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 nr. 221 659 van 23 mei 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat O. TODTS 

Kolenmarkt 83 

1000 BRUSSEL 

  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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 4 januari 2019 heeft 

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

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

van 21 september 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de 

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

verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en van de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten van 21 september 2018. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en haar advocaat O. TODTS en van advocaat M. 

DUBOIS, die voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Met de eerste bestreden beslissing verklaart de gemachtigde verzoekers aanvraag om machtiging 

tot verblijf om medische redenen, gestoeld op 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), onontvankelijk, op de volgende gronden: 

 

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

23.08.2018 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: 

 

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 12.08.2016 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 23.08.2018 en in de bijgevoegde medische 

attesten (zie bevestiging arts d.d. 17.09.2018 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). Aangezien betrokkene geen enkel nieuw 

element aanbrengt, is de aanvraag bijgevolg onontvankelijk.” 

 

1.2. Volgend op deze beslissing neemt de gemachtigde ook de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer, die verklaart te heten: 

[…] 

Nationaliteit: Armenië 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 7 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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 

de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van “het administratief 

rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen en schending van het 

administratief rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur volgens hetwelk, onder anderen, de administratie 
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serieus en zorgvuldig werkt”, en van “de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 

aangaande het beginsel houdende de eerbiediging van de bewijskracht van geschreven akte”. Hij 

verwijt de verwerende partij ook een kennelijke appreciatiefout.  

 

Verzoeker zet het middel uiteen als volgt: 

 

“A. In rechte 

 

> Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat de vreemdeling 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. 

 

Volgens de voorbereidende werkzaamheden van de Wet van 15 september 1980, deze mogelijkheid 

betreft de “vreemdelingen die lijden aan een piekte, waarvoor een adequate behandeling ontbreekt in 

het land van herkomst of verblijf, waarbij het terugsturen van de vreemdeling een reëel risico inhoudt op 

zijn leven of fysieke integriteit of die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling in zijn land van herkomst of verblijf' (Pari. Doe., Kamer, 2005-2006, 51-2478/001, pp. 34 en 

35). 

 

Deze bepaling houdt een omzetting in Belgisch recht in van artikel 15 van de richtlijn 2004/83/CE van 29 

april 2004. Dit artikel bepaalt de ernstige schade die een subsidiaire bescherming rechtvaardigen. 

 

> Betreffende de adequate behandeling dient er nagekeken te worden naar de mogelijke distributie 

van de zorgen of de mogelijkheid om een behandeling of onderzoeken op gang te zetten en naar de 

concrete mogelijkheid voor de zieke om ervan te kunnen genieten rekening houdend met de financiële 

toestand, de afstanden, ... 

 

De Directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken heeft naar deze voorwaarden van een effectieve en 

concrete toegankelijkheid verwezen in zijn verhoor voor het Parlement: « De effectieve toegankelijkheid 

van die infrastructuur en de materiële mogelijkheid om behandeling en medicatie te krijgen worden ook 

in rekening gebracht” (Pari. Doe., Kamer, 2005-2006, n°2478/008, page 137). 

 

> Artikel 62 van de wet van 15 december 1980 eist een volledige en correcte motivering van de 

administratieve beslissingen. Deze motivering moet rekening houden met de elementen van het dossier 

in het geheel en hierop antwoorden op pertinente wijze zodat de eiseres de redenering en de 

draagwijdte van de akte kan begrijpen. 

 

Op basis van deze formele motiveringsplicht van bestuurshandelingen en de rechtsbeginselen van 

behoorlijk bestuur, moeten individuele beslissingen formele gemotiveerd, dwz dat “de motieven die de 

beslissing schragen in de beslissing zelf moeten worden opgenomen” en dat, volgens art. 3 van de Wet 

van 1991, “de motivering in de beslissing zelf de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan 

de beslissing ten grondslag liggen en dit op afdoende wijze”(I. OPDEBEEK, A. COOLSAET, Formele 

motivering van bestuurshandelingen, Bruges, Die Keure, 1999, p. 127.). 

