscheid moet worden gemaakt tussen 

de gevallen waarin een bevel “moet” worden afgegeven (artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° en 12°) en 

de gevallen waarin een bevel “kan” worden afgegeven (artikel 7, eerste lid, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°). 

Ook hieruit volgt dat het bestuur de situatie in concreto dient te appreciëren, wat een volledig gebonden 

bevoegdheid uitsluit.  

 

De Raad van State oordeelde voorts met betrekking tot artikel 74/13 van de vreemdelingenwet in zijn 

arresten met nrs. 231.443 en 231.444 van 4 juni 2015 dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

terecht had gesteld “que la compétence de la partie requérante n'était pas entièrement liée et que 

l'exception d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée, n'était pas fondée.” [dat de bevoegdheid van de 

verzoekende partij (in cassatie) niet geheel gebonden was en dat de exceptie van onontvankelijkheid 

niet gegrond was]. Ook in zijn arrest nr. 231.762 van 26 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat de 

bevoegdheid ex artikel 7, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet niet geheel gebonden was, aangezien 

de verweerder kan afzien van de afgifte van een bevel wanneer dit de grondrechten van de betrokken 

vreemdeling zou miskennen. Zulks kan niet enkel blijken wanneer een “hogere” norm wordt aangevoerd, 

doch ook uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, dat nauw verband houdt met hogere rechtsnormen 

en dat de omzetting in het nationale recht vormt van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven. De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is geen 

antwoord op enige verblijfsaanvraag, zodat het bestuur zich er wel degelijk van kan onthouden een 

bevel af te geven. De verplichting om rekening te houden met de in artikel 74/13 van de 
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vreemdelingenwet vermelde belangen houdt in dat zij, bij haar beslissing om een bevel af te geven, 

actueel en ex nunc een afweging moet maken van de belangen van de betrokken vreemdeling.  

 

Er kan aldus niet worden voorgehouden dat de verweerder hoe dan ook in elk geval opnieuw een bevel 

zal moeten afgeven.  

 

Ten overvloede wijst de Raad er verder op dat hij in het kader van de materiële motiveringsplicht steeds 

kan nagaan of de motieven van de bestreden beslissing steunen op werkelijke bestaande en concrete 

feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De Raad kan daarbij nagaan of de 

ingeroepen feiten werkelijk bestaan (RvS 13 september 2010, nr. 207.325). Mocht in een dergelijk geval 

de exceptie van niet-ontvankelijkheid wegens gemis aan belang met goed gevolg kunnen worden 

opgeworpen omdat in de middelen andere rechtsnormen werden aangevoerd dan de genoemde “meer 

voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag”, zo bijvoorbeeld de schending van de 

grondvoorwaarden voor de toepassing van artikel 7 van de vreemdelingenwet zelf, of de 

ondeugdelijkheid van de materiële motieven die aan de beslissing ten grondslag liggen, zou daaruit 

noodzakelijkerwijze voortvloeien dat een verwijderingsmaatregel zou kunnen worden genomen op grond 

van onjuiste vaststellingen, of in strijd met wettelijke normen, uitvoeringsbepalingen of algemene 

rechtsbeginselen, zonder dat daar tegen met goed gevolg een annulatieberoep kan worden ingesteld, 

en dit wegens een tekortkoming van het bestuur zelf (A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme, J. Vande 

Lanotte, o.c., nr. 1164; RvS 5 februari 1973, nr. 15.699; RvS 21 mei 1975, nr. 17.032).  

 

Er kan derhalve niet worden voorgehouden dat de verzoekers geen belang zouden hebben bij het 

annulatieberoep wanneer wordt aangevoerd dat de bevelen om het grondgebied te verlaten zijn 

aangetast door een interne onwettigheid, precies omdat het onderzoek van die onwettigheid de grond 

van de zaak raakt en het bestuur na een eventuele vernietiging zal dienen rekening te houden met de 

vastgestelde onwettigheid.  

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In het eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, voeren de verzoekers de 

schending aan van artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 17 mei 2007), van het redelijkheidsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. 

 

4.1.1. Het eerste middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“II.2.1.1 Het eerste middel bestaat uit een schending van artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 

2007, B.S. 31.05.2007, van de beginselen van behoorlijk bestuur (meer bepaald het 

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel) en de schending van de materiële 

motiveringsplicht, doordat verwerende partij er ten onrechte van uitgaat dat de omstandigheden op 

grond waarvan de machtiging tot verblijf oorspronkelijk werden toegestaan zodanig gewijzigd zijn dat de 

machtiging niet langer nodig is. Iedere beslissing van de overheid dient in alle redelijkheid en met de 

nodige zorgvuldigheid te worden genomen. Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen 

beslissing dient voort te spruiten uit een zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder 

ander redelijk denkend mens of orgaan zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk 

verantwoorde beslissing zou kunnen zien en aanvaarden. 

 

In casu stelt verwerende partij dat op grond van artikel 9 van het KB van 17 mei 2007 de verlenging van 

de machtiging van voorlopig verblijf, voordien toegestaan op grond van medische redenen, niet kan 

worden toegestaan. 

