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 nr. 223 319 van 27 juni 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN VRECKOM 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Georgische nationaliteit te zijn, op 25 maart 

2019 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van 

de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 18 februari 2019 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter 

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

en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. EL-KHOURY loco advocaat 

H. VAN VRECKOM en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 28 september 2008 toe op het Belgische grondgebied en diende de volgende 

dag een verzoek in om internationale bescherming (bijlage 26). De commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen trof op 6 januari 2010 een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

1.2. Bij schrijven van 19 augustus 2009 diende verzoeker een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf 

van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
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toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet).  

 

1.3. Verzoekster kwam op 4 november 2011 toe op het Belgische grondgebied en diende op 29 november 

2011 een eigen verzoek om internationale bescherming in. De commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen weigerde deze aanvraag op 30 maart 2012. 

 

1.4. Bij schrijven van 26 maart 2012 diende verzoeker een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf 

van meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

1.5. De aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 19 

augustus 2009 (zie punt 1.2.) werd op 19 augustus 2010 ontvankelijk verklaard. De gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding trof op 22 

oktober 2012 de beslissing waarbij deze aanvraag ongegrond wordt verklaard. 

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding verklaarde op 21 augustus 2013 de aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet van 26 maart 2012 (zie punt 1.5.) onontvankelijk.  

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding trof op 22 augustus 2013 eveneens beslissingen tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlagen 13quinquies) in hoofde van beide verzoekers. Verzoekers 

tekenden beroep aan tegen deze beslissingen. Bij arresten van 6 februari 2018 verwierp de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de vorderingen tot schorsing en nietigverklaring (RvV 6 

februari 2018, nrs. 199 250 en 199 251).  

 

1.8. Op 21 augustus 2013 diende verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 27 september 2013 verklaarde 

de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding deze aanvraag onontvankelijk. Verzoeker tekende beroep aan tegen deze beslissing. 

Bij arrest van 25 februari 2016 vernietigde de Raad deze beslissing (RvV 25 februari 2016, nr. 162 811).  

 

1.9. Verzoeker diende op 16 september 2013 een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding trof op 24 

januari 2014 de beslissing waarbij deze aanvraag onontvankelijk wordt verklaard en trof eveneens de 

beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en tot het opleggen van 

een inreisverbod van drie jaar (bijlage 13sexies).  

 

1.10. Op 11 februari 2014 trof de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies).  

 

1.11. Bij schrijven van 10 april 2014 dienden verzoekers een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf 

van meer drie maanden op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

1.12. Bij schrijven van 26 augustus 2014 dienden verzoekers een derde aanvraag in om machtiging tot 

verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De aanvraag 

werd zonder voorwerp verklaard op 20 januari 2015. Tegen voormelde beslissing werd beroep 

aangetekend bij de Raad.  Bij arrest van 20 juli 2017 verwierp de Raad de vordering tot nietigverklaring 

(RvV 20 juli 2017, nr. 189 968).   

 

1.13. Op 30 oktober 2015 dienden verzoekers een nieuw verzoek om internationale bescherming in. Op 

31 mei 2016 trof de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beslissingen tot 

weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Tegen deze beslissingen werd 

beroep aangetekend bij de Raad. Bij arrest van 26 juli 2016 verwierp de Raad het beroep (RvV 26 juli 

2016, nr. 172 360).  

 

1.14. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

trof op 27 april 2016 een beslissing waarbij de aanvraag van 10 april 2014 (zie punt 1.11.) ontvankelijk, 
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doch ongegrond wordt verklaard. Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend bij de Raad. Bij arrest 

van 20 juli 2017 verwierp de Raad de vordering tot nietigverklaring (RvV 20 juli 2017, nr. 189 969).   

 

1.15. Op 16 juni 2016 trof de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies) 

in hoofde van verzoeker.  

 

1.16. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

verklaarde op 13 juli 2018 de aanvraag van 21 augustus 2013 op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet (zie punt 1.8.) ongegrond, na intrekking van een eerdere beslissing van 31 mei 2018, 

en trof een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

1.17. Bij schrijven van 24 augustus 2018 dient verzoeker een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf 

van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging verklaarde op 11 september 

2018 de aanvraag van 24 augustus 2018 onontvankelijk, en trof een beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.18. Op 1 februari 2019 dienden verzoekers een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

1.19. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

(hierna: de minister) trof op 18 februari 2019 de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 1 februari 2019 (zie punt 1.18.) onontvankelijk 

wordt verklaard. Verzoekers werden hiervan op 27 februari 2019 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

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

01.02.2019 bij onze diensten werd ingediend door : 

M.(…), B.(…) (R.R.: (…)), geboren te (…) op (…) 

+ echtgenote 

M.(…), M.(…) (R.R.: (…)), geboren te (…) op (…) 

nationaliteit: Georgië 

adres: (…) 

 

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

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

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

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

 

Reden(en): 

 

Artikel 9ter – § 3 5° – van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

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

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

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

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

huidige bepaling.  