 

Om afdoende te zijn, moeten de motivering juist, pertinent, concreet, precies en volledig zijn. 

 

Betreffende artikel 9 ter,, dient de motivering te bepalen dat de ziekte niet ernstig is, of dat de zorgen 

beschikbaar en toegankelijk zijn. 

 

> De kennelijk beoordelingsfouten kunnen leiden tot de vernietiging van een bestuurshandeling. Worden 

beschouwd als redelijk beslissingen die verstaanbaar, aanvaardbaar en aannemelijk zijn(D. LAGASSE, 

Uerreur manifeste d'appréciation en droit administratif: essai sur les limites dupouvoir discrétionnaire de 

l'administration^ Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 181).B. In casu 

 

De bestreden beslissing is gemotiveerd in toepassing van het artikel 9ter, §3, 5° van de 

vreemdelingenwet.  

 

De ingeroepen elementen zouden geen nieuwe elementen zijn. 
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Artikel 9ter, §3, 5° bepaalt dat: 

 

“De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk :[..._ƒ 

[5° in de gevallen bepaald in artikel 9 bis, § 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 opgrond van 

de huidige bepaling”. 

 

De verwerende partij kan bijgevolg een aanvraag onontvankelijk verklaard indiende de elementen reeds 

werden ingeroepen in een vorige aanvraag. 

 

Dit artikel spreekt van “ingeroepen elementen” en niet van “ingeroepen aandoening”. 

 

De arts-adviseurs schrijft dat “gezonheidstoestand van betrokkenne ongewijzigd' en dat er wordt “geen 

enkele nieuwe diagnose gesteld voor betrokkene”. 

 

Dit artikel sluit niet uit dat voor een zelfde aandoening, nieuwe elementen ingeroepen mogen zijn. 

 

Dit komt ook uit de voorbereiden werkzaamheden van de wet dat die bepaling heeft als bedoeling 

“opeenvolgende procedures die door vreemdelingen op verschillende rechtsgronden worden opgestart, 

om toch maar een verblijfsvergunning te bekomen, op een juridisch verantwoorde wijfie te ontmoedigen 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Kamer van 

volksvertegenwoordigers, Pari Doe., n°51 /2478, p. 36). 

 

In de regularisatie aanvraag, had niettemin de eisende partij de nieuwe elementen duidelijk 

aangewezen: 

 

“Nieuwe element 

 

De vorige medische aanvraag enkel analyseert of de huidige behandeling de hemodialyse, beschikbaar 

was. 

 

De arts-adviseur heeft niet geanalyseerd of de niertransplantatie in het herkomstland beschikbaar was, 

door het feit dat een medisch getuigschrift een dubbelzinnige aanwijzing inhield, dat werd 

geïnterpreteerd dat de eiser in aanmerking kwam voor een transplantatie. 

 

Bij deze aanvraag wenst de eiser verduidelijken dat hij, op medisch vlak, wel in aanmerking komt voor 

een hemodialyse maar dat is enkel omwille van zijn administratieve situatie dat hij momenteel niet 

toegestaan is tot een niertransplantatie. 

 

Betreffende de medische behandeling, heeft de aanvraag ook duidelijk gemaakt dat de eiser nood aan 

niertransplantatie had: 

 

“Hij zal die levenslang moet doen, indien hij geen niertransplantatie doet. 

 

Hij kan momenteel niet beschikken over een transplantatie, enkel omwille van zijn administratieve 

situatie: 

 

In toepassing van het artikel 13ter van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en 

transplanteren van organen (orgaantransplantatiewet), moet hij “hetzij de Belgische nationaliteit hebben 

of in het bevolkingsregister of sinds minstens zes maanden in het vreemdelingenregister ingeschreven 

zijn, hetzij de nationaliteit hebben van een staat die hetzelfde toewijzingsorganisme voor organen deelt 

of sinds minstens 6 maanden in deze staat gedomicilieerd zijn”. 