 

De arts-adviseur stelt in zijn advies dat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd 

verleend niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn 

gewijzigd. 

 

Artikel 9 van het KB van 17.05.2007 stelt: 
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‘De vreemdeling die gemachtigd werd tot beperkt verblijf op grond van artikel 9ter van de wet, wordt 

geacht niet meer te voldoen aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden in de zin van artikel 13, § 3, 

2°, van de wet, indien de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend, niet langer 

bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer nodig is. Er dient hierbij te worden 

nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand 

karakter hebben.’ 

 

In casu kan niet worden gesteld dat er een verandering in omstandigheden is die voldoende ingrijpend 

en een niet-voorbijgaand karakter heeft. 

 

Uit de medische attesten blijkt immers dat er nog steeds sprake is van een gedragsstoornis met 

psychotisch denken. 

 

Het meest recente medisch attest van bvb. Dr. W. dd.19.08.2015 stelt immers duidelijk onder punt B 

Diagnose: 

 

‘Nog steeds ernstige toestand wegens gestoorde psychische ontwikkeling: globale ontwikkelingsstoornis 

in het kader van een psychotisch proces; gedragsstoornis: agressief en emotioneel gekleurd door angst. 

Sterk vertraagde taal- en spraakontwikkeling met gestoorde communicatie. Weinig sociale vaardigheden 

dreigen te evolueren naar sociaal-emotioneel isolement.’ 

 

Het is dan ook niet duidelijk waarom de arts-geneesheer stelt dat er geen sprake meer zou zijn van 

psychotische elementen. Met het laatste medisch attest werd duidelijk geen afdoende rekening 

gehouden. 

 

Tot slot stelt de ambtenaar-geneesheer ook dat in vergelijking met het vorige advies dd. 22.09.2014 er 

nu geen blijk is van algemene retardatie. 

 

Bij de initiële aanvraag 9ter was er evenwel ook geen sprake van algemene retardatie. Dit diende toen 

nog te worden onderzocht. 

 

Aldus is duidelijk dat er thans geen voldoende ingrijpend verschil is in de medische toestand van hun 

minderjarige zoon in vergelijking met de periode voor 09/2014. 

 

De omstandigheden op grond waarvan de machtiging tot verblijf oorspronkelijk werden toegestaan, zijn 

dan ook niet zodanig gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig zou zijn. 

 

Het vormt dan ook een miskenning van de zorgvuldigheidsplicht, minstens is er sprake van miskenning 

van het redelijkheidsbeginsel doordat verwerende partij met miskenning van het medisch attest van Dr. 

W. heeft geoordeeld dat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging tot verblijf oorspronkelijk 

werden toegestaan zodanig gewijzigd zijn dat de machtiging niet langer nodig is. 

 

Ook de kinderpsychiater F. stelt in haar medisch attest dd. 11.06.2015 duidelijk dat de zoon een 

ernstige kinderpsychiatrische pathologie vertoont die in het kader van de intensieve medische en 

paramedische multidisciplinaire behandeling een evolutie vertoont, doch de voorzetting van deze 

noodzakelijke zorg vereist, dewelke in het land van herkomst niet adequaat aanwezig is. Het ontbreken 

van deze behandeling zal dan ook een reëel en ernstig risico op irreversibele mentale en emotionele 

schade meebrengen. 

 

Het is duidelijk dat verwerende partij artikel 9 van het KB van 17.05.2007 heeft geschonden, minstens 

niet met de noodzakelijke redelijkheid en zorgvuldigheid de hierboven aangehaalde medische attesten 

heeft beoordeeld.” 

 

4.1.2. De verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Verzoekers stellen dat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging tot verblijf oorspronkelijk 

werden toegestaan niet zodanig gewijzigd zijn dat een machtiging niet langer nodig is. Zij verwijzen naar 

het medisch advies van de behandelende arts van 19.08.2015 en stellen dat er nog steeds sprake is 

van gedragsstoornis met psychotisch denken. Er zou onvoldoende rekening zijn gehouden met dat 

stadaard medisch getuigschrift. Bovendien zou in de initiële aanvraag geen sprake zijn geweest van 

algemene retardatie. 
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Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de ambtenaar-geneesheer een onderbouwd en 

genuanceerd advies heeft verschaft, waarbij hij de graad van ernst van de ziekte en de noodzakelijke 

behandeling beoordeelde en uitspraak deed over de vraag naar het bestaan van een “reëel risico” bij 

een terugkeer naar het land van herkomst zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet van 15 december 

1980. 

 

De ambtenaar-geneesheer stelt in zijn advies dat in vergelijking met het vorig advies d.d. 22.09.2014 

geen sprake meer is van psychotische elementen en er geen algemene retardatie blijkt. De ambtenaar-

geneesheer stelt vast dat er nog een sterk vertraagde taal- en spraakontwikkeling is welke voornamelijk 

een pedagogisch probleem is. Er wordt wel nog gepleit voor een verdere opvolging door een 

kinderpsychiater. 

 

De ambtenaar-geneesheer ging derhalve de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische 

zorgen na in Nigeria en stelde vast dat behandeling en opvolging door een kinderpsychiater beschikbaar 

is en dit zowel ambulant als in hospitalisatieverband. 