 

Op 21.08.2013 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 01.02.2019 en in de bijgevoegde medische 

attesten (zie bevestiging arts d.d. 14.02.2019 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 
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08.01.2012 (BS 06.02.2012). Aangezien betrokkene geen enkel nieuw element aanbrengt, is de aanvraag 

bijgevolg onontvankelijk. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voeren verzoekers de schending aan 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), van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de 

artikelen 9ter en 62 van de vreemdelingenwet, van het “administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige 

voorbereiding van bestuurshandelingen” en van het “administratief rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur”. 

In het middel zelf gaan verzoekers ook nog in op de motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Zij betogen tevens dat er sprake is van een kennelijke 

beoordelingsfout.  

 

Verzoekers stellen in hun enig middel het volgende:  

 

“1. 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 ziekte, 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” (Parl. Doc., Kamer, 2005-2006, 51-2478/001, pp. 34 en 

35).  

 

De analyse van de effectieve beschikbaarheid en toegankelijk van de vereiste zorgen dient in concreto 

uitgevoerd worden, rekening houdend met alle specifieke elementen van het geval. 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” (Parl. Doc., Kamer, 2005-2006, n°2478/008, page 137).  

 

Artikel 3 EVRM stelt: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen.” Deze absolute wetsbepaling verplicht dat er een 

zorgvuldige onderzoek wordt gevoerd van de situatie van de vreemdeling in geval van terugkeer naar zijn 

land van herkomst (EHRM, MSS c. Belgique et Grèce, 21 januari 2011 Y c. Russie, 4 december 2008 ; 

Saadi c. Italië, 28 februari 2008 ; Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 oktober 1991 ; Cruz Varas et 

autres c. Suède, 20 maart 1991; zie ook RvV nr 138 942 van 20 februari 2015).  

Artikel 9 ter Vreemdelingenwet is breder dan artikel 3 EVRM: “Het vormt een schending van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet om de aanvraag om machtiging tot verblijf te verwerpen, enkel omdat niet aan 

de voorwaarden van artikel 3 van het EVRM was voldaan” (RvS nr 225.633 van 28 november 2013; RvV 

arrest 91385, 19 november 2012, arrest nr 92 309 van 27 november 2012, arrest nr 117 410 van 21 januari 

2014).  

 

De Raad van State heeft al duidelijk gesteld dat volgens artikel 62 Vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de bestuurshandelingen een passende 

en afdoende motivering in feite en in rechte vereisen. Deze motieven moeten bovendien uitdrukkelijk 

worden vermeld op de beslissing (formele motiverin): «la motivation doit être adéquate et le contrôle 

s’étend à cette adéquation, c'est-à-dire l'exactitude, l’admissibilité et les pertinence des motifs » (RvS, 25 

avril 2002, n° 105.385). Deze motivering moet rekening houden met de elementen van het dossier in het 

geheel en hierop antwoorden op pertinente wijze zodat de eiser de redenering en de draagwijdte van de 

akte kan begrijpen: "que la décision fasse apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de 

son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, 

le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d'un recours et, à la juridiction compétente, d'exercer 
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son contrôle a ce sujet» (RvV n° 100 300 van 29 maart 2013), en ook "en omettant de se prononcer sur 

le contenu des différents éléments précités, la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation 

formelle." (RvV nr 95 594 van 22 januari 2013).  

De administratieve rechtsbeginselen van goed bestuur en zorgvuldigheid verplichten de overheden om 

zich zorgvuldig te informeren om een beslissing te nemen (RvV nr. 115 993 van 19 december 2013). De 

Raad van State heeft de zorgvuldigheidsplicht als volgt omschreven : « veiller avant d'arrêter une décision, 

à recueillir toutes les données utiles de l'espèce et de les examiner soigneusement, afin de prendre une 

décision en pleine et entière connaissance de cause » (RvS, 23 februari, 1966, n°58.328) ; « [procéder] 

à un examen complet et particulier des données de l'espèce, avant de prendre une décision» (RvS, 31 

mei 1979, n°19.671) ; «le devoir de minutie ressortit aux principes généraux de bonne administration et 

oblige l'autorité a procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements 

nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle 

puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié 

tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (RvS nr 220.622 van 17 september 2012).  

 

2. Uiteenzetting van de onderdelen van het middel  

1.1 Eerste onderdeel-Motiveringsplichten en zorgvuldigheidsbeginsel  

De motivering van de bestreden beslissing houdt een kennelijk gebrek in aan de formele motivering en 

het algemene beginsel van zorgvuldigheid daar verwerende partij van oordeel is dat dat de ingeroepen 

medische elementen in de aanvraag 1.02.2019 eveneens ingeroepen werden in de aanvraag van 

21.08.2013. Dit is onjuist.  

Verzoeker benadrukt dat er geen definitieve beslissing ten aanzien van de aanvraag van 2013 werd 

genomen daar de ongegrondheidsbeslissing die genomen werd ingetrokken werd door Dienst 

Vreemdelingenzaken. Er bestaat in de rechtsorde dus geen "bespreking" van de aanvraag 9ter van 2013 

en het is onterecht dat verwerende partij vervolgens concludeert dat de aanvraag van februari 2019 

onontvankelijk is.  

