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 nr. 215 699 van 24 januari 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 18 juli 2018 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 9 mei 2018 waarbij de 

aanvraag 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 onontvankelijk wordt verklaard en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 23 juli 2018 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

5 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 20 augustus 2015 dient de verzoekende partij 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). 

 

1.2. Op 25 augustus 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. ongegrond 

wordt verklaard. 

 

1.3. Op 1 december 2016 dient de verzoekende partij een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.4. Op 18 oktober 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.3. onontvankelijk 

wordt verklaard. 

 

1.5. Op 17 april 2018 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.6. Op 8 mei 2018 stelt de ambtenaar-geneesheer een medisch advies op. 

 

1.7. Op 9 mei 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.5. onontvankelijk 

wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

17.04.2018 bij onze diensten werd ingediend door:  

 

(…) 

 

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

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

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

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

 

Reden(en): 

 

Artikel 9ter - § 3 5° - van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 

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

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

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

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

de huidige bepaling.  

 

Op 20.08.2015 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 17.04.2018 en in de bijgevoegde medische 

attesten (zie bevestiging arts d.d. 08.05.2018 in bijgevoegde gesloten omslag), werden eveneens 

ingeroepen in de andere aanvraag om machtiging tot verblijf.  

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

van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3 - 5° van de wet van 15 december 1980 zoals 

vervangen door Art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals 

gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012).  

 

Echter het voorgelegde medische getuigschrift (en bijlagen) bevat eveneens medische elementen die 

niet eerder werden aangehaald door betrokkene :  

 

Artikel 9ter §3 - 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals vervangen 

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

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 
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ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk.  

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 08.05.2018 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat deze ziekte een reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit van 

betrokkene, noch een reëel risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer 

er geen behandeling is in het land van herkomst of het land waar hij verblijft.” 

 

1.8. Op 9 mei 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

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

vereist zijn om er zich naar toe te begeven,  

 

binnen 0 dagen na de kennisgeving.  

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten:  

Betrokkene 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 kreeg op 18.10.2017 een bevel om het grondgebied te verlaten, hem betekend op 

25.11.2018. Betrokkene werd opnieuw op Belgisch grondgebied aangetroffen. Er werd aldus niet aan de 

terugkeerverplichting voldaan.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de Vreemdelingenwet voorziene 

termijn van 8 dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. 

Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet 

overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van 

de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), en van de 

algemene rechtsbeginselen, inzonderheid het beginsel van behoorlijk bestuur, zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

3.1.1. De verzoekende partij licht haar eerste middel toe als volgt: 

 

“2.1.1. Dat de bestreden beslissing motiveert dat verzoeker in zijn nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift dd. 12 april 2018 heeft voorgelegd waaruit zou blijken dat zijn 

gezondheidstoestand ongewijzigd zou zijn ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag conform 

artikel 9ter Vw. dd. 20 augustus 2015. 
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Op grond van artikel 9ter, §3, 5° Vw. wordt de aanvraag dan ook onontvankelijk verklaard omdat de 

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

machtiging tot verblijf. 

 

2.1.2. Dat artikel 9ter §3, 5° van de Vreemdelingenwet stelt dat : 

 

“De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk in de gevallen bepaald in artikel 

9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het 

bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling met uitzondering 

van de elementen die werden aangehaald in het kader van een aanvraag die als onontvankelijk werd 

beoordeeld op basis van artikel 9ter, § 3, 1°, 2° of 3°, en met uitzondering van de elementen aangehaald 

in eerdere aanvragen waarvan afstand werd gedaan”. 

 

Artikel 9 bis, §2, 1° tot 3° bepaalt dat : 

“§ 2. Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard : 

1° elementen die reeds aangehaald werden ter ondersteuning van een asielaanvraag in de zin van de 

artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 en die verworpen werden door de asieldiensten, met uitzondering van 

elementen die verworpen werden omdat ze vreemd zijn aan de criteria van de Conventie van Genève, 

zoals bepaald in artikel 48/3, en aan de criteria voorzien in artikel 48/4 met betrekking tot de subsidiaire 

bescherming of omdat de beoordeling ervan niet behoort tot de bevoegdheid van die instanties; 

2° elementen die in de loop van de procedure ter behandeling van de asielaanvraag in de zin van artikel 

50, 50bis, 50ter en 51 hadden moeten worden ingeroepen, aangezien zij reeds bestonden en gekend 

waren voor het einde van deze procedure; 

3° elementen die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf in het Rijk met uitzondering van de elementen die werden aangehaald in het kader van een 

aanvraag die als onontvankelijk werd beoordeeld wegens het ontbreken van de vereiste 

identiteitsdocumenten of wegens het niet of niet volledig betalen van de retributie zoals vastgelegd in 

artikel 1/1 en met uitzondering van de elementen aangehaald in eerdere aanvragen waarvan afstand 

werd gedaan”. 

 

Dat in casu dient te worden vastgesteld dat verweerder een verkeerde toepassing heeft gemaakt van 

deze wettelijke bepalingen. 

 

2.1.3. Dat immers niet alle elementen die werden ingeroepen in de aanvraag om machtiging tot verblijf 

op basis van artikel 9ter Vw. dd. 17 april 2018, werden ingeroepen in het kader van de eerdere 

aanvraag van 20 augustus 2015. 

 

Dat in het medisch verslag dd. 21 december 2017 van dr. Wollaert – dat aan het standaard medisch 

getuigschrift dd. 12 april 2018 werd toegevoegd – immers sprake is van het feit dat verzoeker inmiddels 

ook kampt met blijvend verhoogde bloeddrukwaarden en een lichte graad van aortaklepinsufficiëntie ¼ 

en een lichte graad van mitraalklepinsufficiëntie ¼. 

 

Van deze aortaklepinsufficiëntie en mitraalklepinsufficiëntie was in de aanvraag van 20 augustus 2015 

geen sprake! 

 

De adviserend arts maakt echter geen enkel gewag van deze bijkomende medische problematieken, 

doch stelt louter en alleen dat het standaard medisch getuigschrift van 2018 de eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van verzoeker bevestigt. 

 

Dat de arts-adviseur minstens toelichting diende te verschaffen waarom deze bijkomende 

problematieken van aortaklepinsufficiëntie en mitraalklepinsufficiëntie geen invloed hebben op de 

medische toestand van verzoeker en zij geen nieuwe elementen uitmaken, terwijl van deze 

problematieken in de aanvraag van 2015 geen sprake was! 

 

Dat uit de bij de aanvraag van 17 april 2018 voorgelegde medische stukken immers blijkt dat er 

inmiddels sprake is van een verslechtering van de gezondheidstoestand van verzoeker, minstens van 

bijkomende medische problematieken gelinkt aan de eerdere ingeroepen medische problematiek, zodat 

de aanvraag gebaseerd op artikel 9ter Vw., door verzoeker ingediend op datum van 17 april 2018, niet 

zomaar terzijde kan worden gelegd omwille van de reden dat de elementen die erin vermeld zijn reeds 
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werden ingeroepen in het kader van een vroegere aanvraag tot machtiging van verblijf in het rijk (artikel 

9ter, §2, 3° Vw.). 

 

Dat er minstens sprake is van een gebrekkige motivering, nu door de arts-adviseur geen enkele duiding 

wordt gegeven waarom deze bijkomende medische problematieken geen nieuwe elementen uitmaken. 

 

2.1.4. Dat in dit verband er gewezen dient te worden naar het arrest nr. 15.501 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen dd. 1 september 2008, waarin gesteld wordt dat : 

 

« De Raad merkt op dat artikel 9 ter § 3 van de Vreemdelingenwet het volgende stelt: «De minister of 

zijn gemachtigde verklaren de ingeroepen elementen onontvankelijk in de gevallen opgesomd in artikel 

9bis, § 2, 1° tot en met 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het 

bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling.». Artikel 9 bis §2 

3° bepaalt dat onontvankelijk worden verklaard «de elementen die reeds ingeroepen werden bij een 

vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk » 

 

Uit het administratief dossier blijkt dan ook dat verzoeker nieuwe elementen heeft aangevoerd gelinkt 

aan zijn reeds bestaande medische problematiek in de aanvraag van 17 april 2018, zodat verweerder 

dan ook niet uitgegaan is van de juiste feitelijke gegevens, waardoor de materiële motiveringsplicht werd 

geschonden en de aanvraag van 17 april 2018 dan ook onterecht onontvankelijk werd verklaard. 

 

Verweerder ging immers niet over tot een onderzoek van deze nieuwe gegevens, doch interpreteerde 

deze als zijnde geen nieuw elementen waardoor besloten werd tot de ontvankelijkheid van de aanvraag. 

 

Bovendien is er sprake van een schending van de motiveringsplicht, nu in de bestreden beslissing 

nergens gemotiveerd wordt waarom deze bijkomende medische problematieken, nl. 

aortaklepinsufficiëntie en mitraalklepinsufficiëntie, geen nieuwe of bijkomende elementen zouden zijn. 

 

Evenmin wordt enige motivering gegeven waarom de arts-adviseur het niet nodige acht deze medische 

elementen te onderzoeken en grondig behandelen. 

 

Dat de beslissing om de nieuwe niet als nieuwe elementen te aanvaarden, in het licht van de gegevens 

van het dossier, in casu dan ook niet redelijk is. 

 

Dat bij het uitoefenen van een discretionaire bevoegdheid het bestuur bovendien het 

redelijkheidsbeginsel in acht moet nemen en er geen kennelijke wanverhouding mag zijn tussen het 

bestuursoptreden en de feiten waarop de beslissing is gebaseerd1. 

 

Er kan bijgevolg dan ook niet worden aangenomen dat verweerder in alle redelijkheid tot de conclusie is 

gekomen dat de ingeroepen elementen reeds werden aangehaald ter ondersteuning van een vorige 

aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf, zodat de bestreden beslissing dient vernietigd 

te worden wegens schending van de artikelen 9ter en 62 van de Wet van 15 december 1980, de 

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991, het redelijkheidsbeginsel en de motiveringsplicht. 

 

2.1.5. Dat verzoeker – naast de bijkomende medische problematieken gelinkt aan zijn reeds ingeroepen 

ziektebeeld – daarnaast verschillende andere medische problematieken heeft aangehaald, welke zich 

nog niet manifesteerden op het ogenblik van het indienen van de aanvraag van 20 augustus 2015. 

 

Meer bepaald lijdt verzoeker thans ook aan malaria, G6PD deficiëntie, tendinitis, ST-elevatie myocard 

infarct (STEMI) of acuut coronair syndroom (ACS) en loopt een ernstig cardiovasculair risico op basis 

van acute nierinsufficiëntie en hartinfarct. 

 

Dat de arts-adviseur dienaangaande stelt dat deze geen ziektes zouden zijn die een risico inhouden 

voor het leven of de fysieke integriteit of die een reëel risico inhouden op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst. 

 

Dit niettegenstaande in het standaard medisch getuigschrift dd. 12 april 2018 duidelijk wordt gesteld dat 

verzoeker een ERNSTIG (in drukletter geschreven!) cardiovasculair risico loopt op basis van zijn 

medische voorgeschiedenis en er levensbedreigende complicaties zullen optreden bij onvoldoende 

medische opvolging : 
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“ERNSTIG cardiovasculair risico op basis van de voorgeschiedenis (myocardinfarct, acute 

nierinsufficiëntie)” (punt B/diagnose) 

 

“Ernstige c.q. levensbedreigende complicaties cardiovasculair of cerebraal indien onvoldoende 

medische opvolging” (punt D/ wat zouden de gevolgen en mogelijke complicaties zijn indien de 

behandeling wordt stopgezet?). 

 

Hoewel de behandelende geneesheer van verzoeker, dr. H.D., op 12 april 2018 uitdrukkelijk stelt dat 

verzoeker een ernstig cardiovasculair risico loopt met levensbedreigende complicaties bij onvoldoende 

medische opvolging, stelt de arts-adviseur dat het ernstig cardiovasculair risico in het voorliggend 

medisch dossier niet geobjectiveerd, noch gestaafd zou worden aan de hand van de voorliggende 

stukken. 

Dat de behandelende geneesheer van verzoeker uiteraard het best geplaatst is om de medische 

toestand van verzoeker te omschrijven en in te schatten, aangezien deze geneesheer verzoeker op 

regelmatige basis onderzoekt en zijn volledige dossier van nabij opvolgt. 

 

Dat de arts-adviseur verzoeker nog nooit onderzocht heeft en slechts aan de hand van medische 

attesten zijn medische toestand dient te evalueren. 

 

Dat wanneer de behandelende geneesheer van verzoeker duidelijk stelt dat verzoeker een ernstig 

cardiovasculair risico loopt en er levensbedreigende complicaties zullen optreden bij onvoldoende 

medische opvolging, de arts-adviseur bijkomende medische gegevens dient op te vragen en/of minstens 

verzoeker dient te onderzoeken wanneer hij van oordeel is dat dit niet afdoende zou blijken uit de door 

verzoeker voorgelegde stukken. 

 

Dokter H.D., die verzoeker al jaren behandelt en opvolgt, stelt deze diagnose uiteraard niet lichtzinnig 

en zijn diagnose wordt uiteraard gestaafd aan de hand van medische stukken. 

 

Wanneer de arts-adviseur meende dat de diagnose van de behandelende geneesheer van verzoeker 

onvoldoende gestaafd werd aan de hand van de voorgelegde stukken in de aanvraag 9ter van 

verzoeker, diende de arts-adviseur de behandelende geneesheer van verzoeker, of minstens verzoeker 

zelf te contacteren met de vraag om bijkomende medische documenten voor te leggen. 