 

Hij stelt vervolgens dat uit de geraadpleegde bronnen eveneens kon worden besloten dat de medische 

zorgen toegankelijk zijn in het land van herkomst. 

 

Verzoekers kunnen geenszins ernstig voorhouden als zou de ambtenaar-geneesheer onvoldoende 

rekening hebben gehouden met het SMG van 19.08.2015, nu uit het medisch advies blijkt dat hiermee 

wel rekening werd gehouden. De ambtenaar-geneesheer stelt dat uit dit attest blijkt dat de toestand van 

verzoekers hun zoon nog steeds ernstig is omwille van gestoorde psychische ontwikkeling en dat 

multidisciplinaire zorg nodig is. Het louter feit dat verzoekers, die geen artsen zijn, de inhoud van het 

medisch attest anders percipiëren, betekent geenszins als zou onvoldoende rekening zijn gehouden met 

het medisch getuigschrift. 

 

Dienaangaande dient eraan te worden herinnerd dat de ambtenaar-geneesheer als enige bevoegd is 

inzake de beoordeling van het eerste lid van artikel 9ter vermelde risico, van de in het medisch 

getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. Die 

verhouding tussen het medisch dossier en het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt tevens uit de 

parlementaire voorbereidingen van de wet van 15 september 2006, waarbij artikel 9ter van de wet van 

15 december 1980 in de vreemdelingenwet werd ingevoerd. Daarbij wordt verduidelijkt dat de procedure 

ex artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, die de bedoeling heeft een machtiging tot verblijf toe 

te kennen aan ernstig zieke vreemdelingen, gegrond is op een medisch advies in de eigenlijke zin van 

de ambtenaar-geneesheer. 

 

De ambtenaar-geneesheer stelt in zijn medisch advies terecht dat de gezondheidstoestand van 

verzoekers hun zoon gewijzigd is, aangezien er geen sprake meer is van psychotische elementen. Uit 

het SMG van 19.08.2015 blijkt geenszins als zou er wel nog sprake zijn van psychotische elementen in 

hoofde van N. T.y. De behandelende arts, die in dat attest oordeelt dat nog enkele jaren psychologische 

begeleiding en psychiatrische hulp door kinderpsychiater nodig is, stelt immers dat de gevolgen en 

complicaties die kunnen optreden bij de stopzetting van die behandeling het “heropflakkeren van de 

gedragsstoornissen: angst en psychotisch gekleurde angst” zijn. Dit bevestigt slecht het gegeven dat 

thans geen sprake is van psychotische elementen, doch dat bij stopzetting van behandeling er een 

risico is op heropflakkering van de psychotisch gekleurde angst. 

 

Bovendien blijkt uit het medisch attest van 11.06.2015 het volgende: “Het vermoeden van algemene 

mentale retardatie wordt weerlegd door de resultaten van de laatste IQ afname (WSPPSI-III-NL, 

25/04/14). Hierbij behaalt T. een laag gemiddeld intelligentieniveau (TIQ 88) echter met disharmonisch 

profiel (verbaal IQ 74, perfomaal IQ 108), wat een normale begaafdheid in oorsprong laat vermoeden.” 

Hieruit blijkt dat initieel wel degelijk sprake of althans een vermoeden van algemene mentale retardatie 

was, zodat verzoekers niet ernstig kunnen voorhouden als zou de ambtenaar-geneesheer onterecht 

stellen dat er geen algemene retardatie blijkt. 

Overigens betwisten verzoekers niet dat uit de medische attesten van 11.06.2015 blijkt dat er sprake is 

van een positieve evolutie. Verzoekers tonen derhalve geenszins aan als zou onterecht toepassing zijn 

gemaakt van artikel 9 van het KB van 17 mei 2007 en als zou onterecht geoordeeld zijn dat de 

omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend, niet langer bestaan of voldoende 

ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter gewijzigd zijn zodanig dat deze machtiging niet langer 

nodig is. 
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Het eerste middel is niet ernstig.” 

 

4.1.3. Beoordeling 

 

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). 

 

De bovenstaande beginselen van behoorlijk bestuur dienen te worden beoordeeld in samenhang met de 

bepalingen die de juridische grondslag vormen van de eerste bestreden beslissing. 

 

In casu dient dus ook rekening te worden gehouden met het bepaalde in artikel 9 van het koninklijk 

besluit van 17 mei 2007, dat door de verzoekers eveneens geschonden wordt geacht en dat luidt als 

volgt: 

 

“De vreemdeling die gemachtigd werd tot beperkt verblijf op grond van artikel 9ter van de wet, wordt 

geacht niet meer te voldoen aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden in de zin van artikel 13, § 3, 

2°, van de wet, indien de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend, niet langer 

bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer nodig is. Er dient hierbij te worden 

nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand 

karakter hebben.” 

 

Zodoende kan een vreemdeling, die op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet tot een beperkt 

verblijf werd gemachtigd, slechts geacht worden niet meer te voldoen aan zijn verblijfsvoorwaarden 

indien de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend niet langer bestaan, of 

zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet meer nodig is, waarbij in elk geval moet worden 

nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand 

karakter hebben.  