 

Op medisch vlak, kan de eiser wel over een niertransplantatie, in tegenstelling met wat werd, door een 

dubbelzinnige aanwijzing in het vorige medische getuigschrift, opgeschreven werd. 

 

Deze niertransplantatie is niettemin fundamenteel om te vermijden dat hij levenslang onder dialyse 

blijft”. 
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In het kader van zijn vorige medische aanvraag, werd dit element inderdaad niet geanalyseerd. 

 

Dit werd bekritiseerd door de verzoekende partij in het beroep dd. 24 juli 2017 dat tegen de 

ongegrondheidsbeslissing ingediend werd. In zijn arrest nr 201 486 dd. 22 maart 2018, antwoordde Uw 

Raad dat: 

 

In tegenstelling tot wat de verzoeker betoogt, heeft hij in zijn aanvraag van 12 augustus 2016 niet 

aangevoerd dat op middellange termijn een niertransplantatie noodzakelijk zal zijn. Hij stelde enkel dat 

hij levenslang hemodialyse nodig heeft indien hij geen niertransplantatie zal ondergaan. Ook in de door 

de verzoeker voorgelegde medische attesten staat nergens vermeld dat een niertransplantatie een 

noodzakelijke ingreep zou zijn, laat staan dat er een niertransplantatie zou gepland zijn. In tegendeel 

vermeldt het medische attest van 3 maart 2016 bijvoorbeeld dat de hemodialyse levenslang 

noodzakelijk is indien er geen niertransplantatie zal gebeuren in de toekomst, en wordt de behandeling 

via hemodialyse daarmee bevestigd. Aangezien de niertransplantatie in de aanvraag zelf en de 

bijgevoegde medische attesten niet als een “noodzakelijk geachte” behandeling naar voor wordt 

geschoven {cl artikel 9ter, §1, vierde lid, van de vreemdelingenwet), diende de ambtenaar-geneesheer 

hieromtrent ook niet uitdrukkelijk te motiveren, Conform artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de 

vreemdelingenwet komt het de ambtenaar-geneesheer immers enkel toe om zich uitte spreken over “de 

noodzakelijk geachte behandeling”. 

 

Op basis van de vaststelling dat het Standard medische getuigschrift dat samen met de eerste aanvraag 

tot verblijf dubbelzinnig was, heeft op die basis de verzoekende partij een nieuwe aanvraag ingediend, 

met een nieuw Standard medisch getuigschrift en een aanvullend attest van het UZ Gent dat de 

voorwaarden om van een niertransplantatie te genieten te verduidelijken (stuk 3 van de aanvraag tot 

verblijf van 23 augustus 2018). 

 

In de bestreden beslissing, die enkel gemotiveerd met referentie aan het advies van de arts-adviseurs, 

legt niet uit waarom dit aangevoerd nieuw element, dat uitdrukkelijk werden aangewezen als nieuw 

element, mag niet beschouwd zijn als nieuwe elementen in de zin van het artikel 9ter, §3, 5° van de 

vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing in bijgevolg niet adequate in recht gemotiveerd en schendt het artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet.” 

 

De eerste bestreden beslissing is gesteund op artikel 9ter, §3, 5° van de Vreemdelingenwet. Uit deze 

bepaling blijkt dat in het geval van opeenvolgende aanvragen om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet de latere aanvraag niet-ontvankelijk wordt verklaard indien daarin 

dezelfde elementen worden ingeroepen als in de eerdere aanvraag. Dit houdt in dat de gemachtigde 

ambtenaar de beide aanvragen moet vergelijken om na te gaan of de ingeroepen medische elementen 

dezelfde zijn. In dat geval dient hij de tweede aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren. De bedoeling van 

de wetgever is redelijkerwijze te verhinderen dat aanvragen om machtiging tot verblijf om medische 

redenen ad infinitum worden ingeroepen (cf. RvS 20 oktober 2015, nr. 232.626). 