 

De arts-adviseur heeft dit echter niet gedaan, doch koos ervoor aan de hand van onvoldoende 

informatie te besluiten dat de bijkomende medische aandoeningen van verzoeker niet levensbedreigend 

zijn, ook niet bij geen of gebrekkige medische opvolging in het land van herkomst. 

 

Dat de bevindingen van de arts-adviseur echter regelrecht indruisen tegen de diagnose van de 

behandelende arts van verzoeker, die vaststelt dat verzoeker een ernstig cardiovasculair risico loopt op 

basis van zijn medische voorgeschiedenis en er levensbedreigende complicaties zullen optreden bij 

onvoldoende medische opvolging. 

 

Dat dergelijke diagnoses dan ook 100% van elkaar verschillen en de bevindingen van de arts-adviseur 

dan ook niet kunnen worden gevolgd! 

 

Dat de arts-adviseur dan ook – door geen bijkomende medische informatie op te vragen – geenszins op 

een zorgvuldige manier is te werk gegaan en hij verzoeker en/of zijn behandelende geneesheer diende 

uit te nodigen om nadere medische informatie te verstrekken zodat de arts-adviseur een volledig beeld 

kon hebben van de medische toestand van verzoeker op het ogenblik van het verlenen van zijn advies. 

 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit immers voort dat in beginsel geen feiten als 

bewezen of niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen 

te vragen of hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn 

voorstelling van de feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (RvS., THIJS, nr. 24.651, 18 

september 1984, R.W., 1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43). 

 

Dat de in casu de zorgvuldigheidsplicht dan ook geschonden is. 

 

2.1.6. Dat de arts-adviseur geenszins heeft onderzocht of de voor verzoeker noodzakelijke behandeling 

in Kameroen beschikbaar is. 
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Dat verzoeker echter in zijn aanvraag genoegzaam heeft aangetoond dat hij thans te kampen heeft met 

bijkomende medische problematieken en hij in Kameroen hiervoor geenszins de nodige medische 

behandeling zal kunnen bekomen, hetzij wegens onbeschikbaarheid van de medische behandeling, 

hetzij wegens (financiële) ontoegankelijkheid, wat ertoe zal leiden dat er in casu sprake is van een 

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

adequate behandeling is in het land van herkomst. 

 

“A lack of proper care in a case where someone is suffering from a serious illness could in certain 

circumstances amount a treatment contrary article 3” (Commissie Mensenrechten dd. 19 mei 1994, 

Tanko/vs Finland, in P.J. VAN KRIEKEN (red.), Health, Migration and Return. A Handbook for a 

Multidisciplinary Approach, 376-381). 

Dat verzoeker in zijn aanvraag van 17 april 2018 immers verwezen heeft naar verschillende 

landenrapporten waaruit blijkt dat het in Kameroen ontbreekt aan een efficiënte en/of betaalbare 

gezondheidszorg, zoals blijkt uit o.m. volgende passages : 

 

“Cameroon ranked 164 out of 190 countries. Moreover, the doctor patient ratio is 1:12.500, meaning that 

there is always a lack of doctors. (…) There is a continuous shortage of medical professionals in the 

country and a high rate of corruption exists within the public healthcare system in Cameroon, which 

further reduces its effectiveness” (Globalsurance, Cameroon international health insurance/Healthcare 

system, zie www.globalsurance.com/resources/cameroon/). 

 

“Medical facilities in Cameroon are extremely limited. Even in large cities, emergency care and 

hospitalization for major illnesses and surgery are hampered by the lack of trained specialists, outdated 

diagnostic equipment, and poor sanitation” ” (US Department of State, Cameroon, country specific 

information, 18 april 2012, zie http://www.travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1081.html). 

 

Specifiek met betrekking tot de hartziekte van verzoeker, nl. cardiovasculair risico, heeft verzoeker in 

zijn kwestieuze aanvraag verwezen naar het feit dat de kostprijs voor de noodzakelijke behandelingen 

onbetaalbaar is voor de gemiddelde Kameroener, nu deze minstens 40,87 dagen loon bedraagt, zodat 

er sprake is van een financiële ontoegankelijkheid van de beschikbare behandelingen en medicatie : 

 

“The availability of tests varied between 10% for the ECG to 100% for the fasting blood sugar. The 

average cost for the initial investigation using the minimum tests costs 29,76 days’ wages. 

(…) One month of combination treatment for coronary hearts diseases costs at least 40,87 days’ wages. 

(…) Only metformin and benzathine-benzylpenicilline had a median price ratio of ≤1.5, with statins being 

largely unaffordable (at least 30.51 days’ wages). 

(…) Conclusion : The investigation and management of patients with medium-to-high cardiovascular risk 

remains largely unavailable and unaffordable in this setting. An effective non-communicable disease 

program should lay emphasis on primary prevention, and improve affordable access to essential 

medicines in public outlets” (PLOS One, Access to diagnostic tests and essential medicines for 

cardiovascular diseases and diabetes care : cost, availability and affordability in the West Region of 

Cameroon, 4 november 2014, zie 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0111812). 

 

Tenslotte heeft verzoeker verwezen naar de vaststelling dat de voor hem levensnoodzakelijk medicatie 

niet steeds beschikbaar is in Kameroen, nl. de beschikbaarheid van medicatie voor cardiovasculaire 

ziektes varieert van 36,4 % tot 59,1% in de steden en van 9,1% tot 50% op het platteland. Het is dan 

ook geenszins gegarandeerd dat in Kameroen de voor verzoeker levensnoodzakelijke medicatie steeds 

voorhanden is : 

 

“The availability of medicines varied from 36.4% to 59.1% in urban and from 9.1% to 50% in rural 

settings” (PLOS One, Access to diagnostic tests and essential medicines for cardiovascular diseases 

and diabetes care : cost, availability and affordability in the West Region of Cameroon, 4 november 

2014, zie http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0111812). 

 

Dat uit deze informatie dan ook blijkt dat verzoeker – net zoals de overgrote meerderheid van de 

Kameroense bevolking – onmogelijk de kosten voor zijn levensnoodzakelijke medicatie zal kunnen 

betalen en bovendien deze medicatie niet steeds ononderbroken aanwezig is. 

 

Dat de levensnoodzakelijke behandeling en medicatie voor verzoeker in Kameroen dan ook niet 

toegankelijk is, zowel qua beschikbaarheid als qua financiële kostprijs. 
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Dat echter dienaangaande geen enkele opmerking werd gemaakt door de arts-adviseur, noch door 

verweerder zelf, waarom geen rekening diende gehouden te worden met deze (bijkomende) 

opgeworpen argument, noch waarom deze bijkomende argumenten niet verder dienden te worden 

onderzocht of hiermee geen rekening diende gehouden te worden. 

 

Dat verzoeker dan ook wel degelijke bijkomende argumenten – naast de reeds aangehaalde 

bijkomende medische elementen – heeft aangebracht, zodat het onontvankelijk verklaren van de 

medische regularisatieaanvraag van verzoeker wegens gebrek aan nieuwe elementen, dan ook 

kennelijk onredelijk is. 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden wegens schending van de artikelen 9ter en 

62 van de Wet van 15 december 1980, de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991, het 

redelijkheidsbeginsel en de motiveringsplicht. 

 

Dat er in casu tevens sprake is van een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens. 

 

2.1.7. Dat de bestreden beslissing tevens een schending inhoudt van artikel 9ter Vw., nu deze deze 

bepaling duidelijk twee verschillende mogelijkheden inhoudt die onafhankelijk van elkaar moeten 

worden getoetst, zoals ook bevestigd werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen : 

 

De duidelijke bewoordingen van artikel 9ter, §1, eerste lid Vw., waarin de verschillende mogelijkheden 

naast elkaar zijn geplaatst, vergen geen nadere interpretatie en laten geenszins toe te besluiten dat 

indien er geen reëel risico is voor het leven of de fysieke integriteit van de betrokkene, er dan ook geen 

reëel risico is op een onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek aan adequate 

behandeling in het land van herkomst (RvS, 19 juni 2013, nr. 223.961; RvS, 28 november 2013, nrs 

225.632, 225.633 en RvS, 16 oktober 2014, nr. 228.778). 

 

Het gaat om verschillende hypotheses waarvan de laatste losstaat van en verder gaat dan de voorziene 

hypotheses inzake een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit die de 

basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 EVRM (RvS, 28 november 2013, nrs. 225.632 en 225.633 

eb RvS, 29 januari 2014, nr. 226.651) omvatten en de zogenaamde hoge drempel bepaald door de 

rechtspraak van het EHRM die zich in se beperkt tot de gevallen waarin de aandoening een risico 

inhoudt voor het leven gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de 

ziekte. 

 

Concreet houdt artikel 9ter Vw. in dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die actueel lijdt aan 

een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke integriteit, 

dwz het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit moet imminent 

aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. Anderzijds is er het geval van de 

vreemdeling waarbij er actueel geen risico is voor diens leven of fysieke integriteit en die dus in principe 

kan reizen, maar die – indien er geen adequate behandeling voorhanden is voor zijn ziekte of 

aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft – het risico loopt op een onmenselijke 

of vernederende behandeling. In dit laatste geval is niet vereist dat het om een acute levensbedreigende 

ziekte gaat (RvS, 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073). 

 

De vermelding in de memorie van toelichting bij de wet van 15 september 2006, dat artikel 9ter in de Vw 

invoegt, dat het onderzoek van de vraag of er een gepaste en voldoende behandeling is in het land van 

oorsprong of verblijf, geval per geval gebeurt, rekening houdend met de individuele situatie van de 

aanvrager en geëvalueerd wordt binnen de limieten van de rechtspraak van het EHRM (Parl. St. Kamer, 

DOC 51, 2478/001, 34), doet geen afbreuk aan de niet voor interpretatie vatbare tekst van de wet zelf, 

die – althans voor wat betreft de hypothese van een vreemdeling die lijdt aan een ziekte die 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 – een autonome, nationale bepaling 

is (RvS, 16 oktober 2014, nr. 228.778 en RvS, 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073). 

 

De omstandigheid dat artikel 3 EVRM als hogere norm ten aanzien van de Vreemdelingenwet geldt en 

mogelijkerwijze een lagere vorm van bescherming voorziet, vormt geen beletsel voor de toepassing van 

artikel 9ter, §1, eerste lid Vw. Het EVRM bevat immers minimumnormen en belet geenszins een ruimere 

bescherming in de interne wetgeving van de verdragspartijen (RvS, 19 juni 2013, nr. 223.961 en RvS, 

28 november 2013, nrs. 225.632 en 225.633). Artikel 53 EVRM laat immers ruimte aan de lidstaten de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

mogelijkheid om aan eenieder die ressorteert onder hun rechtsmacht een ruimere bescherming te 

bieden dan deze vereist door het verdrag. 

 

Bijgevolg houdt de bestreden beslissing een schending van artikel 9ter Vw. in, nu verweerder 

gemotiveerd heeft – zonder onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst – 

dat de ziekte van verzoeker kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in artikel 9, §1, 

eerste lid Vw. en er geen reëel risico is op een onmenselijke of vernederende behandeling bij gebrek 

aan behandeling in het land van herkomst. 

Temeer daar de behandelde arts van verzoeker in het standaard medisch getuigschrift wel degelijk 

bevestigd heeft dat er in hoofde van verzoeker ernstige c.q. levensbedreigende complicaties, 

cardiovasculair of cerebraal, zullen bestaan in geval van een onvoldoende medische opvolging. 

 

2.1.8. Dat door een dergelijke handelswijze verweerder eveneens de beginselen van behoorlijk bestuur 

geschonden heeft en inzonderheid het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Aangaande de zorgvuldigheidsplicht dient te worden opgemerkt dat dit beginsel van behoorlijk bestuur 

de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te 

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182, RvS 21 september 2009, nr. 

196.247; RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). 

 

Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze beslissing dient te steunen op 

werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De 

zorgvuldigheid verplicht de overheid onder meer 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 de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 maart 2013, nr. 

222.953, RvS 28 juni 2012, nr. 220.053 ). 

 

Dat de beginselen van behoorlijk bestuur – en meer in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel –

impliceren dat de Dienst Vreemdelingenzaken bij het nemen van een bepaalde beslissing, niet alleen 

relevante feiten correct en volledig moet vaststellen, waarderen en interpreteren, maar zich ook van alle 

relevante gegevens op de hoogte moet stellen (BOUCKAERT, S., Documentloze vreemdelingen, Maklu, 

Antwerpen, 2007, p. 161). 

 

Dat dit in casu dan ook niet gebeurd is, nu de arts-adviseur, noch verweerder rekening hebben 

gehouden met de nieuwe elementen in de aanvraag (te weten de gewijzigde medische omstandigheden 

betreffende de gekende medische problematiek, de nieuw aangehaalde medische problematieken en de 

verschillende voorgelegde landenrapporten betreffende de onbereikbaarheid en financiële 

ontoegankelijkheid van de voor verzoeker levensnoodzakelijke medische behandeling in Kameroen), 

noch enige motivering hebben gegeven waarom met deze nieuwe elementen geen rekening diende 

gehouden te worden, noch enige motivering hebben gegeven waarom dit geen nieuwe elementen 

zouden uitmaken, zodat de bestreden beslissing dan ook geenszins op een zorgvuldige wijze genomen 

werd en dan ook dient vernietigd te worden. 