 

Zoals blijkt uit de stukken van het administratief dossier, werd aan de verzoeksters op 23 september 

2014 een tijdelijke machtiging tot verblijf toegekend op grond van de op 12 juli 2014 ingediende 

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

 

De gemachtigde heeft zijn beslissing tot toekenning van een tijdelijk verblijf van één jaar als volgt 

gemotiveerd:  

 

“Ik heb de eer u mee te delen dat de voornoemde personen naar aanleiding van de 

regularisatieaanvraag bij onze diensten per aangetekend schrijven ingediend op 26.03.2012, 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, en in toepassing van 

artikel 13 van de wet van 15 december 1980, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 

2006, gemachtigd wordt tot een verblijf van één jaar vanaf de afgifte van de documenten. 
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Bijgevolg verzoek ik u betrokkenen in het vreemdelingenregister in te schrijven en het bewijs van 

inschrijving in dat register af te geven geldig voor de duur van 12 maanden. 

Het BIVR moet het volgende vermelden: "tijdelijk verblijf". 

 

De tijdelijke verblijfsvergunning wordt toegestaan omwille van de in hun aanvraag ingeroepen 

gezondheidsredenen en betreft Mr. N.,T.. 

 

Ten laatste de 30ste dag (= 1 maand) voor de vervaldatum van de verblijfsvergunning dienen 

betrokkenen via de Burgemeester van de verblijfplaats een verzoek tot verblijfsverlenging te richten, 

voorzien van volgende bewijsstukken: 

 

Voorwaarden voor N. T. : 

• Een recent standaard medisch getuigschrift opgesteld conform het model vereist door Art.9ter §1 van 

de wet van 15.12.1980 en gepubliceerd in bijlage bij het KB van 24.01.2011 tot wijziging van het KB van 

17.05.2007 en andere medische rapporten, die de evolutie van de ziekte + haar graad van ernst alsook 

de noodzakelijke behandeling preciseren. Het standaard medisch getuigschrift mag niet ouder zijn dan 

drie maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot verblijfsverlenging; zo niet zal uw 

betreffende aanvraag geweigerd worden. 

• Een geldig internationaal erkend en door de nationale overheden afgeleverd reisdocument/paspoort 

 

Bijkomende voorwaarden: 

De ouders van betrokkene: N., E. en N., E. M. een geldige arbeids-of beroepskaart en het bewijs van 

effectieve en recente tewerkstelling 

De nog schoolgaandekinderen en meerderjarigen: N., D. D. en N., J. H. attest van regelmatig 

schoolgaan of het bewijs van het volgen van de stage 

• Een geldig internationaal erkend en door de nationale overheden afgeleverd reisdocument/paspoort 

• Samenwoonstverslag van de hele familie 

 

DE VERLENGING van het TIJDELIJKE verblijf zal onderworpen worden aan een medische herevaluatie 

en aan een voorafgaand akkoord door de Medische Sectie van de Dienst Humanitaire Regularisaties (F 

02 274 66 71). 

(…)” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de overeenkomstig artikel 9ter, §1, vijfde lid, van 

de vreemdelingenwet aangestelde ambtenaar-geneesheer de medische situatie van verzoekers jongste 

zoon, N. T., in een advies van 22 september 2014, als volgt had geëvalueerd: 

 

“(…) 

Graag kom ik terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde 

persoon in kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 

12/07/2014. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

 

• Het medisch getuigschrift d.d. 11/2013 opgesteld door dr. V. L., kinderarts: verslag van uitgebreid 

onderzoek van de betrokkene. 

• Het getuigschrift d.d. 25/04/2014 opgesteld door mevrouw V. A.. 

• Het medisch getuigschrift d.d. 29/04/2014 opgesteld door dr. V. L.: taalontwikkelingsstoornis. 

•Het medisch getuigschrift d.d. 26/05/2014 opgesteld door dr. F., kinderpsychiater: ontwikkelingsstoornis 

met taalontwikkelingsstoornis en een gedragsstoornis. 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 06/06/2014 ingevuld door dr. W., chirurg: globale 

ontwikkelingsstoornis met taalontwikkelingsstoornis en een gedragsstoornis. 

 

Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde getuigschriften blijkt dat deze 5-jarige jongen lijdt aan 

een ontwikkelingsstoornis met taalontwikkelingsstoornis en een gedragsstoornis met vermoeden van 

psychotisch denken. Deze problematiek houdt verband met traumatische eerste levensjaren. 

 

Deze problematiek werd sinds kort opgevolgd door een kinderpsychiater. Op heden is de ontwikkeling 

gestoord en dit op basis van traumatische ervaringen. Verdere stabilisatie van de toestand lijkt me 

aangewezen. 
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Conclusie: 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze momenteel een reëel risico vormt voor het leven of de fysieke integriteit 

zodanig dat vanuit medisch oogpunt een terugkeer naar het herkomstland of land van verblijf 1 jaar niet 

aangewezen is.” 

 

Op 20 augustus 2015 vragen de verzoeksters de verlenging van deze tijdelijke verblijfsmachtiging aan. 