Verzoeker heeft 31 nieuwe documenten aan zijn aanvraag van februari toegevoegd die duidelijk nieuwe 

elementen inhouden ten aanzien van de aanvraag die op 21.03.2018 werd ingediend en die nooit 

besproken werden door verwerende partij en er werd nooit een beslissing ten gronde genomen :  

- Aanvraag van 2013 : ongegrondsheidsbeslissing dd 29.05.2018 ingetrokken;  

- Aanvraag van augustus 2018 : onontvankelijk wegens het ontbreken van nieuwe elementen; 

- Aanvraag van februari 2019 : onontvankelijk wegens het ontbreken van nieuwe elementen;  

De actuele medische situatie van verzoeker, alhoewel het tijdig en legaal meegedeeld werd aan 

verzoekende partij, werd nooit geanalyseerd : noch in de aanvraag van 2013, noch in de aanvraag van 

augustus 2018, noch in de aanvraag van februari 2019.  

In het beroep tegen de ongegrondheidsbeslissing van 29 mei 2018 werd er benadrukt dat:  

“Verwerende partij heeft geen rekening gehouden met bijkomende medische attesten die door verzoeker 

opgestuurd zijn per aangetekend schrijven op 29 mei 2018.  

Op 17 mei 2018 liet verwerende partij weten, per aangetekende zending, dat verzoeker 4 weken de tijd 

had om bijkomende medische attesten per post over te maken (stuk 4).  

Op 29 mei 2018. 12 dagen na de ontvangst van de aangetekende brief van verwerende partij, stuurde 

verzoeker per aangetekende brief 15 medische attesten en rapporten naar verwerende partij om zijn 

medische toestand te actualiseren (stuk 5 en stukken 6a tot 6o).  

Met die 11 nieuwe medische attesten werd geen rekening genomen, noch in het medisch verslag van 29 

mei 2018, noch in de beslissing van 31 mei 2018, alhoewel ze binnen de termijnen naar tegenpartij werden 

doorgestuurd.  

Dat tegenpartij niet op het verstreken van het termijn heeft gewacht om zijn medisch-verslag op te maken 

is een flagrante bewijs van het gebrek aan zorgvuldigheid bij het behandelen van verzoeker' dossier.  

Verwerende partij schendt wederom zijn formele motiveringsplichten, alsook het zorgvuldigheidsbeginsel 

door het niet in acht nemen van alle elementen die aan hun kennis tijdelijk werden gebracht.” 

Omdat de ongegrondheidsbeslissing ingetrokken werd en Dienst Vreemdelingenzaken vervolgens liet 

weten dat deze aanvraag niet meer in behandeling was omdat er een nieuwe aanvraag werd ingediend 

in augustus 2018, werd er een nieuwe aanvraag ingediend in februari 2019 met nieuwe elementen en 

nieuwe attesten die de actuele situatie van verzoeker staven.  

Nadat verwerende partij de ongegrondheidsbeslissing heeft ingetrokken en vooraleer de bestreden 

beslissing te nemen had verwerende partij over alle elementen die aan hem gestuurd werd en die door 

hem gekend werden.  

Verwerende partij heeft besloten de ongegrondheidsbeslisisng in te trekken zodat de “nieuwe aanvraag” 

ingediend in 2019 is logischerwijze een aanvulling van de eerste procedure die niet afgesloten werd door 

tegenpartij. Er ander over besluiten zou toch gevolg hebben dat de nieuwe documenten ingeroepen in de 

aanvraag van februari 2019 nooit besproken zullen worden.  
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Verwerende partij schendt vervolgens de motiveringsplichten, het zorgvuldigheidsplichten, de artikelen 

9ter en 62 VW en artikel 3 EVRM.  

1.2 Tweede onderdeel - Redelijkheids-en vertrouwensbeginsel  

Verzoeker betoogt dat de motivering van de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het 

vertrouwens- en redelijkheidsbeginsel daar verwerende partij niet uitgelegd waarom hij een 

"ongegrondheidsbeslissing" intrekt en, tegelijkertijd, van oordeel is dat het medisch dossier van verzoeker 

"besproken" werd in de aanvraag van 21.08.2013. Deze redenering is tegenstrijdig.  

Verzoeker stuit op een disproportionele formalisme van verwerende partij die aan de ene kant, de 

aanvraag van 2013 afsluit omdat er nieuwe aanvragen werden ingediend (augustus 2018 en februari 

2019) maar tegelijkertijd, de nieuwe elementen van verzoekers medische situatie niet bespreekt omdat 

ze zouden zijn besproken in het kader van de aanvraag van 2013, quod non.  

Verzoeker heeft een ontvankelijkheidsbeslissing gekregen van zijn aanvraag ingediend op 21.08.2013 en 

heeft steeds meegewerkt aan het actualiseren van zijn dossier. Met het intrekken van de 

ongegrondheidsbeslissing heeft het tot gevolg dat er nooit een analyse ten gronde is gebeurd van 

verzoekers situatie.  