 

2.1.9. Dat verzoeker in zijn aanvraag dd. 17 april 2018 genoegzaam heeft aangetoond dat hij thans te 

kampen heeft met bijkomende medische problematieken en hij in Kameroen hiervoor geenszins de 

nodige medische behandeling zal kunnen bekomen, hetzij wegens onbeschikbaarheid van medische 

behandeling, hetzij wegens (financiële) ontoegankelijkheid, wat ertoe zal leiden dat er in casu sprake is 

van een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer 

er geen adequate behandeling is in het land van herkomst. 

 

“A lack of proper care in a case where someone is suffering from a serious illness could in certain 

circumstances amount a treatment contrary article 3” (Commissie Mensenrechten dd. 19 mei 1994, 

Tanko/vs Finland, in P.J. VAN KRIEKEN (red.), Health, Migration and Return. A Handbook for a 

Multidisciplinary Approach, 376-381). 

 

Dat er in casu dan ook sprake is van een schending van artikel 9ter Vw. en van artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

 

2.1.10. Dat uit het voorgaande dan ook zonder enige twijfel blijkt dat de bestreden beslissing een 

schending inhoudt van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de motivering van bestuurshandelingen, 
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van artikel 3 EVRM en van de algemene rechtsbeginselen, inzonderheid het beginsel van behoorlijk 

bestuur, motiveringsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.” 

 

3.1.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen 

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen 

verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 

21 juni 2004, nr. 132.710). Het afdoende 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 Raad stelt vast dat in de eerste bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven worden 

weergegeven op grond waarvan deze beslissing is genomen.  

 

Er wordt immers enerzijds, onder verwijzing naar artikel 9ter, §3, 5° van de Vreemdelingenwet, 

gemotiveerd dat de aanvraag om machtiging tot verblijf van de verzoekende partij onontvankelijk is 

omdat werd vastgesteld dat de elementen die zij aanvoerde ter ondersteuning van deze aanvraag reeds 

werden aangebracht bij een voorgaande aanvraag om tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. 

De verwerende partij heeft nader uiteengezet dat op 20 augustus 2015 een aanvraag tot machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet werd ingediend, dat de elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag van 17 april 2018 en in de bijgevoegde medische attesten eveneens 

werden ingeroepen in de andere aanvraag om machtiging tot verblijf, waarbij de verwerende partij 

verwijst naar de ‘bevestiging’ van de ambtenaar-geneesheer van 8 mei 2018 die wordt bijgevoegd in 

gesloten omslag. Deze motivering is, in het licht van wat is bepaald in artikel 9ter, §3, 5° van de 

Vreemdelingenwet, wel degelijk pertinent en draagkrachtig. Ze laat de verzoekende partij toe om haar 

rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. 

 

De verwerende partij wijst er anderzijds op dat het voorgelegde medische getuigschrift en bijlagen 

eveneens medische elementen bevatten die niet eerder werden aangehaald. Onder verwijzing naar 

artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet, wordt gemotiveerd dat de aanvraag om machtiging tot 

verblijf van de verzoekende partij onontvankelijk is omdat door een ambtenaar-geneesheer werd 

vastgesteld dat de ziekte waaraan de verzoekende partij lijdt kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte 

zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid van dezelfde wet, die aanleiding kan geven tot de toekenning 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk, waarbij wordt verduidelijkt, onder verwijzing naar het medisch 

advies van de ambtenaar-geneesheer van 8 mei 2018, dat kennelijk niet blijkt dat de ziekte een reëel 

risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van de betrokkene, noch een reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van 

herkomst. Deze motivering is, in het licht van wat is bepaald in artikel 9ter, §3, 4° van de 

Vreemdelingenwet, wel degelijk pertinent en draagkrachtig. Ze laat de verzoekende partij toe om haar 

rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. 

 

De verzoekende partij toont met haar uiteenzetting geen schending aan van de formele 

motiveringsplicht.  

 

3.1.3. Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de eerste bestreden 

beslissing, voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel 

van het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij het nemen van een beslissing is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet 

onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 

111.954). 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 
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RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing zich moet steunen op alle gegevens van het dossier en 

op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht 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. 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet 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, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

3.1.4. De eerste bestreden beslissing maakt enerzijds toepassing van artikel 9ter, §3, 5° van de 

Vreemdelingenwet; anderzijds maakt de eerste bestreden beslissing toepassing van artikel 9ter, §3, 4° 

van de Vreemdelingenwet, dat op zich verwijst naar artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet.  

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 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. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

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

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§ 1/1 (…) 

§ 2 (…) 

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

(…) 

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; 

5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

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

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

de huidige bepaling met uitzondering van de elementen die werden aangehaald in het kader van een 

aanvraag die als onontvankelijk werd beoordeeld op basis van artikel 9ter, § 3, 1°, 2° of 3°, en met 

uitzondering van de elementen aangehaald in eerdere aanvragen waarvan afstand werd gedaan. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 12 

§ 4 (…) 

§ 5 (…) 

§ 6 (…) 

§ 7 (…). 

§ 8 (…).” 

 

3.1.5. Uit artikel 9ter, §3, 5° van de Vreemdelingenwet blijkt dat de verwerende partij een aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk dient te verklaren indien de elementen die werden ingeroepen ter 

onderbouwing van de machtigingsaanvraag, die overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

werd ingediend, reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag in toepassing van deze 

wetsbepaling. 

 

De bewoordingen van voormeld artikel zijn duidelijk en behoeven geen interpretatie. Deze wetsbepaling 

geeft duidelijk aan dat de bij de aanvragen ingeroepen elementen met elkaar dienen te worden 

vergeleken, waarbij de aanvraag onontvankelijk dient te worden verklaard indien deze elementen 

dezelfde zijn. De bedoeling van de wetgever is redelijkerwijze te verhinderen dat aanvragen om 

machtiging tot verblijf om medische redenen ad infinitum worden ingediend, laat staan dat ze zouden 

worden ingediend als een verdoken beroep tegen eerder genomen beslissingen. 

 

Uit het bepaalde in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt voorts ook dat de beoordeling van het in 

artikel 9ter, §1 vermelde risico toekomt aan de ambtenaar-geneesheer die door de minister c.q. 

staatssecretaris is aangesteld (artikel 9ter, §1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet) en dat de 

gemachtigde van de minister c.q. staatssecretaris de aanvraag onontvankelijk verklaart indien de 

ambtenaar-geneesheer in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte 

zoals voorzien in artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet die aanleiding kan geven tot het bekomen 

van een verblijfsmachtiging om medische redenen (artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet).  

 

Uit het bepaalde in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet volgt dan ook dat het advies van de 

ambtenaar-geneesheer waarin deze vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte 

zoals voorzien in artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet, beslissend is voor het onontvankelijk 

verklaren van de betreffende aanvraag om machtiging tot verblijf.  

 

Indien zou blijken dat aan het advies van de ambtenaar-geneesheer een motiveringsgebrek kleeft en de 

aanvraag onontvankelijk wordt verklaard op basis van dit advies, dan zal het motiveringsgebrek in dit 

advies bijgevolg noodzakelijkerwijze leiden tot de vernietiging van de beslissing houdende de 

onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag. Het is de verzoekende partij dan ook toegelaten om de 

onwettigheden die aan dit advies kleven aan te voeren tegen de uiteindelijk door de verwerende partij 

genomen beslissing waarbij de verblijfsaanvraag als onontvankelijk wordt geweigerd (cf. RvS 13 oktober 

2006, nr. 163.590; RvS 5 juli 2007, nr. 173.201; RvS 28 juni 2011, nr. 214.213).  

 

3.1.6. Uit het administratief dossier blijkt dat de ambtenaar-geneesheer op 8 mei 2018 een schriftelijk 

advies heeft opgesteld ten behoeve van de gemachtigde van de staatssecretaris betreffende de 

aandoeningen van de verzoekende partij. Het advies, waarvan de motieven integraal deel uitmaken van 

de bestreden beslissing, luidt als volgt:  

 

“Art 9ter §3, 4° én §3, 5° 

 

Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medische getuigschrift voorgelegd door Mr. 

N.A. (…) in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 

17.04.2018.  

 

Vooreerst vraagt U me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 17/04/2018 en 20/08/2015 te 

vergelijken (Artikel 9ter §3 – 5°) 

Mr. N. (…) legt in zijn aanvraag dd. 17/04/2018 een SMG voor d.d. 12/04/2018, opgesteld door Dr. 

H.D.(huisarts) en 2 medische verslagen d.d. 23/06/2015 en 21/12/2017.  

Het medische stuk d.d. 23/06/2015 van Dr. D.N. (neuroloog) werd reeds besproken bij de aanvraag 9ter 

d.d. 20/08/2015. 

Uit deze medische stukken (SMG d.d. 12/04/2018 en consultatieverslag d.d. 21/12/2017 van Dr. B.W. 

(cardioloog)) blijkt dat de volgende diagnoses en hun respectievelijke behandelingen van betrokkene 

ongewijzigd zijn t.a.v. de medische stukken gevoegd bij de 9ter aanvraag dd. 20/08/2015: 
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- Arteriële hypertensie werd behandeld met Bisoprolol (een bèta-blokker die het hartritme vertraagt en 

de bloeddruk verlaagt). 

- Doorgemaakte meningococcen meningitis met prerenale acute nierinsufficiëntie (ANI) en gestegen 

hartenzymen (troponine stijging) waarvoor opstarten van Asaflow (acetylsalicylzuur, een 

“bloedverdunner”). 

Het voorgelegde SMG bevestigt dus tot zover de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van 

Mr. N. 

 

De voorgelegde medische stukken bevatten eveneens elementen die niet eerder werden ingeroepen nl.: 

- Malaria in de voorgeschiedenis = geen acute pathologie, geen lopende behandeling  

- Tekort aan Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G6PD deficiëntie): dit aangeboren enzymgebrek 

wordt nergens gestaafd in het voorliggende medische dossier, geen lopende behandeling  

- Peesontsteking in de schouder (tendinitis) in de voorgeschiedenis = geen acute pathologie, geen 

lopende behandeling 

- ST-elevatie myocard infarct (STEMI) of acuut coronair syndroom (ACS) in de voorgeschiedenis = 

geen acute pathologie, nergens in het voorliggende medische dossier is er sprake van een ST-

stijging op het ECG en er wordt tijdens het cardiale onderzoek d.d. 21/12/2017 geen cardiale 

ischemie (hartinfarct) aangetoond 

- Het ernstig cardiovasculair risico op basis van de gekende voorgeschiedenis (acute nierinsufficiëntie 

en niet-bewezen hartinfarct) wordt in voorliggend medisch dossier niet geobjectiveerd, noch 

gestaafd (ECG normaal, fietsproef (cyclo-ergometrie) klinisch en electrocardiografisch (ECG) 

negatief (= geen zuurstoftekort in de hartspier tijdens inspanning), en de echocardiografie is binnen 

normale grenzen met een toename van de spierdikte van het linker ventrikel (linker 

ventrikelhypertrofie) secundair aan de  gekende hoge bloeddruk (arteriële hypertensie) zonder 

invloed op de pompfunctie van het hart (zonder hemodynamisch belang). 

Dit voorgelegde medische dossier staaft noch objectiveert een ernstig cardiovasculair risico, geen 

STEMl anterior infarct en geen G6PD-deficiëntie, zodat het niet mogelijk is te concluderen dat Mr. N. 

(…) een direct vitaal risico loopt. 

De medicatie, Bisoprolol en Asaflow, is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de aanvraag 9ter in 2015 

en bevestigt de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene.  

 

Bijgevolg stel ik vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een risico inhoudt voor het leven 

of de fysieke integriteit of die 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 (een 

ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980) en die 

aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd 

Artikel (Artikel 9ter §3 - 4°).” 

 

3.1.7. Vooreerst stelt de Raad vast dat de verzoekende partij niet dienstig in het algemeen kan 

voorhouden dat de verwerende partij een verkeerde toepassing maakt van de wettelijke bepalingen daar 

niet alle elementen die werden ingeroepen in de aanvraag van 17 april 2018 werden ingeroepen in het 

kader van de eerdere aanvraag van 20 augustus 2015, nu uit het medisch advies en de bestreden 

beslissing duidelijk blijkt dat de ambtenaar-geneesheer en de verwerende partij erkennen dat de 

medische stukken gevoegd bij de aanvraag van 17 april 2018 naast de elementen die reeds werden 

ingeroepen in een eerdere aanvraag ook elementen bevatten die niet eerder werden ingeroepen.  

 

Waar de verzoekende partij meent dat er naast de elementen die door de ambtenaar-geneesheer 

besproken werden in het licht van het onontvankelijk verklaren van de aanvraag van 17 april 2018 op 

grond van artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet, nog andere elementen werden ingeroepen die 

nog niet werden ingeroepen in het kader van een eerdere aanvraag, en hierbij stelt dat immers uit het 

medisch verslag van 21 december 2017 blijkt dat zij ook kampt met blijvend verhoogde 

bloeddrukwaarden en een lichte graad van aortaklepinsufficiëntie en een lichte graad van 

mitraalklepinsufficiëntie, dat hiervan nog geen sprake was in de eerdere aanvraag en de ambtenaar-

geneesheer geen enkel gewag maakt van deze bijkomende medische problematieken en enkel stelt dat 

de eerder aangehaalde gezondheidstoestand van de verzoekende partij bevestigd wordt, kan zij niet 

worden gevolgd.  