Deze verlenging wordt hen met de eerste bestreden beslissing geweigerd. De gemachtigde verwijst met 

betrekking tot de beoordeling van de medische situatie van de jongste zoon van de verzoekers 

uitdrukkelijke naar het verslag dat door de ambtenaar-geneesheer werd uitgebracht op 4 november 

2015. Op basis van dit verslag, dat aan de verzoekers ter kennis werd gebracht tezamen met de eerste 

bestreden beslissing, concludeert de gemachtigde dat de omstandigheden op grond waarvan de 

machtiging oorspronkelijk werd toegestaan, niet langer bestaan of zodanig zijn gewijzigd dat de 

machtiging niet meer nodig is en waarbij werd nagegaan of de verandering van deze omstandigheden 

een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter heeft. De inhoud van het medisch verslag van 4 

november 2015 maakt zodoende integraal deel uit van de motieven van de eerste bestreden beslissing, 

die er zijn feitelijke grondslag in vindt. 

 

Het voornoemde verslag van 4 november 2015 is als volgt gemotiveerd: 

 

“N., T.y (R.R.: …) 

Mannelijk 

nationaliteit: Nigeria geboren op (…)2008 

 

Graag kom ik terug op uw vraag tot herevaluatie van het medisch dossier voorgelegd door voornoemde 

persoon in het kader van een aanvraag tot verlenging van de verblijfsmachtiging. 

 

Er werd reeds eerder een positief advies verleend d.d. 22.09.2014 door collega dr. B. omwille van een 

gedragsstoornis met psychotisch denken. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de attesten die ons werden bezorgd sinds het vorig advies: 

 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 19.08.2015 van de hand van dr. P. W., waaruit blijkt dat de 

toestand van betrokkene nog steeds ernstig is omwille van gestoorde psychische ontwikkeling. 

Multidisciplinaire zorg is nodig. 

• Verwijzend naar de medische attesten d.d. 11.06.2015 van de hand van dr. C. F., kinderpsychiater, 

waaruit blijkt dat blijvende kinderpsychiatrische opvolging aangewezen is. Er is sprake van een positieve 

evolutie met nog sterk vertraagde taal- en spraakontwikkeling. 

• Verwijzend naar de medische attesten d.d. 16.06.2015 en 17.06.2015 van de hand van dr. A. A., 

waaruit blijkt dat betrokkene lijdt aan een taalontwikkelingsstoornis. 

 

In vergelijking met vorig advies d.d. 22.09.2014 is er geen sprake meer van psychotische elementen en 

er blijkt geen algemene retardatie. Er is nog een sterk vertraagde taal- en spraakontwikkeling welke 

voornamelijk een pedagogisch probleem is. Er wordt wel nog gepleit voor een verdere 

kinderpsychiatrische opvolging waarvan ik de beschikbaarheid in het thuisland zal nagaan. 

 

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

 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

 

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

 

Aanvraag Medcoi van 18.08.2014 met het uniek referentienummer NG-3463 EUR 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de behandeling en opvolging door een 

kinderpsychiater beschikbaar is in Nigeria en dit zowel ambulant als in hospitalisatieverband. 

 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het 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. Naast 
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dé verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land waar de 

aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie ook plaats 

op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. Rekening houdend 

met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale gezondheidssystemen zeer 

uiteenlopend. Het kan om een privé-systeem of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, 

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds.... Het gaat dus om een 

systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het gaat er niet om zich 

ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in 

België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend 

aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn 

dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de 

verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze 

zorgverlening In zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

Dusdanig stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van de medische zorgen en opvolging in het land 

van herkomst, Nigeria. 

 

Nigeria kent verschillende systemen van ziektekostenverzekering, waaronder het FSSHIP of Formal 

Sector Social Health Insurance Programme, het USESHIP of Urban Self-Employed Social Health 

Insurance Programme, en het RCSHJP of Rural Community Social Health Insurance Programme. 

Het FSSHIP zorgt voor een dekking van medische onkosten van werknemers in de publieke sector en 

de georganiseerde private sector. Dit programma is tevens verplicht voor iedere organisatie met 10 of 

meer werknemers. De individuele bijdrage aan deze ziekteverzekering is inkomensgerelateerd en 

bedraagt heden 15% van het basissalaris. De werkgever neemt van deze 15% 10% voor zijn rekening, 

zodanig dat de werknemer maar 5% van het basissalaris moet bijdragen om van deze verzekering te 

genieten. De bijdragen van één enkele verzekerde dekken naast de hoofdverzekerde, ook de 

echtgenoot/echtgenote en maximaal 4 kinderen jonger dan 18 jaar. 

 

Het USESHIP is een non-profit ziekteverzekeringsprogramma gerund door een groep, bestaande uit 

leden met dezelfde economische activiteiten. Het RCSHIP is een non-profit 

ziekteverzekeringsprogramma gerund door een groep, bestaande uit families of individuele personen. 

De bijdrage aan beide voorgaande programma's wordt betaald onder de vorm van een maandelijks 

geldelijke rente of afbetaling. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het pakket medische zorgen, 

welk door de leden van de groep werd uitgekozen.  