Het feit dat verwerende partij een nieuwe aanvraag verwerpt alhoewel deze aanvraag zich op nieuwe 

elementen stoelt, nieuwe elementen met wie ze nooit rekening hebben gehouden, en zich beperkt tot het 

vaststellen dat de medische problemen "besproken" werden (quod non), vormt een schending van de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het beginsel van de zorgvuldigheid, 

redelijkheid en van het vertrouwensbeginsel.  

1.3 Derde onderdeel - motiveringsplichten  

Zou Uw Raad van oordeel zijn dat er sprake is van eerdere "besproken" elementen, quod non, moet er 

worden vastgesteld dat de analyse gemaakt door de arts-adviseur en die door verwerende partij 

overgenomen is onvoldoende is daar verzoekende partij zich in de onmogelijkheid bevindt om te verstaan 

welke elementen werden al ingeroepen en waar.  

Op eenzijdige wijze besluit de arts-adviseur dat verzoekers toestand ongewijzigd is sinds de aanvraag 

2013 maar rechtvaardigt zijn besluit niet. Hij refereert zich aan een "reeds besproken aanvraag 2013" 

zonder deze toe te voegen aan de beslissing.  

De voorwaarden van een toegelaten motivering "par référence", ie door verwijzing naar andere stukken, 

zijn in huidig geval niet vervuld daar de inhoud van de "besproken medische attesten" niet op een 

afdoende manier uiteengezet zijn in het advies van de arts-adviseur, en deze documenten niet tijdig ter 

kennis van verzoekende partij werden gebracht.  

« Considérant que si la motivation par référence d'un acte administratif peut être admise, c'est à la 

condition que le document auquel l'auteur de la décision en cause entend se référer existe effectivement 

et soit lui-même motivé formellement;» (RvS Braginsky, n° 223.713, 04.06.2013); « que la loi du 29 juillet 

1991 n'interdit pas la motivation par référence; qu'il est satisfait à son prescrit lorsque l'avis auquel il est 

fait référence est joint, ou intégré dans l’acte administratif et que les avis auxquels il est référé soient eux-

mêmes motivés; » (RvS, Dandrifosse, n° 223.440, 07.05.2013).  

Verzoeker is bijgevolg niet in staat om, op het moment van de kennisgeving van de bestreden beslissing, 

een afdoende kennis te hebben van de motieven waarop de beslissing stoelt.  

"bij de wet van 29 juli 1991 gewaarborgde recht van de adressaat van de handeling, maar eveneens van 

elke belanghebbende derde, om onmiddellijk kennis te nemen van de motieven die de beslissing 

verantwoorden door de vermelding ervan in de handeling zelf. Het recht op de uitdrukkelijke motivering 

maakt het mogelijk het jurisdictionele toezicht op de bestuurshandelingen met individuele draagwijdte en 

de inachtneming van het beginsel van de wapengelijkheid in het kader van het administratief contentieux 

te versterken.  

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, die de bestuurde in staat moet stellen te beoordelen of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt, zou zijn doel voorbijschieten indien die 

bestuurde de motieven die de beslissing verantwoorden pas te weten kan komen nadat hij beroep heeft 

ingesteld. » (Grondwettelijk Hof, arrest nr 74/2014 van 8 mei 2014)  

Verwerende partij stelt een (grote) lijst op van de aandoeningen van verzoeker maar blijft in gebreke om 

aan te tonen dat deze niet nieuwe elementen zijn in de zin van artikel 9ter, §3, 5°.  

De bestreden beslissing moet vernietigd worden.  

1.4 Vierde onderdeel - Art. 3 EVRM  

Eisende partij betoogt dat de bestreden beslissing artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten 

van de mens schendt.  

In casu heeft verzoeker een verdedigbare grief aangebracht onder artikel 9ter daar zijn aanvraag van 

2013 ontvankelijk werd verklaard en er in casu, nooit een beslissing ten gronde werd genomen, noch een 

analyse van zijn actuele medisch dossier.  

Het Arbeidshof van Bergen erkent dat verzoekers zich in de onmogelijkheid bevinden om terug te keren 

naar hun land van herkomst. Het Hof benadrukt stelt vast dat verzoekers bewezen hebben zicht te 
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bevinden in "une impossibilité médical de retour dans le pays d'origine,, impossibilité suffisamment établie 

au regard des pièces complémentaires produites par l'intéressé, lesquelles confirment : - non seulement 

des affections graves, mais encore un risque important d'indisponibilité d'un traitement adéquat avec une 

accessibilité en tout état de cause plus qu'aléatoire"  

De bestreden beslissing heeft geen rekening gehouden met de geactualiseerde medische toestand van 

verzoekster, ook al bekende verwerende partij zelf dat de medische gegevens onvoldoende zijn.  

In een medisch attest van 26 februari 2018 kan er gelezen worden dat verzoeker "a déjà fait une crise 

cardiaque, faisant preuve de vulnérabilité en ce qui cocnerne son arbre vasculaire".  

In een medisch attest van 20 mei 2016 wordt er bevestigd dat “un vol en avion risque de causer des crises 

de paniques aigues. II me sembel qu'il n'est pas transportable par avion. Ensuite, une fois retoruné, il a 

absolument besoin de ses médicaments sans lesquels il risque très vite de majeurs complications 

cardiovasculaires et psychiatriques, voir le décès".  