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat uit het medisch verslag van 21 december 2017 niet blijkt dat zij kampt 

met ‘blijvend verhoogde bloeddrukwaarden’, doch wel “Indien blijvend verhoogde bloeddrukwaarden zou 

ik nog een calciumantagonist type Amlopidine 5mg/d aan de therapie toevoegen”. Uit het standaard 

medisch getuigschrift van 12 april 2018, dat aldus dateert van na het medisch verslag van 21 december 
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2017, blijkt niet, minstens toont de verzoekende partij dit niet aan, dat een dergelijke behandeling aan 

haar medicamenteuze behandeling werd toegevoegd, zodat de verzoekende partij niet aannemelijk 

maakt dat de ambtenaar-geneesheer een bepaalde diagnose of behandeling, die nog niet bleek bij de 

vorige aanvraag, ten onrechte niet in overweging heeft genomen en heeft beoordeeld in het licht van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Ter verduidelijking wijst de Raad er nog op dat uit de 

samenlezing van de medische stukken blijkt dat de in het standaard medische getuigschrift van 12 april 

2018 opgesomde medicamenteuze  behandeling, met name Bisoprolol en Asaflow, geen 

calciumantagonist type Amlopidine zijn, daar beide medicamenten vernoemd worden in het medisch 

verslag van 21 december 2017 als huidige therapie en de behandelende arts in voornoemd verslag stelt 

dat, in geval van blijvend verhoogde bloeddrukwaarden, een behandeling kan worden toegevoegd. Ten 

overvloede wijst de Raad er nog op dat betreffende de arteriële hypertensie en de hiervoor benodigde 

behandeling, geoordeeld wordt door de ambtenaar-geneesheer dat deze elementen ongewijzigd zijn ten 

aanzien van de medische stukken gevoegd bij de medische regularisatieaanvraag van 20 augustus 

2015. Dit motief wordt door de verzoekende partij niet betwist. 

 

Vervolgens wijst de Raad erop dat uit het medisch advies van 8 mei 2018 eveneens blijkt dat de 

ambtenaar-geneesheer geoordeeld heeft over de lichte graad van aortaklepinsufficiëntie en de lichte 

graad van mitraalklepinsufficiëntie die blijkt uit de door de verzoekende partij bij haar aanvraag van 17 

april 2018 voorgelegde medische stukken. Immers blijkt uit het door de verzoekende partij voorgelegde 

medische verslag van 21 december 2017 betreffende voormelde elementen wat volgt: 

“Echocardiografie” volgende analyse “Normale dimensies van de vier caviteiten, normale ejectiefractie 

van de linker kamer. Concentrische linker ventrikelhypertrofie. Lichte aortaklepinsufficiëntie 1/4 . Lichte 

mitraalklepinsufficiëntie ¼.”. Hieromtrent motiveert de ambtenaar-geneesheer: “Het ernstig 

cardiovasculair risico op basis van de gekende voorgeschiedenis (acute nierinsufficiëntie en niet-

bewezen hartinfarct) wordt in voorliggend medisch dossier niet geobjectiveerd, noch gestaafd (ECG 

normaal, fietsproef (cyclo-ergometrie) klinisch en electrocardiografisch (ECG) negatief (= geen 

zuurstoftekort in de hartspier tijdens inspanning), en de echocardiografie is binnen normale grenzen met 

een toename van de spierdikte van het linker ventrikel (linker ventrikelhypertrofie) secundair aan de  

gekende hoge bloeddruk (arteriële hypertensie) zonder invloed op de pompfunctie van het hart (zonder 

hemodynamisch belang). 

Dit voorgelegde medische dossier staaft noch objectiveert een ernstig cardiovasculair risico, geen 

STEMl anterior infarct en geen G6PD-deficiëntie, zodat het niet mogelijk is te concluderen dat Mr. N. 

(…) een direct vitaal risico loopt. 

De medicatie, Bisoprolol en Asaflow, is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de aanvraag 9ter in 2015 

en bevestigt de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene.” Hieruit blijkt dat de 

ambtenaar-geneesheer betreffende de echocardiografie – waarin aldus wordt gewezen op de lichte 

graad van aortaklepinsufficiëntie en de lichte graad van mitraalklepinsufficiëntie – oordeelt dat deze 

binnen de normale grenzen is, zonder invloed op de pompfunctie van het hart, dat geen ernstig 

cardiovasculair risico gestaafd wordt en het niet mogelijk is te concluderen dat er een vitaal risico is 

alsook dat de medicatie ongewijzigd is gebleven ten opzichte van de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand. Met andere woorden blijkt niet dat er, omwille van de resultaten die onder meer 

blijken uit de echocardiografie, een reëel risico blijkt voor het leven of de fysieke integriteit en blijkt dat 

geen behandeling werd toegevoegd, zodat kan gesteld worden dat er geen wijziging is ten opzichte van 

de in de eerdere aanvraag aangehaalde elementen. Gelet op voorgaande vaststellingen blijkt dat de 

ambtenaar-geneesheer, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt, wel degelijk onderzoek 

voerde naar, toelichting verschafte bij en motiveerde omtrent deze bijkomende problematieken. De 

verzoekende partij toont niet aan dat de ambtenaar-geneesheer op foutieve of kennelijk onredelijke 

wijze vaststelde dat de echocardiografie binnen de normale grenzen is en zonder invloed op de 

pompfunctie van het hart. Gelet op het feit dat de ambtenaar-geneesheer de resultaten van de 

echocardiografie besprak onder de elementen die nog niet eerder werden ingeroepen en wel degelijk 

toelichting verschafte bij deze bijkomende problematieken, kan de verzoekende partij niet dienstig 

betogen dat de ambtenaar-geneesheer diende uit te leggen waarom deze bijkomende problematieken 

geen invloed hebben op haar medische toestand en geen nieuwe elementen uitmaken, terwijl hiervan 

nog geen sprake was in 2015. Gelet op voorgaande vaststellingen kan de verzoekende partij evenmin 

dienstig voorhouden dat uit de bij de aanvraag van 17 april 2018 voorgelegde medische stukken blijkt 

dat er sprake is van bijkomende medische problematieken gelinkt aan de eerdere ingeroepen medische 

problematiek zodat de aanvraag ingediend op 17 april 2018 niet zomaar terzijde kan worden gelegd 

omwille van de reden dat de elementen die erin vermeld zijn reeds werden ingeroepen in het kader van 

een vorige aanvraag.  
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Waar de verzoekende partij nog voorhoudt dat uit de bij de aanvraag van 17 april 2018 voorgelegde 

medische stukken blijkt dat er inmiddels sprake is van een verslechtering van de gezondheidstoestand, 

zodat de aanvraag ingediend op 17 april 2018 niet zomaar terzijde kan worden gelegd omwille van de 

reden dat de elementen die erin vermeld zijn reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag, laat de verzoekende partij na te duiden uit welke andere dan de hiervoor reeds besproken 

elementen een verslechtering blijkt en wat die verslechtering inhoudt. In zoverre zij wenst te wijzen op 

het vaststellen in het standaard medische getuigschrift van 12 april 2018 van een ernstig cardiovasculair 

risico, stelt de Raad vast dat, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt, dit element niet 

werd beschouwd als een element dat reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag, 

doch wel als een element dat nog niet eerder werd ingeroepen, waarna de ambtenaar-geneesheer dit in 

de nieuwe aanvraag ingeroepen risico beoordeelt.  

 

Gelet op voorgaande vaststellingen, blijkt dat de ambtenaar-geneesheer erkent dat de verzoekende 

partij, naast reeds eerder ingeroepen elementen, ook nieuwe elementen heeft aangevoerd die gelinkt 

zijn aan haar reeds eerder bestaande medische problematiek en hieromtrent motiveerde waarom deze 

nieuw aangevoerde elementen geen aanleiding kunnen geven tot het toekennen van een machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De verzoekende partij kan dan ook niet 

ernstig voorhouden dat de ambtenaar-geneesheer niet is overgegaan tot een onderzoek van deze 

nieuwe gegevens en deze interpreteerde als zijnde geen nieuwe elementen. 

 

3.1.8. De verzoekende partij meent voorts dat zij nog verschillende andere medische problematieken 

heeft aangehaald, welke zich nog niet manifesteerden op het ogenblik van het indienen van de 

aanvraag van 20 augustus 2015. Zij wijst erop dat zij lijdt aan malaria, G6PD deficiëntie, tendinitis, ST-

elevatie myocard infarct (STEMI) of acuut coronair syndroom (ACS) en een ernstig cardiovasculair risico 

loopt op basis van acute nierinsufficiëntie en hartinfarct. De Raad stelt vast dat uit het medisch advies 

van 8 mei 2018 duidelijk blijkt dat de ambtenaar-geneesheer oordeelt dat deze elementen, die werden 

ingeroepen in de medische stukken voorgelegd naar aanleiding van de aanvraag van 17 april 2018, niet 

eerder werden ingeroepen. 

 

Voorts stelt de verzoekende partij dat de ambtenaar-geneesheer hieromtrent stelt dat deze geen ziektes 

zijn die een risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit of die een reëel risico inhouden op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het 

herkomstland, niettegenstaande in het standaard medische getuigschrift van 12 april 2018 wordt gesteld 

dat zij een ernstig cardiovasculair risico loopt op basis van haar medische voorgeschiedenis en 

levensbedreigende complicaties zullen optreden bij onvoldoende medische opvolging. Zij meent dat de 

bevindingen van de ambtenaar-geneesheer regelrecht indruisen tegen de diagnose van de 

behandelende arts die vaststelt dat zij een ernstig cardiovasculair risico loopt op basis van haar 

medische voorgeschiedenis en levensbedreigende complicaties zullen optreden bij onvoldoende 

medische opvolging, dat dergelijke diagnoses dan ook 100% van elkaar verschillen en de bevindingen 

van de ambtenaar-geneesheer dan ook niet kunnen worden gevolgd.  

 

De vaststelling dringt zich op dat het enkele gegeven dat het advies van de ambtenaar-geneesheer 

eventueel strijdig zou zijn met de door de verzoekende partij neergelegde medische attesten en dat de 

verzoekende partij het niet eens is met de beoordeling door de ambtenaar-geneesheer, op zich nog niet 

kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Wanneer een verblijfsaanvraag in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wordt afgewezen, is dit immers veelal het geval 

omdat het advies van de ambtenaar-geneesheer inhoudelijk anders is dan de door de aanvrager ter 

ondersteuning van zijn aanvraag neergelegde medische attesten. 

 

Zowel uit de wettekst van artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet als uit de toelichting in de 

voorbereidende werken (wetsontwerp tot wijziging van de wet d.d. 15.12.1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, memorie van 

Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/1, p; 34-36) blijkt dat het onderzoek en de appreciatie 

van de door de vreemdeling aangebrachte medische gegevens, inclusief de medische attesten die 

worden voorgelegd bij de aanvraag, uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer 

behoren die hierbij volledig wordt vrijgelaten. Zo wordt in de voorbereidende werken desbetreffend het 

volgende gesteld: “De appreciatie van de bovenvermelde elementen wordt overgelaten aan een 

ambtenaar-geneesheer die een advies verschaft aan de ambtenaar die de beslissingsbevoegdheid 

heeft over de verblijfsaanvraag. Deze ambtenaar-geneesheer behoort administratief wel tot de Dienst 

Vreemdelingenzaken, maar wordt volledig vrijgelaten in zijn appreciatie van medische elementen, 
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waarbij de eed van hippocrates geldt. De ambtenaar-geneesheer kan ook indien hij het noodzakelijk 

acht, bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

De ambtenaar-geneesheer heeft op basis van de verschillende door de verzoekende partij voorgelegde 

medische stukken bepaalde vaststellingen gedaan en aldus geantwoord op de door de verzoekende 

partij neergelegde attesten. Nogmaals dient te worden benadrukt dat het gegeven dat de verzoekende 

partij het niet eens is met het door de ambtenaar-geneesheer uitgebrachte advies, de Raad niet toelaat 

te besluiten tot de onwettigheid van de bestreden beslissing. Voor zover het de bedoeling zou zijn van 

de verzoekende partij om de Raad te vragen om de beoordeling van de ambtenaar-geneesheer over te 

doen, dient de Raad op te merken dat het hem niet toekomt in het raam van een annulatieprocedure om 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van de beoordeling gemaakt door de ambtenaar-geneesheer. 

 

Hoewel de ambtenaar-geneesheer bij het verlenen van zijn advies in toepassing van artikel 9ter, §1, 

vijfde lid van de Vreemdelingenwet aldus over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt bij het 

beoordelen van het in artikel 9ter, §1 van deze wet genoemde risico en de Raad deze beoordeling niet 

kan maken in de plaats van de ambtenaar-geneesheer, dient te worden opgemerkt dat het advies van 

de ambtenaar-geneesheer wel de nodige redengeving dient te vermelden die de Raad in staat stelt om 

na te gaan waarop de ambtenaar-geneesheer zich precies gebaseerd heeft om te besluiten dat er geen 

sprake is van een risico zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Het 

gegeven dat de ambtenaar-geneesheer een arts is, impliceert dan ook niet dat er op hem bij het 

verlenen van zijn advies conform artikel 9ter, §1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet, geen of een 

verminderde motiveringsplicht zou rusten en de beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer 

houdt daarom nog niet in dat diens vaststellingen steeds volstaan als motieven voor een beslissing tot 

weigering van verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet (RvS 18 september 2013, nr. 

224.723).  

 

Hoewel aldus het loutere gegeven dat het oordeel van de ambtenaar-geneesheer tegengesteld is aan 

het oordeel van de behandelende arts van de verzoekende partij, niet impliceert dat de ambtenaar-

geneesheer op kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit is gekomen, wijst de Raad er op dat in 

voorkomend geval in het advies andere feitelijke elementen moeten worden weergegeven op grond 

waarvan de ambtenaar-geneesheer tot een tegengesteld standpunt komt of elementen moeten worden 

weergegeven waarom de door de behandelende arts afgelegde verklaringen of vaststellingen met 

betrekking tot de gezondheidstoestand, niet kunnen weerhouden worden in het licht van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet.  