Wat betreft de toegankelijkheid van de nodige medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de 

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te 

besluiten tot een schending van artikel 3 van het E.V.R.M. (Arrest RW nr. 81574 van 23 mei 2012). 

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

elementen in het dossier die erop wijzen dat de ouders van T. geen toegang zouden hebben tot de 

arbeidsmarkt in hun land van oorsprong. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkenen zelf zouden 

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

 

Verder dient vermeld te worden dat betrokkene beroep kan doen op het REAB-programma van de 

International Organisation for Migration (IOM). De IOM wil de zelfstandigheid en integratie van mensen 

die terugkeren naar hun herkomstland verbeteren door ze te assisteren bij hun terugkeer en hun 

reïntegratie. Zo kunnen ze beschikken over microkredieten om hen te ondersteunen bij de opbouw van 

een nieuw leven.  

 

Conclusie 

 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening (gestoorde psychische ontwikkeling) lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven 

of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen (kinderpsychiater) beschikbaar en 

toegankelijk zijn in het herkomstland. 

 

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

herkomstland. 

 

De betrokkene voldoet niet langer aan de voorwaarden voor een tijdelijke verblijfsmachtiging volgens 

art. 9 van het KB van 17 mei 2007 omdat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd 
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verleend niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn 

gewijzigd.” 

 

Aldus oordeelt de ambtenaar-geneesheer dat er, in vergelijking met het advies van 22 september 2014, 

geen sprake meer is van psychotische elementen en dat er geen algemene retardatie werd 

geconstateerd. In zijn verslag geeft de ambtenaar-geneesheer uitdrukkelijk aan dat hij voor zijn 

evaluatie gebruik maakt van het sinds het vorige advies voorgelegde standaard medisch getuigschrift 

van 19 augustus 2015 en de bijbehorende medische attesten van 11, 16 en 17 juni 2015.  

 

Samen met de verzoekers stelt de Raad evenwel vast dat dr. W. in het standaard medisch getuigschrift 

van 19 augustus 2015 het volgende vermeldt: 

 

“B. Diagnose: gedetailleerde beschrijving van de aard en de ernst van de aandoeningen op basis 

waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van Artikel 9ter wordt ingediend (…): 

Nog steeds ernstige toestand wegens gestoorde psychische ontwikkeling: globale ontwikkelingsstoornis 

in het kader van een psychotisch proces; gedragsstoornis: agressief en emotioneel gekleurd door angst. 

Sterk vertraagde taal- en spraakontwikkeling met gestoorde communicatie. 

Weinig sociale vaardigheden dreigen te evolueren naar sociaal-emotioneel isolement”.  

 

Nu onder de rubriek diagnose van het standaard medisch getuigschrift van 9 augustus 2015 uitdrukkelijk 

wordt geattesteerd dat er “nog steeds” een ernstige toestand is wegens een gestoorde psychische 

ontwikkeling en hierbij ook wordt bevestigd dat het gaat om een globale ontwikkelingsstoornis in het 

kader van een “psychotisch proces”, valt inderdaad niet in te zien hoe de ambtenaar-geneesheer 

redelijkerwijze kon komen tot de vaststelling dat er sinds het advies van 22 september 2014 geen 

sprake meer is van psychotische elementen. De Raad kan de verweerder volgen in zijn repliek dat er 

wel rekening werd gehouden met het standaard medisch getuigschrift van 9 augustus 2015, doch wijst 

erop dat in casu niet kan worden vastgesteld dat de verzoekers de inhoud van dit attest anders hebben 

gepercipieerd dan de ambtenaar-geneesheer. Uit het hierboven geciteerde medisch verslag van 4 

november 2015 blijkt immers dat de ambtenaar-geneesheer onder meer gebruik heeft gemaakt van het 

kwestieuze standaard medisch getuigschrift van 9 augustus 2015, om vervolgens vast te stellen dat er 

in de vier voorgelegde medische attesten “geen sprake meer is” van psychotische elementen. Aldus 

stelt de ambtenaar-geneesheer louter vast dat er in de medische stukken die werden voorgelegd na het 

vorige – positieve – advies van 22 september 2014 geen sprake meer is van een welbepaalde 

diagnostiek, met name psychotische elementen. Het gaat dan ook geenszins om een beoordeling van 

deze of gene ziekte of aandoening, maar om een loutere vaststelling. Deze vaststelling is evenwel niet 

verenigbaar met de vermelding in het standaard medisch attest van 9 augustus 2015 waarin wel degelijk 

melding wordt gemaakt van een “psychotisch proces”.  

 

Voorts kan ook samen met de verzoekers worden vastgesteld dat uit het advies van 22 september 2014 

op geen enkele wijze blijkt dat een diagnose van “algemene retardatie” aan de basis zou hebben 

gelegen van het toekennen van de machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. Uit het advies van 22 september 2014 komt enkel naar voor dat de jongste zoon van 

de verzoekers lijdt aan een ontwikkelingsstoornis met taalontwikkelingsstoornis en een gedragsstoornis 

met “vermoeden van” psychotisch denken, waarvoor een verdere stabilisatie aangewezen is en 

waaromtrent wordt geconcludeerd dat het gaat om een aandoening die momenteel een reëel risico 

vormt voor het leven of de fysieke integriteit zodanig dat het vanuit medisch oogpunt gedurende één jaar 

niet aangewezen is om terug te keren naar het land van herkomst. De omstandigheden waaronder de 

machtiging tot verblijf werden toegestaan, houden derhalve op geen enkele wijze verband met een 

algemene retardatie. De loutere vermelding dat er geen algemene retardatie blijkt, kan bijgevolg ook niet 

worden gehanteerd om te concluderen dat “de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd 

verleend, niet langer bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer nodig is” (cf. 

artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007).  