In een medisch attest van 28 mei 2018 wordt er benadrukt dat « un mauvais contrôle de ces paramètres 

est étroitement lié à un sombre pronostic ».  

Aangezien de vermelde risico's door verschillende artsen ten aanzien van de medische situatie van 

verzoeker kunnen er geen risico's genomen worden met het terugkeren van verzoeker naar Georgië 

omdat een stopzetting van zijn behandeling dodelijke gevolgen kan hebben en een schending kan 

uitmaken van artikel 3 EVRM.  

Deze elementen werden niet in aanmerking genomen in de bestreden beslissing en verwerende partij 

heeft daarvoor zijn formele motiveringsplicht geschonden in strijd met de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 in combinatie met artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 3 EVRM.” 

 

2.2. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats 

stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 

toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

2.3. Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 

93.104). Er is sprake van een schending van het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel indien (1) 

het bestuur een vergissing beging, (2) ten gevolge die vergissing een voordeel heeft verleend aan de 

betrokkene, (3) en er geen gewichtige redenen zijn om het voordeel te mogen terugvorderen (RvS 3 juni 

2010, nr. 204.655). 

 

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

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

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De 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 november 2012, nr. 221.475). 

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62, §2, van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze 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).  

 

2.6. De materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven moeten bestaan. Dit betekent onder meer dat die motieven steunen op werkelijke 

bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. 

Bovendien moet de overheid de gegevens die in rechte en in feite juist zijn, correct beoordelen en op 

grond van deze gegevens in redelijkheid tot een beslissing komen (RvS 18 december 2013, nr. 225.875). 

 

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

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

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 
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gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

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

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

2.8. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet als haar 

juridische grondslag. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

 (…) 

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

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

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

huidige bepaling 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.” 

 

2.9. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers op 1 februari 2019 een vijfde aanvraag om 

machtiging tot verblijf indienden op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Verzoekers voegden 

bij deze aanvraag een ganse reeks bijlagen, waaronder drie zogeheten ‘standaard medische 

getuigschriften’ (hierna: SMG’s) en meer dan dertig andere medische documenten en verslagen. In de bij 

de aanvraag gevoegde SMG’s, met name het SMG van dr. G. van 28 mei 2018, het SMG van dr. G. van 

3 augustus 2018 en het SMG van dr. G. van 18 januari 2019 wordt telkens onder het kopje ‘diagnose’ 

melding gemaakt van volgende aandoeningen in hoofde van verzoeker: “een hartaanval van 2013, een 

geplande cholecystectomie in september 2018, een insuline-dependente diabetes mellitus met allerhande 

complicaties, PTSD en cervico-dorso-lombalgieën.” 

 

2.10. De bestreden beslissing vermeldt een medisch advies van de arts-adviseur van 14 februari 2019, 

dat samen met de bestreden beslissing ter kennis van verzoekers werd gebracht. Dit advies, waarnaar 

uitdrukkelijk wordt verwezen in de bestreden beslissing, vormt de basis voor en maakt integraal deel uit 

van de motivering van de bestreden beslissing en bevat de volgende overwegingen: 

 

“(…) 

U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 01.02.2019 en 21.08.2013 te vergelijken. 

Mr. M.(…) B.(…), een man van 53 jaar van Georgië die al sinds 2008 in België verblijft (zie administratief 

dossier) en nog steeds geen van de officiële landstalen spreekt, legt in zijn aanvraag d.d. 01/02/2019 

volgende medische stukken voor: 

 

A) Standaard Medisch Getuigschrift (SMG): 

• SMG d.d. 28/05/2018 van Dr. G.(…) G.(…) (huisarts): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 

21/08/2013  

• SMG d.d. 03/08/2018 en 18/01/2019 van Dr. G. G.(…) 

 

B) Medische verslagen: 

• 26/02/2018 van Dr. G. G.(…) 

• 28/05/2018 van Dr. G. G.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 22/05/2018 (16/05/2018) van Dr. J.(…)-C.(…) D.(…) (dubbel) 

• 18/05/2018 (14/05/2018) van X.(…) V.(…) M.(…) (dubbel): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 

21/08/2013 

• 05/04/2018 (03/04/2018) van Dr. J.(…)-C.(…) F.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 

21/08/2013 

• 12/03/2018 (09/03/2018) van Dr. S.(…) G.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 13/03/2018 (05/03/2018) van Dr. X. V.(…) M.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 06/12/2017 (30/11/2017) van Dr. V.(…) L.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 20/06/2017 (15/06/2017) van Dr. J.C. D.(…) : reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 07/03/2017 van Dr. I.(…) G.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 06/03/2017 van Dr. D.(…) D.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 16/02/2017 (10/02/2017) van Dr. J.(…) D.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 28/04/2016 (27/04/2016) van Dr. J.C. D.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 04/02/2016 van Dr. I. G.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 
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• 08/01/2016 (28/12/2015) van Dr. J.C. D.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 07/05/2018 Laboresultaten: reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 10/04/2013 van Dr. J.(…) L.(…) (dubbel): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