 

De Raad stelt vast dat uit de motieven van het medisch advies duidelijk blijkt op welke feitelijke 

elementen de ambtenaar-geneesheer zich steunt om het door de behandelende arts aangegeven 

ernstig cardiovasculair risico niet te weerhouden in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

De ambtenaar-geneesheer licht immers toe dat het aangegeven ernstig cardiovasculair risico op basis 

van de gekende voorgeschiedenis van acute nierinsufficiëntie en hartinfarct niet kan weerhouden 

worden daar het hartinfarct niet wordt bewezen en het risico niet wordt geobjectiveerd of gestaafd door 

de voorliggende medische elementen daar de ECG normaal was, de fietsproef klinisch en 

electrocardiografisch negatief en de echocardiografie binnen normale grenzen is met een toename van 

de spierdikte van het linker ventrikel secundair aan de gekende hoge bloeddruk zonder invloed op de 

pompfunctie van het hart.  

 

Door enkel opnieuw te wijzen op de vaststelling van de behandelende arts in het medisch advies van 12 

april 2018 dat de verzoekende partij een ernstig cardiovasculair risico loopt met levensbedreigende 

complicaties bij onvoldoende medische opvolging, toont de verzoekende partij geenszins aan dat de 

beoordeling van de ambtenaar-geneesheer over een cardiovasculair risico in hoofde van de 

verzoekende partij, weergegeven in de motieven van het medisch advies, foutief of kennelijk onredelijk 

is.  

 

De verzoekende partij betoogt dat de behandelende geneesheer uiteraard het best geplaatst is om haar 

medische toestand te omschrijven en in te schatten, aangezien deze geneesheer haar op regelmatige 

basis onderzoekt en haar volledige dossier van nabij opvolgt, dat de ambtenaar-geneesheer de 

verzoekende partij nog nooit heeft onderzocht en slechts aan de hand van de medische attesten haar 

medische toestand dient te evalueren. Zij stelt dat wanneer de behandelende arts duidelijk stelt dat zij 

een ernstig cardiovasculair risico loopt en er levensbedreigende complicaties zullen optreden bij 

onvoldoende medische opvolging, de ambtenaar-geneesheer bijkomende medische gegevens dient op 

te vragen en/of minstens haar dient te onderzoeken wanneer zij van oordeel is dat dit niet afdoende zou 
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blijken uit de door haar voorgelegde stukken. Ook meent zij dat indien de ambtenaar-geneesheer 

meende dat de diagnose van de behandelende geneesheer onvoldoende gestaafd werd aan de hand 

van de voorgelegde stukken, de ambtenaar-geneesheer de behandelende geneesheer of minstens haar 

zelf diende te contacteren met de vraag om bijkomende medische documenten voor te leggen. De 

verzoekende partij betoogt dat de ambtenaar-geneesheer dit niet heeft gedaan en op grond van 

onvoldoende informatie besloot dat de bijkomende medische aandoeningen van de verzoekende partij 

niet levensbedreigend zijn en ook niet bij geen of gebrekkige medische opvolging in het land van 

herkomst. Zij stelt dat de ambtenaar-geneesheer, door geen bijkomende informatie op te vragen, 

geenszins op een zorgvuldige manier tewerk is gegaan en hij de verzoekende partij of haar 

behandelende geneesheer diende uit te nodigen om nadere medische informatie te verstrekken zodat 

de ambtenaar-geneesheer een volledig beeld kon hebben van haar medische toestand op het ogenblik 

van het verlenen van zijn advies. 

 

De Raad wijst erop dat artikel 9ter, § 1, laatste lid van de Vreemdelingenwet voorziet dat er een advies 

wordt verschaft door een ambtenaar-geneesheer die zo nodig de vreemdeling kan onderzoeken of 

bijkomend advies kan inwinnen van deskundigen. Hieruit blijkt dus geen verplichting. Het is de 

ambtenaar-geneesheer toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde 

medische attesten zonder de vreemdeling zelf te onderzoeken of bijkomend advies van een deskundige 

in te winnen, indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder een eigen onderzoek of bijkomend 

advies een onderbouwd advies kan geven.  

 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de ambtenaar-geneesheer onvoldoende inlichtingen 

had om met kennis van zaken zijn advies te geven. De verzoekende partij blijft in gebreke concrete 

argumenten aan te brengen die kunnen aantonen dat er wel degelijk een noodzaak was om over te 

gaan tot het zelf onderzoeken van de verzoekende partij of tot het opvragen van bijkomende medische 

gegeven.  

 

In zoverre de verzoekende partij van oordeel is dat de ambtenaar-geneesheer bijkomende, specifieke 

informatie had moeten inwinnen bij haar of de behandelende artsen wijst de Raad erop dat het de 

verzoekende partij in toepassing van artikel 9ter, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet toekwam om 

samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen aangaande de ziekte en de mogelijkheden 

en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in het land van herkomst of in het land van verblijf 

over te maken aan het bestuur. De verzoekende partij verduidelijkt voorts geenszins op welke wijze het 

raadplegen van haar of de behandelende artsen een ander licht had kunnen werpen op het oordeel van 

de ambtenaar-geneesheer die zich voor zijn beoordeling heeft gebaseerd op het medisch verslag naar 

aanleiding van een gespecialiseerd onderzoek neurologie. De Raad wijst erop dat de niet of weinig 

onderbouwde mening van een arts over het bestaan van een ernstig cardiovasculair risico niet vermag 

de in het medisch advies onderbouwde bevindingen van de ambtenaar-geneesheer, die gebaseerd zijn 

op het medisch verslag naar aanleiding van een gespecialiseerd onderzoek, te weerleggen.  

 

In deze omstandigheden toont de verzoekende partij niet aan dat de ambtenaar-geneesheer bij het 

opstellen van zijn advies met haar of de behandelende artsen in contact diende te treden of de 

verzoekende partij zelf diende te onderzoeken. 

 

De Raad wijst er zo ook op dat het zorgvuldigheidsbeginsel niet inhoudt dat het bestuur er steeds toe is 

gehouden bijkomende stukken aan de betrokkene te vragen wanneer blijkt dat de door hem ingediende 

stukken niet volstaan (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). De bewijslast bij het indienen van een 

aanvraag rust immers bij de indiener zelf, die alle elementen moet bijbrengen die hij nuttig acht om zijn 

aanvraag te rechtvaardigen, en dit in het licht van de bepalingen waarop hij zich beroept en dewelke hij 

derhalve wordt geacht te kennen. De zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid geldt 

in het kader van een wederkerig bestuursrecht, evenzeer voor de rechtsonderhorige (cf. RvS 28 april 

2008, nr. 182.450). In casu heeft de verzoekende partij de mogelijkheid gehad om alle nuttige informatie 

te voegen bij haar aanvraag. Indien zij van mening was dat de medische attesten die zij had neergelegd 

onvoldoende waren om tot een correcte conclusie te komen had zij ook de mogelijkheid om haar 

aanvraag te actualiseren. Het gegeven dat de verzoekende partij mogelijk zelf onzorgvuldig optrad en 

eventuele dienstige gegevens niet ter kennis bracht van de verwerende partij laat niet toe te besluiten 

dat in casu de ambtenaar-geneesheer of het bestuur het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

Bovendien toont de verzoekende partij niet aan welk belang zij heeft bij haar kritiek nu zij geenszins 

aantoont op welke wijze een eigen onderzoek of een consultatie van de behandelende arts, had kunnen 

leiden tot bijkomende nuttige informatie.  
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De Raad benadrukt nogmaals dat het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdeling 

aangebrachte medische gegevens uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer 

behoren en het de Raad niet toekomt de beoordeling van de ambtenaar-geneesheer te betwisten (RvS 

15 januari 2014, nr. 10.218 (c)). Met haar betoog toont de verzoekende partij niet aan dat het oordeel/ 

de analyse van de ambtenaar-geneesheer dat het aangegeven ernstig cardiovasculair risico op basis 

van de gekende voorgeschiedenis van acute nierinsufficiëntie en hartinfarct niet kan weerhouden 

worden daar het hartinfarct niet wordt bewezen en het vermelde risico niet wordt geobjectiveerd of 

gestaafd door de voorliggende medische elementen daar de ECG normaal was, de fietsproef klinisch en 

electrocardiografisch negatief en de echocardiografie binnen normale grenzen is met een toename van 

de spierdikte van het linker ventrikel secundair aan de gekende hoge bloeddruk zonder invloed op de 

pompfunctie van het hart, foutief of kennelijk onredelijk is. Uit het betoog blijkt dat zij het niet eens is met 

de motieven van het medisch advies, doch dit kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Met het louter herhalen van enkele elementen uit één van de door haar voorgelegde 

medische stukken – waarbij zij geenszins ingaat op het eveneens door haar voorgelegde medisch 

verslag van 21 december 2017 waarop de ambtenaar-geneesheer zich baseert om het ingeroepen 

ernstig cardiovasculair risico niet te weerhouden – weerlegt zij de motieven van het medisch advies niet. 

Zij toont niet aan dat het medisch oordeel van de ambtenaar-geneesheer foutief zou zijn. Evenmin toont 

zij aan dat het eigen oordeel van de ambtenaar-geneesheer – die evenzeer een arts is en waarbij het 

aan de Raad niet toekomt de beoordeling van de ambtenaar-geneesheer te betwisten – kennelijk 

onredelijk is. 

 

De verzoekende partij betoogt nog dat haar behandelende arts, die haar al jaren behandelt en opvolgt, 

de diagnose niet lichtzinnig stelt en de diagnose uiteraard gestaafd werd aan de hand van de medische 

stukken, doch laat na aan te tonen welke door haar voorgelegde medische stukken de diagnose staven. 

Immers oordeelde de ambtenaar-geneesheer op grond van het bijgevoegde medische verslag van 21 

december 2017 net dat het door de behandelende arts ingeroepen risico niet geobjectiveerd of gestaafd 

wordt, waarbij dient vastgesteld te worden dat de verzoekende partij de feitelijke vaststellingen van de 

ambtenaar-geneesheer gebaseerd op voormeld medisch verslag niet betwist, noch betwist dat op grond 

van deze feitelijke vaststellingen kan gesteld worden dat een ernstig cardiovasculair risico niet 

geobjectiveerd of gestaafd wordt. 

 

3.1.9. De verzoekende partij betoogt dat de ambtenaar-geneesheer niet heeft onderzocht of de voor 

haar noodzakelijke behandeling in Kameroen beschikbaar is, dat zij in haar aanvraag echter 

genoegzaam heeft aangetoond dat zij thans te kampen heeft met bijkomende medische problematieken 

en zij in Kameroen hiervoor geenszins de nodige medische behandelingen zal kunnen bekomen, hetzij 

wegens onbeschikbaarheid van de medische behandeling, hetzij wegens (financiële) 

ontoegankelijkheid, wat ertoe zal leiden dat er in casu sprake is van een ziekte die een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijk of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in 

het land van herkomst, dat zij in haar aanvraag van 17 april 2018 immers verwezen heeft naar 

verschillende landenrapporten waaruit blijkt dat het in Kameroen ontbreekt aan een efficiënte en/of 

betaalbare gezondheidszorg, dat zij specifiek met betrekking tot de hartziekte heeft gewezen op het feit 

dat de kostprijs voor de noodzakelijke behandelingen onbetaalbaar is voor de gemiddelde Kameroener, 

nu deze minstens 40,87 dagen loon bedraagt, zodat er sprake is van financiële ontoegankelijkheid van 

de beschikbare behandelingen en medicatie. Zij betoogt dat zij verwezen heeft naar de vaststelling dat 

de voor haar noodzakelijke medicatie niet steeds beschikbaar is in Kameroen, namelijk dat de 

beschikbaarheid van medicatie voor cardiovasculaire ziektes varieert van 36,4% tot 59,1% in de steden 

en van 9,1% tot 50% op het platteland, dat het dan ook geenszins gegarandeerd is dat in Kameroen de 

voor haar levensnoodzakelijke medicatie steeds voorhanden is. Zij meent dat uit deze informatie blijkt 

dat zij onmogelijk de kosten voor haar levensnoodzakelijke medicatie zal kunnen betalen en deze 

medicatie bovendien niet steeds ononderbroken aanwezig is, dat de levensnoodzakelijke behandeling 

en medicatie voor haar in Kameroen dan ook niet toegankelijk zijn, zowel qua beschikbaarheid als qua 

financiële kostprijs. De verzoekende partij betoogt dat geen enkele opmerking wordt gemaakt door de 

ambtenaar-geneesheer, noch door de verwerende partij, waarom geen rekening diende gehouden te 

worden met deze (bijkomende) opgeworpen argumenten, noch waarom deze bijkomende argumenten 

niet verder dienden te worden onderzocht of hiermee geen rekening diende te worden gehouden. Zij 

meent dat zij dan ook wel degelijk bijkomende argumenten heeft aangebracht, zodat het onontvankelijk 

verklaren van de medische regularisatieaanvraag wegens gebrek aan nieuwe elementen kennelijk 

onredelijk is.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de verzoekende partij nalaat aan te geven welke behandeling zij nodig 

heeft naar aanleiding van haar bijkomende medische problematieken, die nog niet eerder werden 
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ingeroepen in een eerdere aanvraag, zodat zij ook niet aannemelijk maakt dat de ambtenaar-

geneesheer ten onrechte geen onderzoek heeft gevoerd naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid 

van bepaalde door haar benodigde behandelingen naar aanleiding van de bijkomende medische 

problematieken ingeroepen in de aanvraag van 17 april 2018. 