 

Artikel 9ter, § 1, van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 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 getuigschrift 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 
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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.” 

 

Hieruit blijkt dat de elementen die worden ingeroepen ter ondersteuning van een verblijfsaanvraag 

betrekking hebben op ziekte, de graad van ernst, de noodzakelijk geachte behandeling, en de 

mogelijkheden en toegankelijkheid tot een adequate behandeling in het land van herkomst. Bijgevolg 

kunnen gegevens uit een navolgende aanvraag, die zouden nopen tot een nieuwe 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”' zoals bedoeld in artikel 9ter, § 1, 

vijfde lid, van diezelfde wet, hoewel het om eenzelfde aandoening zou gaan, niet zonder meer 

beschouwd worden als elementen die reeds werden ingeroepen. Anderzijds kan geen abstractie worden 

gemaakt van de ratio legis van artikel 9ter, §3, 5°, met name het feit dat een nieuwe aanvraag gegevens 

moet bevatten die ertoe nopen vast te stellen dat een eerdere beoordeling mogelijks anders zou zijn 

geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die eerdere beoordeling zou hebben 

voorgelegen. 

 

In casu is de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 

23 augustus 2018 niet-ontvankelijk verklaard met als motivering dat de erin ingeroepen elementen reeds 

werden ingeroepen in een aanvraag van 12 augustus 2016 en geen nieuw element wordt aangebracht. 

Er wordt daarbij verwezen naar de bevestiging van de ambtenaar-geneesheer van 17 september 2018, 

die luidt als volgt: 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 23.08.2018 en 12.08.2016 te vergelijken. 

Mr. M. legt in zijn aanvraag d.d. 23/08/2018 een SMG voor, opgesteld door Dr. L. V. (nefroloog) op 

11/06/2018 en een niet-medisch stuk d.d. 12/06/2018. Uit dit standaard medisch getuigschrift blijkt dat 

de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. de medische attesten gevoegd bij de 9ter 

aanvraag d.d. 12/08/2016, Op het SMG wordt namelijk vermeld dat Mr. M. lijdt aan terminaal of 

eindstadium nierfalen met noodzaak aan nierfunctie vervangende therapie, nl. 3x/week hemodialyse. 

Op het SMG d.d. 11/06/2018 wordt geen enkele nieuwe diagnose gesteld voor betrokkene. Het 

voorgestelde SMG bevestigt dus slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van 

betrokkene.” 

 

Verzoeker stelt daar tegenover dat artikel 9ter, §3, 5° spreekt van “ingeroepen elementen” en niet van 

“ingeroepen aandoening” en dat voor eenzelfde aandoening nieuwe elementen mogen worden 

ingeroepen. Hij heeft in zijn aanvraag uitdrukkelijk gewezen op een nieuw element, dat er in essentie op 

neerkomt dat, terwijl daarover in de vorige aanvraag onduidelijkheid was, thans duidelijk wordt gesteld 

dat een niertransplantatie fundamenteel is om te vermijden dat hij levenslang onder dialyse blijft en dat 

een dergelijke transplantatie actueel niet aan de orde is louter en alleen omwille van verzoekers 

administratieve situatie. Over de beschikbaarheid van een niertransplantatie werd in het kader van de 

vorige aanvraag nog niet geadviseerd door de ambtenaar-geneesheer. 

 

Kernvraag is dus of de beoordeling van de nood aan een niertransplantatie verschilt van hetgeen 

hierover in de eerste aanvraag van 12 augustus 2016 werd aangebracht.  