•  07/02/2013 (17/06/2013) van Dr. I.(…) C.(…)  : reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 13/06/2013 (10/06/2013) van Dr. D. D.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 09/04/2013 van Dr. D. D.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 20/11/2013 van Dr. L.(…) P.(…) (dubbel): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 24/02/2014 van Dr. G. G.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 20/11/2013 van Dr. J.C. L.(…): attest van ontslag zonder verdere medische gegevens 

• 18/11/2013 van Dr. C.(…) L.(…): attest van opname zonder verdere medische gegevens 

• 29/10/2013 van Dr. A.(…) P.(…): reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 09/09/2013 (11/09/2013) van Dr. D. D.(…)i: reeds besproken bij de aanvraag 9ter van 21/08/2013 

• 15/07/2016 van Dr. G. G.(…): medisch attest op vraag van patiënt zonder medische gegevens 

• 19/05/2016 van D. D.(…) 

• 23/06/2016 van Dr. P.(…) C.(…) 

• 20/05/2016 van Dr. G. G.(…) 

• 30/07/2018 van Dr. G. G.(…) 

• 11/01/2019 van Dr. D. D.(…): richtlijnen voor hospitalisatie op 22/01/2019 zonder medische gegevens 

• 18/01/2019 van Dr. G. G.(…) 

• 14/01/2019 en 30/10/2018 Laboresultaten 

• 12/11/2018 (07/11/2018) van Dr. J.C. D.(…) 

• 26/09/2018 (12/09/2018) van Dr. A.(…) O.(…) 

• 23/01/2019 van Dr. D. D.(…)(dubbel) 

 

Uit deze medische getuigschriften en verslagen blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene 

ongewijzigd is t.a.v. de medische stukken gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 21/08/2013.  

Op de SMG's en de medische verslagen wordt namelijk vermeld dat Mr. M.(…) lijdt aan ischemisch 

hartlijden waarvoor PTCA en stenting in 2013 en 2019, aan slecht geregelde insuline-behoevende 

diabetes mellitus type 2 met retinopathie, micro-angiopathie en neuropathie, hypercholesterolemie en 

hyperlipidemie, cholecystolithiasis (galstenen) waarvoor de cholecystectomie (verwijderen van de 

galblaas) nog steeds niet werd uitgevoerd, PTSD/PTSS met angst en depressie, hernia hiatale (hiatus 

hernia) met oesofagitis en lumbale pathologie. 

Op de voorgelegde SMG's en nieuwe medische verslagen wordt voor betrokkene geen enkele nieuwe 

diagnose gesteld en de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene wordt dus 

slechts bevestigd. 

(…)” 

 

2.11. In het advies van 14 februari 2019 overloopt de arts arts-adviseur alle stukken die verzoekers als 

bijlagen hadden gevoegd bij hun aanvraag om machtiging tot verblijf. Er wordt geconcludeerd dat er geen 

nieuwe diagnose wordt gesteld in de voorgelegde SMG’s, dat de gezondheidstoestand van betrokkene 

ongewijzigd is ten opzichte van de medische stukken, gevoegd bij de aanvraag van 21 augustus 2013, 

waardoor de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand dus slechts wordt bevestigd. De 

gemachtigde van de minister stelde vast dat de elementen die werden ingeroepen in de huidige aanvraag 

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

verblijf”, die niet “als onontvankelijk werd beoordeeld op basis van artikel 9ter, § 3, 1°, 2° of 3°” en dat van 

de elementen uit de eerdere aanvraag geen afstand werd gedaan. Bijgevolg diende de gemachtigde van 

de minister onderhavige aanvraag onontvankelijk te verklaren in toepassing van artikel 9ter, §3, 5°, van 

de vreemdelingenwet. 

 

2.12. Verzoekers stellen in hun middel dat er nog geen ten gronde bespreking is geweest van de aanvraag 

van 21 augustus 2013. Verzoekers wijzen erop dat de ongegrondheidsbeslissing van 31 mei 2018 en het 

advies van de arts-adviseur van 29 mei 2018 werden ingetrokken. Volgens hen werd verzoekers actuele 

medische situatie nog nooit geanalyseerd. Zij zijn dan ook van mening dat de aanvraag van 1 februari 

2019 “logischerwijze” enkel als aanvulling kan worden beschouwd van de eerdere procedure die niet werd 

afgesloten. Verzoekers stellen dat zij meerdere documenten hebben neergelegd die nooit besproken zijn 

geweest.  

 

2.13. De Raad stipt aan dat verzoekers met hun kritiek voorbij lijken te gaan aan de cruciale vraag of de 

elementen, die verzoekers inroepen in de ‘huidige’ aanvraag om machtiging tot verblijf van 1 februari 

2019, al dan niet reeds werden ingeroepen in een eerdere medische regularisatie-aanvraag, in casu de 

aanvraag van 21 augustus 2013 (zie punt 1.8.). De vraag of deze elementen al dan niet ten gronde werden 
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‘besproken’ is in het kader van de toepassing van voormelde wetsbepaling enkel relevant indien de vorige 

aanvraag aanleiding gaf tot een onontvankelijkheidsbeslissing “op basis van artikel 9ter, § 3, 1°, 2° of 3°” 

van de vreemdelingenwet of indien van deze elementen afstand werd gedaan. Aangezien verzoekers niet 

aantonen dat dergelijke onontvankelijkheidsbeslissing werd genomen, noch dat zij van deze elementen 

afstand deden, slagen zij er met hun kritiek niet in het determinerend motief van de bestreden beslissing 

aan het wankelen te brengen. 