 

Bovendien oordeelt de ambtenaar-geneesheer met betrekking tot de in de aanvraag van 17 april 2018 

nieuw ingeroepen elementen (malaria, G6PD deficiëntie, tendinitis, STEMI of ACS en het ingeroepen 

ernstig cardiovasculair risico op basis van de gekende voorgeschiedenis van acute nierinsufficiëntie en 

niet-bewezen hartinfarct), betreffende de medicatie, Bisoprolol en Asaflow, dat deze ongewijzigd is 

gebleven ten opzichte van de medische regularisatieaanvraag in 2015. De verzoekende partij toont niet 

met concrete elementen aan dat deze vaststelling foutief of kennelijk onredelijk is. Daarnaast stelt de 

Raad ook vast dat cardiologische opvolging reeds werd ingeroepen in de eerdere aanvraag, zodat de 

ambtenaar-geneesheer op goede gronden kon vaststellen dat de behandelingen van de verzoekende 

partij ongewijzigd zijn ten aanzien van de medische stukken gevoegd bij de aanvraag van 20 augustus 

2015. 

 

De verzoekende partij gaat er met haar betoog aan voorbij dat wordt vastgesteld dat de behandelingen 

die de verzoekende partij behoeft ongewijzigd zijn gebleven ten aanzien van de medische stukken 

gevoegd bij de aanvraag van 20 augustus 2015, vaststelling die de verzoekende partij betwist, noch 

weerlegt. 

 

Het feit dat de verzoekende partij drie jaar later nog steeds deze behandelingen behoeft, betekent op 

zich niet dat de aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet opnieuw ten gronde dient 

te worden onderzocht. De verwerende partij kan volstaan met de vaststelling dat dezelfde medische 

elementen worden voorgelegd en de aanvraag op grond van artikel 9ter, §3, 5° van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaren. Een onderzoek van de behandelingsmogelijkheden, 

inbegrepen de beschikbaarheid en toegankelijkheid, in het land van herkomst dringt zich geenszins op, 

in tegenstelling tot wat de verzoekende partij wenst. De Raad wijst erop dat de aanvraag van 20 

augustus 2015 werd ongegrond verklaard op 25 augustus 2016 omdat de noodzakelijke medische 

zorgen beschikbaar en toegankelijk bleken in het land van herkomst, reden waarom de verzoekende 

partij niet werd gemachtigd tot een verblijf in het Rijk. Er werd reeds over de gegrondheid van de 

aanvraag en het voorhanden zijn van de noodzakelijke behandeling in het land van herkomst 

geoordeeld. Uit de stukken van het administratief dossier en de informatie waarover de Raad beschikt, 

blijkt niet dat de verzoekende partij hiertegen een ontvankelijk beroep heeft ingeleid. De verzoekende 

partij maakt niet aannemelijk waarom de verwerende partij een onderzoek zou moeten voeren naar de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in het land van herkomst, 

nu op gemotiveerde wijze werd geoordeeld dat de aanvraag onontvankelijk is, hetgeen 

noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat de verwerende partij de gegrondheid ervan niet dient te 

beoordelen. Immers, nu zij de aanvraag onontvankelijk verklaart omdat de ingeroepen elementen 

betreffende de benodigde medische behandelingen en zorgen reeds werden ingeroepen in het kader 

van een vorige aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, hetgeen steun vindt in het 

administratief dossier en door de verzoekende partij niet wordt weerlegd, dringt een onderzoek naar de 

gegrondheid, meer bepaald naar de toestand in het land van herkomst, zich niet meer op.  

 

In zoverre de verzoekende partij meent dat zij met betrekking tot de reeds eerder ingeroepen elementen 

betreffende de noodzakelijke medische behandeling en zorgen, nieuwe elementen heeft ingeroepen met 

betrekking tot de beschikbaarheid en de toegankelijkheid en daargelaten de vraag of de verwerende 

partij en de ambtenaar-geneesheer er toe gehouden zijn conform artikel 9ter, §3, 5° van de 

Vreemdelingenwet ‘nieuwe’ elementen die betrekking hebben op de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de benodigde zorgen in overweging te nemen, kan de Raad enkel vaststellen dat 

de verzoekende partij geenszins aantoont dat deze elementen en informatie nieuw zijn en nog niet 

gekend waren op het ogenblik van de beoordeling van haar aanvraag van 20 augustus 2015 die 

beoordeeld werd door een ambtenaar-geneesheer op 18 augustus 2016 op grond waarvan de 

verwerende partij een beslissing nam op 25 augustus 2016. Door het aanvoeren van dergelijke 

elementen in haar aanvraag van 17 april 2018 tracht de verzoekende partij het eventuele gebrek in haar 

vorige aanvraag recht te zetten en/of een verdoken beroep in te stellen tegen de eerder genomen 

beslissing van 25 augustus 2016, waartegen zij nagelaten heeft een ontvankelijk beroep in te stellen. De 

verzoekende partij toont niet aan dat de elementen die betrekking hebben op de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de medische zorgen die zij behoeft, in Kameroen, dateren van na het oordeel van 

de ambtenaar-geneesheer over de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de nodige medische 

zorgen. Het feit dat zij deze elementen, door eigen nalaten, niet eerder heeft ingeroepen in een eerdere 
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aanvraag, doet hieraan geen afbreuk. Daar de verzoekende partij niet aantoont dat zij bij de aanvraag 

van 17 april 2018 elementen heeft ingeroepen die zij nog niet eerder had kunnen aanbrengen 

betreffende de toegankelijkheid en beschikbaarheid – waarbij dient opgemerkt te worden dat het de 

verzoekende partij reeds bij de eerdere aanvraag toekwam alle nuttige informatie betreffende de 

toegankelijkheid en beschikbaarheid van de nodige medische zorgen in het land van herkomst conform 

artikel 9ter, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet over te maken – toont zij ook geenszins aan dat het 

de ambtenaar-geneesheer, die reeds vaststelde dat de benodigde behandelingen ongewijzigd zijn 

gebleven ten opzichte van de eerdere aanvraag, toekwam de door haar ingeroepen elementen met 

betrekking tot de onbeschikbaarheid en ontoegankelijkheid van de zorgen in Kameroen in overweging te 

nemen. 

 

Bovendien blijkt uit de stukken van het medisch dossier, meer bepaald het medisch attest van 18 

augustus 2016, dat de verzoekende partij in haar vorige aanvraag reeds aangaf dat de medische zorgen 

voor haar ontoegankelijk zijn om financiële redenen. Uit het medisch advies van 18 augustus 2016 blijkt 

dat de ambtenaar-geneesheer is ingegaan op de beschikbaarheid van de nodige behandelingen en op 

de (financiële) toegankelijkheid van de zorgen in Kameroen. Hij heeft er in voormeld medisch advies 

eveneens op gewezen dat het belangrijk is dat men de nodige zorgen kan krijgen in het land van 

herkomst zonder dat vereist wordt dat deze zorgen van hetzelfde niveau zijn als deze in België. De  

verzoekende partij toont niet aan dat zij bij haar huidige aanvraag elementen met betrekking tot de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid heeft overgemaakt die zij nog niet had kunnen overmaken 

overeenkomstig de verplichting vervat in artikel 9ter, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet en die de 

ambtenaar-geneesheer nog niet heeft kunnen betrekken bij haar beoordeling, zodat zij niet aantoont 

welke elementen de ambtenaar-geneesheer nog diende te onderzoeken en hieromtrent te motiveren.  

 

3.1.10. Daarnaast betoogt de verzoekende partij dat de eerste bestreden beslissing een schending 

inhoudt van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, nu deze bepaling duidelijk twee verschillende 

mogelijkheden inhoudt die onafhankelijk van elkaar moeten worden getoetst en nu de verwerende partij 

gemotiveerd heeft – zonder onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst – 

dat de ziekte van de verzoekende partij kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in 

artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet en er geen reëel risico is op een onmenselijke of 

vernederende behandeling bij gebrek aan behandeling in het land van herkomst, dit te meer daar de 

behandelende arts bevestigd heeft dat er in haar hoofde levensbedreigende complicaties zullen bestaan 

in geval van onvoldoende medische opvolging. 

 

De verzoekende partij toont geenszins aan dat de ambtenaar-geneesheer of de verwerende partij heeft 

besloten dat er geen reëel risico is op een onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek 

aan adequate behandeling in het land van herkomst omdat er geen reëel risico is voor het leven of de 

fysieke integriteit. Betreffende de nieuw aangevoerde elementen oordeelde de ambtenaar-geneesheer 

dat de malaria, de G6PD deficiëntie en de tendinitis aangeboren zijn of geen acute pathologieën zijn, 

waarvoor er geen lopende behandeling is, dat ook STEMI of ACS geen acute pathologie is en er een 

stijging blijkt van een ST en dat een cardiaal onderzoek van eind december 2017 geen hartinfarct heeft 

aangetoond. Betreffende het nieuw aangevoerd element ernstig cardiovasculair risico op basis van de 

voorgeschiedenis van acute nierinsufficiëntie en niet-bewezen hartinfarct, wordt gesteld dat dit niet 

geobjectiveerd of gestaafd wordt door de stukken van het medisch dossier. Er wordt dan ook gesteld dat 

gelet op het niet objectiveren of staven van een ernstig cardiovasculair risico, van een STEMI anterior 

infarct en geen G6PD-deficiëntie, het niet mogelijk is te stellen dat de verzoekende partij een direct 

vitaal risico loopt. Hieruit wordt niet geconcludeerd dat bijgevolg de verzoekende partij ook geen reëel 

risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek aan adequate 

behandeling in het land van herkomst, doch wordt betreffende de behandelingen wel gesteld dat deze 

ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte van de medische regularisatieaanvraag in 2015. 

 

Betreffende de reeds ingeroepen diagnoses en de respectievelijke behandelingen oordeelde de 

ambtenaar-geneesheer in het medisch advies van 8 mei 2018 dat deze ongewijzigd zijn ten aanzien van 

de medische stukken voorgelegd bij de medische regularisatieaanvraag van 20 augustus 2015. Ook 

betreffende de nieuw ingeroepen diagnoses, oordeelt de ambtenaar-geneesheer in voormeld medisch 

advies dat de vermelde medicatie ongewijzigd is gebleven ten opzichte van de aanvraag van 20 

augustus 2015.  

 

Er wordt aldus geoordeeld dat de elementen met betrekking tot de benodigde behandelingen reeds in 

het kader van een eerdere aanvraag werden aangehaald, zodat de aanvraag op dat vlak in toepassing 

van artikel 9ter, §3, 5° van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Het gehele betoog van 
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de verzoekende partij over het feit dat het toepassingsgebied van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

duidelijk twee verschillende mogelijkheden inhoudt die onafhankelijk van elkaar moeten worden getoetst 

en over de noodzaak aan onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst, is 

bijgevolg niet dienstig. De Raad herhaalt dat gezien de aanvraag onontvankelijk verklaard wordt omdat 

de ingeroepen elementen betreffende de benodigde medische behandelingen en zorgen reeds werden 

ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 

hetgeen steun vindt in het administratief dossier en door de verzoekende partij niet wordt weerlegd, een 

onderzoek naar de gegrondheid, meer bepaald naar de toestand in het land van herkomst, zich niet 

meer opdringt. Immers, nu de verzoekende partij niet aantoont dat er in haar aanvraag van 17 april 2018 

sprake was van nieuwe elementen betreffende de benodigde behandelingen ten opzichte van de 

aanvraag van 20 augustus 2015 en niet aantoont dat de verwerende partij onterecht gesteld heeft dat 

de behandelingen ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte van de aanvraag in 2015, toont zij niet aan dat 

de verwerende partij gehouden was verder onderzoek te verrichten naar de behandelingsmogelijkheden 

en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de nodige zorgen in het land van herkomst.  

 

3.1.11. Waar de verzoekende partij betoogt dat zij in haar aanvraag van 17 april 2018 genoegzaam 

heeft aangetoond dat zij thans te kampen heeft met bijkomende medische problematieken en zij in 

Kameroen hiervoor geenszins de nodige medische behandeling zal kunnen bekomen, hetzij wegens 

onbeschikbaarheid van de medische behandeling, hetzij wegens (financiële) ontoegankelijkheid, wat er 

toe zal leiden dat er in casu sprake is van een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst, is zij het 

louter niet eens met de vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer en de verwerende partij, doch 

toont zij niet aan, zoals blijkt uit onderhavig arrest, dat deze vaststellingen foutief of kennelijk onredelijk 

zijn.  

 

3.1.12. Aldus toont de verzoekende partij niet aan dat de gemachtigde op onzorgvuldige of kennelijk 

onredelijke wijze de aanvraag onontvankelijk heeft verklaard. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond. De verzoekende partij toont niet aan dat de eerste 

bestreden beslissing is genomen met miskenning van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Voor het overige laat de verzoekende partij na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk 

bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden acht en de wijze waarop de eerste bestreden 

beslissing andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de 

schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen 

worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78.751). Dit onderdeel van het middel is 

derhalve onontvankelijk. 

 

3.1.13. Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM wijst de Raad erop 

dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) reeds oordeelde dat deze 

verdragsbepaling niet het recht waarborgt om op het grondgebied van een staat te blijven louter om de 

reden dat die staat een betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en dat 

zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand van een vreemdeling beïnvloedt niet 

volstaat om een schending van die bepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer 

de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, hetgeen in voorliggende zaak niet 

blijkt, kan een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 

26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk). 