 

Verzoeker verwijst zelf naar het arrest van de Raad inzake de beoordeling van de vorige aanvraag, 

waarin wordt gesteld:  

 

“De Raad stelt vast dat uit de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet van 12 augustus 2016, die zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat de 

verzoeker daarin stelde dat hij dialysepatiënt is, en dat hij levenslang hemodialyse moet ondergaan 

indien hij geen niertransplantatie ondergaat. Verder in zijn aanvraag zet hij uiteen dat hij in Armenië 

geen toegang tot een niertransplantatie zal hebben. Hij stelt wel dat hij hemodialyse krijgt, en dat dit 

voor hem noodzakelijk is om te overleven. De Raad stelt vast dat de ambtenaar-geneesheer in zijn 

advies van 11 mei 2017 verwijst naar zes verschillende, door de verzoeker neergelegde, medische 

attesten. Uit deze medische attesten en uit de aanvraag leidt de ambtenaar-geneesheer af dat de 

verzoeker drie maal per week hemodialyse moet ondergaan. De ambtenaar-geneesheer bespreekt 

verder de beschikbaarheid en toegankelijkheid van hemodialyse in Armenië. 
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In tegenstelling tot wat de verzoeker betoogt, heeft hij in zijn aanvraag van 12 augustus 2016 niet 

aangevoerd dat op middellange termijn een niertransplantatie noodzakelijk zal zijn. Hij stelde enkel dat 

hij levenslang hemodialyse nodig heeft indien hij geen niertransplantatie zal ondergaan. Ook in de door 

de verzoeker voorgelegde medische attesten staat nergens vermeld dat een niertransplantatie een 

noodzakelijke ingreep zou zijn, laat staan dat er een niertransplantatie zou gepland zijn. In tegendeel 

vermeldt het medische attest van 3 maart 2016 bijvoorbeeld dat de hemodialyse levenslang 

noodzakelijk is indien er geen niertransplantatie zal gebeuren in de toekomst, en wordt de behandeling 

via hemodialyse daarmee bevestigd. Aangezien de niertransplantatie in de aanvraag zelf en de 

bijgevoegde medische attesten niet als een “noodzakelijk geachte” behandeling naar voor wordt 

geschoven (cf. artikel 9ter, §1, vierde lid, van de vreemdelingenwet), diende de ambtenaar-geneesheer 

hieromtrent ook niet uitdrukkelijk te motiveren. Conform artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de 

vreemdelingenwet komt het de ambtenaar-geneesheer immers enkel toe om zich uit te spreken over “de 

noodzakelijk geachte behandeling”. 

 

Ook in de aanvraag die heeft geleid tot de thans bestreden beslissing wordt, zoals verzoeker het citeert, 

gesteld dat verzoeker “levenslang [hemodialyse] moet doen, indien hij geen niertransplantatie doet”. Dit 

is geen nieuw element, nu dit ook reeds werd gesteld in de aanvraag van 12 augustus 2016. Het feit dat 

wordt toegelicht dat verzoeker thans niet in aanmerking komt voor een transplantatie om redenen die 

met zijn verblijfsstatus verband houden, doet daar niet anders over denken; het biedt dan misschien wel 

een antwoord op de vaststelling in het voormelde arrest dat niet werd aangetoond dat een transplantatie 

zou gepland zijn, maar nog steeds blijkt niet dat de niertransplantatie een noodzakelijke ingreep is. 

Integendeel, er wordt opnieuw gesteld dat levenslange hemodialyse een alternatief is. Over de 

toegankelijkheid en beschikbaarheid van deze dialyse heeft de verwerende partij zich reeds in het kader 

van de vorige aanvraag uitgesproken.  

 

Verzoeker toont niet aan dat de verwerende partij ten onrechte zou hebben vastgesteld dat de 

elementen ingeroepen in de huidige aanvraag reeds werden ingeroepen in de andere aanvraag om 

machtiging tot verblijf zodat de aanvraag onontvankelijk is. Aangezien de verschillende 

middelonderdelen geen andere draagwijdte hebben dan wat hiervoor werd onderzocht, volstaat deze 

vaststelling om het middel in zijn geheel af te wijzen.  

  

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 