 

2.14. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat bij de eerdere aanvraag om machtiging tot verblijf van 21 

augustus 2013 de volgende elementen werden ingeroepen, en, voor zover relevant, in de beslissing van 

13 juli 2018 werden ‘besproken’: “ischemisch hartlijden waarvoor PTCA (ballondilatatie) in april 2013 (…), 

diabetes type 2, met retinopathie (oogaantasting) en vermelden van micro-angiopathie en neuropathie, 

niet geobjectiveerd, hypercholesterolemie en hyperlipidemie als risicofactoren, planning sinds begin 2017 

van cholecystectomie nog steeds niet uitgevoerd (sept 2018?), PTSD (…), gedocumenteerde hiatus 

hernia en oesofagitis in 2013 (…), (…) lumbale pathologie zonder behandeling.”  

 

2.15. In het tweede onderdeel van hun middel beweren verzoekers dat hun aanvraag van 1 februari 2019 

“zich op nieuwe elementen stoelt, nieuwe elementen met wie ze nooit rekening hebben gehouden (sic)”. 

Verzoekers stellen in hun derde middelonderdeel dat de verwerende partij een lijst met aandoeningen van 

verzoeker opstelt, maar in gebreke zou blijven om aan te tonen dat deze “niet nieuwe elementen zijn” in 

de zin van artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet. Uit het hierboven weergegeven medisch advies 

kan evenwel duidelijk worden opgemaakt welke stukken, die bij de aanvraag van 1 februari 2019 werden 

gevoegd, nog niet eerder werden ‘besproken’. Op grond van het geheel van de voorgelegde “medische 

getuigschriften en verslagen”, toegevoegd aan de aanvraag van 1 februari 2019, stelt de arts-adviseur 

vast dat verzoeker “lijdt aan ischemisch hartlijden waarvoor PTCA en stenting in 2013 en 2019, aan slecht 

geregelde insuline-behoevende diabetes mellitus type 2 met retinopathie, micro-angiopathie en 

neuropathie, hypercholesterolemie en hyperlipidemie, cholecystolithiasis (galstenen) waarvoor de 

cholecystectomie (verwijderen van de galblaas) nog steeds niet werd uitgevoerd, PTSD/PTSS met angst 

en depressie, hernia hiatale (hiatus hernia) met oesofagitis en lumbale pathologie”. De arts-adviseur 

concludeert “dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. de medische stukken 

gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 21/08/2013” en dat “(o)p de voorgelegde SMG's en nieuwe medische 

verslagen (…) voor betrokkene geen enkele nieuwe diagnose (wordt) gesteld en de reeds eerder 

aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene (…) dus slechts (wordt) bevestigd.” Er werd dus, in 

weerwil van verzoekers beweringen, wél aangetoond dat er geen nieuwe elementen zijn. Verzoekers 

slagen er niet in de bevindingen van de arts-adviseur in concreto te weerleggen door elementen te isoleren 

in de - op basis van de stukken opgestelde - ‘lijst van aandoeningen’ die zij niet eerder zouden hebben 

ingeroepen en die de toepassing van artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet in hun geval in de weg 

zouden staan. 

 

2.16. Bijkomend merkt de Raad op dat de kritiek van verzoekers, dat hun eerdere aanvraag nooit ten 

gronde zou zijn ‘besproken’, feitelijke grondslag mist.  

 

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt weliswaar dat de ongegrondheidsbeslissing van 31 

mei 2018, die betrekking had op de aanvraag om machtiging tot verblijf van 21 augustus 2013 (zie punt 

1.8. en punt 1.16.), werd ingetrokken op 13 juli 2018. Verzoekers werden op 31 juli 2018 in kennis gesteld 

van deze intrekking. 

 

De arts-adviseur stelde op 29 juni 2018 een nieuw medisch advies op waarna de verwerende partij op 13 

juli 2018 een nieuwe ongegrondheidsbeslissing nam. Uit niets blijkt dat tegen deze (nieuwe) beslissing 

van 13 juli 2018 rechtsmiddelen werden aangewend, zodat deze thans definitief in het rechtsverkeer 

aanwezig is. Het betoog van verzoekers over de aanvullingen die in mei 2018 werden overgemaakt, heeft 

bijgevolg betrekking op de aanvraag van 21 augustus 2013, die reeds werd behandeld, en kan niet in 

verband worden gebracht met het voorwerp van de huidige procedure.  