 

In casu is niet gebleken dat dergelijke dwingende humanitaire redenen voorliggen. De eerste bestreden 

beslissing verklaart de aanvraag tot medische regularisatie bovendien enerzijds enkel onontvankelijk 

omdat de daarin aangehaalde elementen niet verschillen van de elementen reeds aangehaald werden 

in een eerdere aanvraag. In die zin wordt een schending van artikel 3 van het EVRM door de eerste 

bestreden beslissing ook niet aannemelijk gemaakt. Anderzijds wordt betreffende de nieuw ingeroepen 

diagnoses gesteld dat gelet op het niet objectiveren of staven van een ernstig cardiovasculair risico, van 

een STEMI anterior infarct en geen G6PD-deficiëntie, het niet mogelijk is te stellen dat de verzoekende 

partij een direct vitaal risico loopt en betreffende de medicatie wordt opnieuw geoordeeld dat deze niet 

verschillen van de elementen reeds aangehaald in een eerdere aanvraag. De verzoekende partij slaagt 

er niet in deze motieven te weerleggen. 
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In deze omstandigheden blijkt niet dat de thans voorliggende zaak wordt gekenmerkt door de vereiste 

dwingende humanitaire redenen en de verzoekende partij zich dienstig kan beroepen op een schending 

van artikel 3 van het EVRM. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

3.1.14. Het eerste middel is, in de mate het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991, van de artikelen 7, 74/11 en 74/13 van de Vreemdelingenwet en artikel 7 van de 

“Terugkeerrichtlijn”. 

 

3.2.1. Haar tweede middel licht de verzoekende partij toe als volgt: 

 

“2.2.1. Dat de bestreden beslissing gepaard gaat met een onmiddellijk bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Overeenkomstig artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG zijn de staten verplicht om bij een 

uitwijzingsbeslissing o.a. rekening te houden met de gezondheidstoestand van de betrokkene, het hoger 

belang van het kind en het gezinsleven, zoals tevens omgezet naar Belgisch recht via artikel 74/13 Vw. : 

 

« Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger berlang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de 

betrokken onderdaan van een derde land ». 

 

Ook artikel 74/11, §3 Vw. bepaalt dat het bevel niet kan ingaan tegen bepalingen betreffende het recht 

op internationale bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4 Vw. 

 

Dat in casu verweerder het bevel enkel gemotiveerd heeft op basis van de overweging dat er geen 

geldig visum zou voorhanden zijn en er geen gevolg werd gegeven aan een eerder bevel. 

 

Dat hieruit dan ook niet blijkt of verweerder rekening heeft gehouden met de gezondheidstoestand van 

verzoeker, en de internationale bescherming conform artikel 9ter Vw. bij het afleveren van dit bevel. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van het motiveringsbeginsel en van de 

artikelen 74/11 en 74/13 Vw. 

 

2.2.2. Dat het bevel om het grondgebied te verlaten bovendien foutief gemotiveerd is, wanneer gesteld 

wordt dat verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, 

met name het bevel van 18 oktober 2017, aan verzoeker betekend op 25 november 2018. 

 

Dat aan verzoeker geen bevel kon worden betekend op 25 november 2018, aangezien deze datum in 

de toekomst ligt. 

 

Dat het bestreden bevel dan ook foutief gemotiveerd is, wanneer het verwijst naar een eerder bevel dat 

op een toekomstige datum aan verzoeker zou moeten worden betekend. 

 

Dat het bevel dan ook een schending inhoudt van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de motivering van bestuurshandelingen en dient vernietigd te worden. 

 

2.2.3. Dat het bevel om het grondgebied te verlaten werd opgelegd in toepassing van artikel 7, eerste 

lid, 1. Vw. 

 

Dat artikel 7 van de Vreemdelingenwet een gedeeltelijke omzetting is van artikel 6 van de 

Terugkeerrichtlijn (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.; Parl.St. Kamer, 2011- 2012, nr. 

53K1825/001, 23). 

 

Door het geven van het bestreden bevel, wordt derhalve uitvoering gegeven aan het Unierecht. Er wordt 

tevens uitvoering gegeven aan het Unierecht bij het bepalen van een termijn om het grondgebied te 

verlaten. 
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Artikel 74/14, § 1 Vreemdelingenwet bepaalt dat “de beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van 

dertig dagen om het grondgebied te verlaten”. 

 

De termijn van dertig dagen vormt derhalve de regel. 

 

Artikel 74/14, §3 Vreemdelingenwet voorziet in een aantal restrictieve gevallen waarin afgeweken kan 

worden van deze termijn (1° - 6°). 

 

Het behoort dan ook tot de discretionaire bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken om af te 

wijken van de termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. Artikel 74/14, §3 

Vreemdelingenwet stelt daarom letterlijk : “Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1”. 

 

Indien verweerder toepassing maakt van een restrictieve omschreven geval in artikel 74/14, §3 

Vreemdelingenwet, dan dient de beslissing tot verwijdering “een termijn van minder dan zeven dagen 

ofwel geen enkele termijn” te bepalen (artikel 74/14, §3 in fine Vreemdelingenwet). 

 

De Terugkeerrichtlijn (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) voorziet eveneens dat een 

termijn voor vrijwillig vertrek moet worden opgelegd bij het opleggen van een terugkeerbesluit. In de 

regel bedraagt dit een termijn van zeven tot dertig dagen. Slechts in een limitatief omschreven geval kan 

een termijn van korter dan zeven dagen of zelfs geen termijn voor vrijwillig vertrek worden opgelegd. 

 

Zo luidt artikel 7 van de genoemde richtlijn als volgt: 

 

“Vrijwillig vertrek 

1. In een terugkeerbesluit wordt een passende termijn voor vrijwillig vertrek van zeven tot dertig dagen 

vastgesteld, onverminderd de in de leden 2 en 4 bedoelde uitzonderingen. 

(...) 

4. Indien er een risico op onderduiken bestaat, of een aanvraag voor een verblijfsvergunning als 

kennelijk ongegrond dan wel frauduleus afgewezen is, dan wel indien de betrokkene een gevaar vormt 

voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid, kunnen de lidstaten afzien van 

het toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek, of een termijn toekennen die korter is dan zeven 

dagen. (...)” 

 

Artikel 74/14, § 3 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 7.4 van de Terugkeerrichtlijn. 

Hiermee wordt opnieuw uitvoering gegeven aan het Unierecht. 

 

2.2.4. Dat in casu verweerder toepassing maakt van artikel 74/14, §3, 4°Vw. om zowel af te wijken van 

de termijn van 30 dagen als om een termijn van 0 dagen op te leggen met als motivatie dat verzoeker 

geen gevolg zou hebben gegeven aan een verwijderingsmaatregel dd. 18.10.2017 die hem werd 

betekend op 25.11.2018 (?). 

 

Andere motieven worden niet aangehaald. Door verweerder wordt niet gesteld dat er een risico op 

onderduiken bestaat, of een aanvraag voor een verblijfsvergunning als kennelijk ongegrond dan wel 

frauduleus afgewezen is of dat verzoeker een gevaar vormt voor de openbare orde, de openbare 

veiligheid of de nationale veiligheid. 

 

Gelet op de bepalingen van de Terugkeerrichtlijn, kan verweerder niet op een wettige wijze toepassing 

maken van artikel 74/14, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet. 

 

Conform de Terugkeerrichtlijn bedraagt de termijn voor vrijwillig vertrek 7 tot 30 dagen. Dit vormt de 

algemene regel. Slechts in de limitatief omschreven gevallen van artikel 7, 4 van de Terugkeerrichtlijn 

kan worden afgeweken van deze termijn. 

 

Dat verzoeker niet binnen de toegekende termijn van een eerdere beslissing tot verwijdering het land 

zou hebben verlaten, zoals verweerder stelt, behoort niet tot deze mogelijkheden. 

 

Artikel 7 van de Terugkeerrichtlijn werd dan ook niet correct omgezet in de Belgische wetgeving : artikel 

7 van de Terugkeerrichtlijn voorziet dat er kan worden afgezien van het toekennen van een termijn voor 

vrijwillig vertrek in drie welomschreven gevallen. 
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De omzetting van deze bepaling, met name artikel 74/14 Vw., voorziet echter de mogelijkheid om geen 

termijn voor vrijwillig vertrek te geven in 6 welomschreven gevallen, onder meer wanneer binnen de 

toegekende termijn geen gevolg werd gegeven aan een eerdere beslissing tot verwijdering. 

 

Deze mogelijkheid is niet voorzien in de Terugkeerrichtlijn! 

 

De Terugkeerrichtlijn voorziet expliciet dat de termijn voor vrijwillig vertrek 7 tot 30 dagen bedraagt, 

behoudens de vermelde uitzonderingen (om af te zien van het toekennen van een termijn voor vrijwillig 

vertrek of om een termijn toe te kennen die korter is dan zeven dagen). Door verweerder wordt echter 

geen toepassing gemaakt van één de voorziene situaties in artikel 7 van de Terugkeerrichtlijn om af te 

wijken van deze algemene regel. 

In die zin verwijst verzoeker ook naar rechtspraak van het Hof van Justitie dat eveneens de algemene 

regel honoreert dat een vreemdeling een passende termijn krijgt om vrijwillig gevolg te geven aan de 

verplichting tot terugkeer die voortvloeit uit een terugkeerbesluit. 

 

Het Hof stelt dat artikel 7, lid 4 van de Terugkeerrichtlijn bepaalt dat slechts in bijzondere 

omstandigheden de lidstaten een termijn voor vrijwillig vertrek kunnen vaststellen die korter is dan zeven 

dagen, en zelfs ervan kunnen afzien een dergelijke termijn toe te kennen: 

 

44. Zoals blijkt uit overweging 10 van richtlijn 2008/115, moet, behoudens uitzonderingen, voorrang 

worden gegeven aan de vrijwillige nakoming van de uit het terugkeerbesluit voortvloeiende verplichting 

tot terugkeer, aangezien artikel 7, lid 1, van die richtlijn bepaalt dat bij dat besluit een passende termijn 

voor vrijwillig vertrek van zeven tot dertig dagen wordt vastgesteld (zie arrest El Dridi, C-61/11 PPU, 

EU:C:2011:268, punt 36). 

(…) 

46. Artikel 7, lid 4, van die richtlijn bepaalt dat slechts in bijzondere omstandigheden, zoals wanneer er 

sprake is van een gevaar voor de openbare orde, de lidstaten een termijn voor vrijwillig vertrek kunnen 

vaststellen die korter is dan zeven dagen, en zelfs ervan kunnen afzien een dergelijke termijn toe te 

kennen (zie in die zin arrest El Dridi, C-61/11 PPU, EU:C:2011:268, punt 37). Zoals de advocaat-

generaal in punt 43 van haar conclusie heeft opgemerkt, moet een lidstaat, om zich wegens het bestaan 

van een gevaar voor de openbare orde op de uitzondering in die bepaling te kunnen beroepen, in staat 

zijn aan te tonen dat de betrokkene inderdaad een dergelijk gevaar vormt. 

(HvJ 11 juni 2015, C-554/13, Z.Zh, pt 44 en 46; zie ook HvJ 28 april 2011, C-61/11PU, El Dridi, pt. 36- 

37). 

 

Verweerder kan dan ook niet op een wettige wijze toepassing maken van artikel 74/14, § 3, 4° Vw., 

zodat de bestreden beslissing de artikelen 7 en 74/14 §3 Vw. en artikel 7 van de Terugkeerrichtlijn 

schendt. 

 

2.2.5. Artikel 288 VWEU bepaalt dat een richtlijn verbindend is ten aanzien van het te bereiken resultaat 

voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch dat aan de nationale instanties de bevoegdheid wordt 

gelaten vorm en middelen te kiezen. Richtlijnen hebben een rechtstreekse werking wanneer de erin 

opgenomen bepalingen onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. 

 

Het gaat om een verticale rechtstreekse werking die alleen geldt indien de lidstaten de richtlijn niet of 

niet correct hebben omgezet binnen de vastgestelde termijn (cf. RvS 27 maart 2012, nr. 218.657). 

 

Ook volgens vaste rechtspraak van het Hof kunnen particulieren, wanneer de bepalingen van een 

richtlijn inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn, zich op die bepalingen 

beroepen tegenover de staat, wanneer deze heeft verzuimd de richtlijn binnen de termijn in nationaal 

recht om te zetten of dit op onjuiste wijze heeft gedaan (zie in die zin met name arresten van 26 februari 

1986, Marshall, 152/84, Jurispr. blz. 723, punt 46, en 3 maart 2011, Auto Nikolovi, C-203/10, punt 61). 

 

Hierop werd ook gewezen in het bovenvermeld arrest El Dridi van 28 april 2011 (punt 46). 

 

Het houdt in dat particulieren zich kunnen beroepen op de rechtstreekse werking van een bepaling van 

een richtlijn, ook als die is omgezet, indien de betrokken bepaling foutief is omgezet en de betrokken 

bepaling onvoorwaardelijk is alsook voldoende duidelijk en nauwkeurig is (RvV, 19 maart 2018, nr. 

201.238). 
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Gelet op het feit dat artikel 7.4. van de Terugkeerrichtlijn prima facie onvoorwaardelijk is opgesteld 

alsook voldoende duidelijk en nauwkeurig is zodat de uitvoering ervan niet afhankelijk is van 

discretionaire uitvoeringsmaatregelen van de lidstaten en artikel 74/14, §3, 4°, van de 

Vreemdelingenwet prima facie een verkeerde omzetting vormt van deze bepaling, kan verzoeker zich 

beroepen op de rechtstreekse werking van artikel 7.4. van de Terugkeerrichtlijn. 