 

Aangezien niet op een deugdelijk gemotiveerde en zorgvuldige wijze werd besloten dat “de 

omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd toegestaan niet langer bestaan, 

of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is”, dient te worden vastgesteld 

dat de eerste bestreden beslissing een schending inhoudt van de materiële motiveringsplicht, van de 

zorgvuldigheidsplicht en van artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007.  

 

Het verweer in de nota met opmerkingen doet hieraan geen afbreuk. De verwijzing naar de 

vermeldingen onder de rubriek “D. Wat zouden de gevolgen en mogelijke complicaties zijn indien de 
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behandeling wordt stopgezet?” neemt niet weg dat er in datzelfde standaard medisch getuigschrift van 9 

augustus 2015 wel degelijk wordt gesproken van een “psychotisch proces” als actuele diagnose. Door 

louter feitelijk te onderbouwen dat er inderdaad geen sprake meer is van een algemene mentale 

retardatie, kan de verweerder voorts ook niet weerleggen dat deze retardatie geenszins een 

omstandigheid heeft gevormd om de initiële verblijfsmachtiging toe te staan. Conform artikel 9 van het 

koninklijk besluit van 17 mei 2007 kan een vreemdeling slechts geacht niet meer te voldoen aan de aan 

zijn verblijf gestelde voorwaarden indien “de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd 

verleend”, niet langer bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer nodig is. De 

repliek van de verweerder mist dan ook juridische grondslag. De Raad stelt tevens vast dat uit het 

verslag van de ambtenaar-geneesheer van 4 november 2015 geenszins naar voor komt dat de positieve 

evolutie aan de basis ligt van het weigeren van de verblijfsverlenging, doch wel de gebrekkige 

vaststelling dat er in vergelijking met het vorige advies geen sprake meer is van psychotische 

elementen. De verweerder kan in de nota met opmerkingen geen andere inhoud geven aan het verslag 

van de ambtenaar-geneesheer. Tot slot kan de eerste bestreden beslissing evenmin overeind blijven 

omwille het onderzoek naar de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de medische zorgen in het 

land van herkomst. Ook de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van deze of gene medische zorgen 

maakt immers op geen enkele wijze deel uit van de omstandigheden waaronder de verblijfsmachtiging 

oorspronkelijk werd toegestaan. In het advies van 22 september 2014 wordt enkel gesteld dat de 

jongste zoon van de verzoekers lijdt aan een aandoening die op dat moment een reëel risico vormt voor 

het leven of de fysieke integriteit zodanig dat het gedurende één jaar niet aangewezen is om terug te 

keren naar het land van herkomst. De aan- of afwezigheid van adequate behandelingsmogelijkheden in 

het land van herkomst staat dan ook geheel los van de toekenning van de oorspronkelijke 

verblijfsmachtiging. Bovendien blijkt uit het medisch verslag van 4 november 2015 ook niet dat de 

ambtenaar-geneesheer zou hebben vastgesteld dat er sinds het vorige advies een verandering is 

opgetreden op vlak van de beschikbaarheid en/of de toegankelijkheid van de nodige medische zorgen in 

het land van herkomst.  

 

Het eerste middel is, in de aangegeven mate, gegrond. Deze vaststelling leidt reeds tot de 

nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing. Een verder onderzoek naar het tweede middel, dat 

eveneens tegen deze beslissing is gericht, dringt zich niet op.  

 

4.2. In een derde middel, gericht tegen de tweede en derde bestreden beslissingen, voeren de 

verzoekers de schending aan van het redelijkheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de 

materiële motiveringsplicht en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te New York op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM).  

 

4.2.1. Het derde middel wordt als volgt onderbouwd: 

 

“II.2.2.1 Het middel tegen de bevelen bestaat uit een schending van de beginselen van behoorlijk 

bestuur, meer bepaald het redelijkheidsbeginsel en de zorgvuldigheid, de schending van de materiële 

motiveringsplicht en van artikel 3 EVRM, doordat verwerende partij bij het nemen van het bevel om het 

grondgebied te verlaten geen rekening heeft gehouden met de ontoereikende behandelingsmogelijkheid 

in het land van herkomst. 

 

Bij het nemen van het bevel werd door verwerende partij geen rekening meer gehouden met de 

medische toestand van verzoeker en met name met de ontoereikende behandelingsmogelijkheden in 

het land van herkomst. 

 

Gelet op de ernstige gezondheidstoestand van de zoon van verzoekers en de ontoereikende 

behandeling in zijn land van herkomst heeft verwerende partij dan ook in strijd met artikel 3 EVRM de 

bevelen genomen om het grondgebied te verlaten. 

 

Verwerende partij had alvorens het bevel uit te vaardigen een evaluatie moeten doen van de medische 

zorgverstrekking in het land van herkomst, hetgeen zij duidelijk niet heeft gedaan. In dat geval had 

verwerende partij nochtans kunnen zien dat de behandelingsmogelijkheden voor de minderjarige zoon 

van verzoekers niet afdoende noch toegankelijk was. 

 

Gelet op de afwezigheid van een dergelijk onderzoek, moet worden aangenomen dat het voor verzoeker 

(en zijn gezin) dan ook onmogelijk is om terug te keren. 
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De bevelen om het grondgebied te verlaten vormen dan ook een schending van artikel 3 EVRM, 

minstens is er sprake van een schending van de materiële motiveringsplicht en het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Een vernietiging van het bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten, als accessorium van de 

beslissing dd. 10.11.2015 waarbij de verblijfsverlenging werd afgewezen, is dan ook op zijn plaats. 

 

Dat het middel dan ook ernstig is.” 

 

4.2.2. De verweerder repliceert hieromtrent in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Verzoekers stellen dat bij het afleveren van de bevelen geen rekening werd gehouden met de 

medische gezondheidstoestand van hun zoon en met de ontoereikende behandelingsmogelijkheden. De 

bevelen zouden in strijd met artikel 3 EVRM genomen zijn. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekers niet kunnen voorhouden als zou bij het 

afleveren van de bevelen geen rekening zijn gehouden met de medische gezondheidstoestand van hun 

zoon. De bevelen werden immers op dezelfde dag genomen als de beslissing waarbij de verlenging van 

het tijdelijk verblijf werd geweigerd en dit nadat een onderzoek werd gevoerd naar de beschikbaarheid 

en toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst. Zij zijn hiervan op de hoogte 

daar zij in het eerste en tweede middel kritiek leveren op het onderzoek dat werd gevoerd naar de 

medische zorgen in Nigeria. Zij kunnen derhalve niet voorhouden als zou “verwerende partij(…) 

alvorens het bevel uit te vaardigen een evaluatie (had) moeten doen van de medische zorgverstrekking 

in het land van herkomst.” 

 

Voor zover zij andermaal betogen dat de medische zorgen onvoldoende beschikbaar zijn in Nigeria en 

niet van dezelfde kwaliteit zijn al in België, kan verwezen worden naar wat werd uiteengezet onder het 

tweede middel. Zoals blijkt uit het tweede middel werd geen schending van artikel 3 EVRM aangetoond. 

Het derde middel is niet ernstig.” 

 

4.2.3. De Raad stelt op basis van de feitelijke gegevens in het dossier vast dat, niettegenstaande het feit 

dat de tweede en derde bestreden beslissingen formeel steun vinden in een andere bepaling uit de 

vreemdelingenwet, de gemachtigde het nuttig en noodzakelijk heeft geacht om over te gaan tot de 

afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten, eerst nadat werd beschikt over het door de 

verzoekers ingediende verzoek tot verlenging van de verblijfsmachtiging. Aldus heeft de vaststelling in 

de eerste bestreden beslissing, dat de aanvraag tot verlenging van de machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet moest geweigerd worden, eveneens geleid tot het oordeel dat 

aan de verzoekers een bevel om het grondgebied te verlaten kon worden afgegeven. De beoordeling 

over het verzoek tot verlenging van de verblijfsmachtiging blijkt aldus bepalend te zijn geweest voor de 

beslissing tot afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten. De verweerder lijkt dit in de nota met 

opmerkingen te erkennen, waar hij stelt dat de bevelen op dezelfde dag werden genomen als de 

beslissing, waarbij de verlenging van het tijdelijk verblijf werd geweigerd en dit nadat een onderzoek 

werd gevoerd naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van 

herkomst. De eerste bestreden beslissing maakt overigens op uitdrukkelijke wijze toepassing van artikel 

13, §3, 2°, van de vreemdelingenwet, dat bepaalt de gemachtigde “een bevel om het grondgebied te 

verlaten” kan afgeven aan de vreemdeling die gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in het Rijk te 

verblijven, indien hij niet meer voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden. Aangezien in de 

eerste bestreden beslissing werd besloten dat de verzoekers niet langer voldoen aan de voorwaarden 

van artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet, is de eerste bestreden beslissing hoe dan ook 

beslissend voor de afgifte van de bevelen om het grondgebied te verlaten. Deze bevelen kunnen dan 

ook niet overeind blijven na de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing.  

 

Bijgevolg is het passend om de bevelen om het grondgebied te verlaten als volgbeslissing van de 

beslissing tot weigering van de verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet, samen met deze laatste beslissing uit het rechtsverkeer te halen door de 

vernietiging ervan.  

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben gegronde middelen aangevoerd die leiden tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit 
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van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 10 november 2015, waarbij aan het verzoek tot verblijfsverlenging geen gunstig 

gevolg kan worden gegeven en de beslissingen van diezelfde gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 10 november 2015 tot afgifte van bevelen om 

het grondgebied te verlaten (twee bijlagen 13), worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien september tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