 

Elke in het kader van zijn bevoegdheid aangezochte nationale rechter is verplicht het 

gemeenschapsrecht toe te passen en de door dit recht aan particulieren toegekende rechten te 

beschermen, daarbij buiten toepassing latend elke eventueel strijdige bepaling van de nationale wet, 

ongeacht of deze van vroegere of latere datum is dan de gemeenschapsregel. 

 

Wanneer het voor de rechter onmogelijk is om de nationale bepalingen in overeenstemming met de 

eisen van het recht van de EU uit te leggen en toe te passen, moet de rechter op eigen gezag, de 

nationale wetgeving die strijdig is met de bepalingen van het EU-recht, buiten toepassing laten, met 

name door een op basis van een dergelijke bepaling gegeven individuele bestuurlijke beschikking nietig 

te verklaren c.q. te schorsen. 

 

Hij moet daarvoor niet de voorafgaande opheffing via de wetgeving of enige andere constitutionele 

procedure vragen of afwachten (zie onder meer arresten van het HvJ van 22 juni 2010, Melki, C-188/10; 

van 11 januari 2007, ITC, C-208/05, van 9 maart 1978, Simmenthal, 106/77, van 5 oktober 2010, 

Elchinov, C 173/09, en van 17 november 2011, zaak C 434/10). 

 

Bijgevolg dient het bevel om het grondgebied te verlaten, vernietigd te worden.” 

 

3.2.2. De motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 7, eerste lid, 1° en artikel 74/14, §3 van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een 

motivering in feite, met name dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van een 

geldig visum en dat de verzoekende partij niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg heeft gegeven daar zij op 18 oktober 2017 een bevel kreeg om het grondgebied 

te verlaten, haar betekend op 25 november 2018 (lees: 2017) en zij opnieuw op het Belgische 

grondgebied werd aangetroffen, dat aldus niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

 

Aldus kunnen de motieven die de tweede bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die 

beslissing worden gelezen zodat de verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor 

tevens heeft kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden 

waarover zij in rechte beschikt. De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering 

haar niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de tweede 

bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele 

motiveringsplicht.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen wordt niet aangetoond. 

 

3.2.3. De verzoekende partij voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat 

het middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste 
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feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in samenhang met de 

aangevoerde schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.2.4. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EU 

van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 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 (hierna: de Terugkeerrichtlijn) en dient 

richtlijnconform te worden toegepast. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin 

hogere rechtsnormen, zoals deze onder meer voortvloeien uit de artikelen 3 en 8 van het EVRM (EHRM 

31 januari 2006, nr. 50435/99, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, EHRM 30 juli 2013, nr. 

948/12, Berisha v. Zwitserland, par. 51 met verwijzing naar EHRM, Grote Kamer, 6 juli 2010, nr. 

41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserland, par. 135; EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili 

v. België, par. 144). 

 

3.2.5. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maakt in dit kader een individueel onderzoek 

noodzakelijk. Waar de verzoekende partij evenwel laat uitschijnen dat in de bestreden akte zelf 

motieven dienden te worden opgenomen aangaande het hoger belang van haar kinderen, haar gezins- 

en familieleven en aangaande haar gezondheidstoestand, kan de Raad de verzoekende partij niet 

volgen. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet behelst op zich immers geen uitdrukkelijke 

motiveringsplicht. Dit blijkt ook uit het bepaalde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, waar wordt 

gesteld dat de gemachtigde “bij het nemen” van een beslissing tot verwijdering “rekening [houdt]” met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land, hetgeen eerder wijst op een specifieke zorgvuldigheidsplicht, doch niet 

zozeer op een uitdrukkelijke motiveringsplicht. 

 

3.2.6. De Raad stelt vast dat in casu blijkt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met de in artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet vermelde elementen die relevant zijn in de voorliggende zaak.  

 

3.2.7. De verzoekende partij diende immers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

medische redenen. Uit het administratief dossier blijkt dat op dezelfde datum als deze van het bestreden 

bevel en door dezelfde gemachtigde ook een beslissing werd genomen over deze aanvraag om  

machtiging tot verblijf op grond van medische redenen en dat deze aanvraag geweigerd werd. De 

middelen uiteengezet in onderhavig beroep gericht tegen deze beslissing, de eerste bestreden 

beslissing, werden ongegrond bevonden zoals blijkt uit de bespreking van het eerste middel. In de 

eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar een medisch advies van 8 mei 2018 waarin wordt 

gesteld enerzijds dat de voorgelegde medische stukken betreffende de arteriële hypertensie en de 

doorgemaakte meningococcen meningitis met prerenale acute nierinsufficiëntie en gestegen 

hartenzymen en de hiervoor noodzakelijke behandelingen de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van de verzoekende partij bevestigt en anderzijds dat de voorgelegde stukken 

geen ernstig cardiovasculair risico staven of objectiveren, geen STEMI anterior infarct en geen G6PD-

deficiëntie, zodat niet blijkt dat de verzoekende partij een direct vitaal risico loopt en dat de medicatie 

ongewijzigd is gebleven ten opzichte van een eerdere aanvraag, waardoor vastgesteld kan worden dat 

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

integriteit of voor een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst. In voormeld medisch advies van 8 mei 2018 wordt de 

gezondheidssituatie van de verzoekende partij aldus onderzocht. Bijgevolg zijn de motieven aangaande 

de medische situatie voor de verzoekende partij bekend en moesten deze niet in het thans bestreden 

bevel herhaald worden. 

 

Verder blijkt ook uit een document ‘AANVRAAG 9TER, Betreft 5817175’, dat zich in het administratief 

dossier bevindt, dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met het gestelde in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. Wat de gezondheidstoestand van de verzoekende partij betreft, wordt er in dit 
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document eveneens op gewezen dat er geen medische contra-indicatie voor terugkeer naar het 

herkomstland is.  

 

Er blijkt dan ook duidelijk dat de gemachtigde met de gezondheidsproblemen van de verzoekende partij 

rekening heeft gehouden maar heeft geoordeeld dat deze een verwijdering naar haar herkomstland niet 

in de weg staan.  

 

Uit het voormelde document ‘AANVRAAG 9TER, Betreft 5817175’, blijkt eveneens dat de verwerende 

partij, conform artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, rekening heeft gehouden met het hoger belang 

van het kind en het gezins- en familieleven, doch hieromtrent vaststelde dat de verzoekende partij 

alleenstaand is en geen minderjarige kinderen heeft. 

 

3.2.8. De verzoekende partij maakt derhalve niet aannemelijk dat de tweede bestreden beslissing is 

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

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Evenmin toont de verzoekende partij aan 

dat de verwerende partij relevante elementen in het licht van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet ten 

onrechte niet in rekening heeft genomen. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, noch van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

wordt aannemelijk gemaakt.  

 

3.2.9. Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet in 

de hoofding van haar tweede middel en zij verder specifiek verwijst naar artikel 74/11, §3 van de 

Vreemdelingenwet, wijst de Raad erop dat deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1  

De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval.  

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen:  

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of;  

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.  

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien:  

1° de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden.  

2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 

aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden.  

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid.  

§ 2  

De minister of zijn gemachtigde onthoudt zich er van een inreisverbod op te leggen wanneer hij het 

verblijf van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 61/3, § 3, of 61/4, § 2 beëindigt, 

onverminderd § 1, tweede lid, 2°, op voorwaarde dat hij geen gevaar vormt voor de openbare orde of 

nationale veiligheid.  

De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in 

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen.  

§ 3  

Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod wordt 

betekend.  

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.”  

 

De Raad stelt vast dat deze bepaling betrekking heeft op inreisverboden, terwijl de tweede bestreden 

beslissing een bevel om het grondgebied te verlaten betreft. De verzoekende partij kan de schending 

van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet in casu niet dienstig aanvoeren. 

 

3.2.10. Ten slotte betoogt de verzoekende partij dat een bevel om het grondgebied te verlaten werd 

opgelegd in toepassing van artikel 7 van de Vreemdelingenwet wat de gedeeltelijke omzetting vormt van 

artikel 6 van de Terugkeerrichtlijn. Zij meent dat aldus uitvoering gegeven wordt aan het Unierecht en 

dat tevens uitvoering wordt gegeven aan het Unierecht bij het bepalen van de termijn om het 
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grondgebied te verlaten. Zij wijst op artikel 74/14, §1 van de Vreemdelingenwet en stelt dat dertig dagen 

de regel vormt, dat het tot de discretionaire bevoegdheid behoort van de gemachtigde om af te wijken 

van deze termijn, dat indien toepassing gemaakt wordt van artikel 74/14, §3 van de Vreemdelingenwet, 

de beslissing een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen enkele termijn bepaalt. Zij wijst erop 

dat ook artikel 6 van de Terugkeerrichtlijn stelt dat een termijn voor vrijwillig vertrek moet worden 

opgelegd, dat deze in regel zeven tot dertig dagen bedraagt en dat in limitatief omschreven gevallen een 

kortere termijn dan zeven dagen of zelfs geen termijn kan worden opgelegd. Zij wijst op artikel 7 van de 

Terugkeerrichtlijn en stelt dat artikel 74/14, §3 van de Vreemdelingenwet een omzetting vormt van 

artikel 7.4 van de Terugkeerrichtlijn. Zij betoogt dat de verwerende partij toepassing maakt van artikel 

74/14, §3, 4° van de Vreemdelingenwet om zowel af te wijken van de termijn van dertig dagen als om de 

termijn van 0 dagen op te leggen met als motivering dat zij geen gevolg zou hebben gegeven aan een 

eerder bevel en dat zij geen andere motieven aanhaalt. Zij meent dat gelet op de bepalingen van de 

Terugkeerrichtlijn de verwerende partij niet op wettige wijze toepassing kan maken van artikel 74/14, §3, 

4° van de Vreemdelingenwet, daar conform de voormelde richtlijn de termijn voor vrijwillig vertrek 7 tot 

30 dagen bedraagt en dat slechts in de limitatief omschreven gevallen van artikel 7.4 van die richtlijn 

kan worden afgeweken van de termijn, dat het feit dat niet binnen de toegekende termijn gevolg werd 

gegeven aan een eerdere beslissing tot verwijdering, niet tot die mogelijkheden behoort. Zij meent dan 

ook dat artikel 7 van de Richtlijn niet correct werd omgezet. De verzoekende partij verwijst hierbij naar 

rechtspraak van het Hof van Justitie. De verzoekende partij meent dan ook dat de verwerende partij niet 

op wettige wijze toepassing kan maken van artikel 74/14, §3, 4° van de Vreemdelingenwet zodat de 

tweede bestreden beslissing de artikelen 7 en 74/14, §3 van de Vreemdelingenwet en artikel 7 van de 

Terugkeerrichtlijn schendt. Voorts voert de verzoekende partij nog een betoog betreffende de 

mogelijkheid voor particulieren zich te beroepen op de rechtstreekse werking van een bepaling van een 

richtlijn indien de betrokken bepaling foutief is omgezet en de betrokken bepaling onvoorwaardelijk is 

alsook voldoende duidelijk en nauwkeurig.  

 

Onder verwijzing naar artikel 74/14, §3, 4° van de Vreemdelingenwet wordt beslist om de verzoekende 

partij geen termijn van vrijwillig vertrek toe te kennen. De relevante bepalingen van deze wetsbepaling 

luiden als volgt: 

 

“§ 1 De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend. 

[…] 

§ 2 […] 

§ 3 Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien: 

 […] 

4° (opgeheven) 

 […] 

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.” 

 

In de nota met opmerkingen laat de verwerende partij gelden dat de verzoekende partij niet aantoont 

welk belang zij heeft bij haar kritiek op de motieven betreffende het niet toekennen van een termijn voor 

vrijwillig vertrek, daar zij blijkens het verzoekschrift evenmin gevolg zou hebben gegeven aan het bevel 

indien een termijn van dertig dagen zou zijn toegestaan. De Raad wijst er terechtzitting op dat de vraag 

zich stelt naar het belang van de verzoekende partij bij de kritiek op de motieven betreffende het niet 

toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek gelet op het feit dat er reeds dertig dagen verstreken 

zijn sinds de betekening van de tweede bestreden beslissing. Hierop gewezen ter terechtzitting, stelt de 

advocaat van de verzoekende partij zich te gedragen naar de wijsheid van de Raad. 

 

De Raad stelt vast dat niet blijkt welk actueel belang de verzoekende partij bij dit onderdeel van het 

tweede middel heeft. Het belang dient immers niet alleen te bestaan op het ogenblik van het indienen 

van het verzoekschrift, doch het dient ook nog te bestaan op het ogenblik van de uitspraak. De 

verzoekende partij kan conform artikel 74/14, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet hoogstens een 

termijn van dertig dagen verkrijgen om uitvoering te geven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten, welke thans reeds geruime tijd is overschreden. Er blijkt niet dat de verzoekende partij 

gedurende deze termijn op gedwongen wijze van het grondgebied werd verwijderd, zodat niet kan 

worden vastgesteld dat zij thans nog enig belang heeft bij haar grieven omtrent de motieven betreffende 

het niet toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek. 
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Dit onderdeel van het tweede middel is dan ook onontvankelijk. 

 

3.2.11. Het tweede middel is, in de mate het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig januari tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN N. VERMANDER 

 