 

Uit wat voorafgaat kan in elk geval worden opgemaakt dat de aanvraag om machtiging tot verblijf van 21 

augustus 2013 wel degelijk ten gronde werd besproken, zodat de gemachtigde van de minister, indien 

werd vastgesteld dat de elementen reeds eerder werden ingeroepen in een eerdere aanvraag, toepassing 

diende te maken van artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet en de aanvraag onontvankelijk diende 

te verklaren. Verzoekers kunnen niet dienstig voorhouden dat hun ‘huidige’ aanvraag als een aanvulling 

op een niet-afgesloten procedure beschouwd zou moeten worden.  
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2.17. In zoverre verzoekers voorhouden dat zij van de ongegrondheidsbeslissing van 13 juli 2018 nooit in 

kennis zouden zijn gesteld, kunnen zij niet worden gevolgd. Het administratief dossier bevat immers een 

instructie aan de burgemeester van Marcinelle d.d. 13 juli 2018 waarin het volgende werd gesteld: 

 

“(…) 

Me référant à la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 

i 980 sur l'accès au territoire» le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, comme remplacé 

par l'article I §7 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi 

du 8 janvier 2012, introduite par courrier recommandé le 21.08.2013 auprès de nos services par : 

M.(…), B.(…) (R.N. (…)) 

Nationalité: Géorgie 

Né(e) à L.(…), le (…), 

Adresse: (…) 

Je vous: informe que la requête est rejetée, 

II y a donc lieu de convoquer la personne concernée et de: lui notifier : 

• 'la décision de rejet de régularisation ci-jointe 

Veuillez également remettre à: l'intéressé l'enveloppe sous pli ci-incluse. 

* L'ordre de quitter le territoire dans les 0 jours (Annexe 13) 

Conformément à l'article 81/4. §3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

rétablissement et I'éloignement des étrangers, la décision a été prise en néerlandais. 

Les instructions pour vous, la commune, présentes dans cette décision néerlandophone sont rappelées 

ci-dessous en français : 

Veuillez également remettre à M.(…) B.(…)  l'enveloppe sous pli ci-incluse. 

NE NOTIFIEZ EN AUCUN CAS LA DECISION à M.(…) B.(…)  SANS L'ENVELOPPE SOUS PLI FERME 

CI-JOÎN 

(…)” 

 

Uit de bijlagen bij deze instructie kan worden opgemaakt dat verzoekers minstens gedeeltelijk in kennis 

werden gesteld van de beslissing van 13 juli 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 21 augustus 2013 ongegrond werd verklaard. Op de 

bladzijde waarop de handtekening van eerste verzoeker prijkt, staat het volgende vermeld:  

 

“Gelet op de aanvraag om machtiging tot verblijf dd. 21.08.2013 door betrokkene ingediend 

overeenkomstig artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en gezien de asielaanvraag dd. 29.09.2008 

van betrokkene op genoemde datum nog in behandeling was, werd voor onderhavige beslissing gebruik 

gemaakt van de taal die die voor deze asielprocedure gekozen / bepaald werd, te weten het Nederlands 

(Toepassing van artikel 51 / 4§3 van de wet van 15 december 1980).  

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

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

omwille van ‘verlies van recht op verblijf’.  

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan M.(…), B.(…) te willen overhandigen.” 

 

Dit stuk werd door verzoeker voor kennisname ondertekend op 31 juli 2018. Bij deze handtekening wordt 

opnieuw uitdrukkelijk gesteld dat “M.(…) B.(…) verklaart bijgevoegde gesloten omslag te hebben 

ontvangen” en dus niet dienstig voorhouden niet op de hoogte te zijn van de beslissing van 13 juli 2018, 

laat staan van het medisch advies van 29 juni 2018 waarin de gezondheidstoestand van verzoeker 

uitvoerig wordt ‘besproken’. 

 

2.18. Waar verzoekers in hun derde middelonderdeel stellen dat zij niet kunnen begrijpen ‘welke’ 

elementen reeds zouden zijn ingeroepen en ‘waar’ deze elementen werden ingeroepen, wijst de Raad 

erop dat verzoekers zelf verantwoordelijk zijn voor de aanvragen die zij indienen en de elementen die zij 

hierin inroepen. Als middel kunnen zij zich niet beroepen op de eigen onzorgvuldigheid bij het indienen 

van deze aanvragen (cf. RvS 29 juni 2006, nr. 160.772). Uit een simpele lezing van het medisch advies 

van 14 februari 2019 (zie punt 2.10.) blijkt trouwens duidelijk welke van de talrijke medische stukken, die 

verzoekers bij hun aanvraag van 1 februari 2019 hadden gevoegd, reeds het voorwerp uitmaakten van 

een onderzoek. De overwegingen uit het medisch advies waarin bepaalde documenten als “reeds 

besproken” worden bestempeld, kunnen onmogelijk worden beschouwd als een “motivering door 

verwijzing” in administratiefrechtelijke zin, die aan specifieke voorwaarden zou zijn gekoppeld. 

Uit voorgaande bespreking blijkt bovendien dat verzoekers wel degelijk in kennis werden gesteld van de 

medische adviezen waarmee de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris/minister 

gepaard gingen. Verzoekers waren aldus in de mogelijkheid de adviezen en hun respectievelijke 
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aanvragen naast elkaar te leggen en zelf na te gaan welke elementen in welk advies werden besproken 

en welke elementen desgevallend over het hoofd zouden zijn gezien. Aangezien zij in hun middel niet 

precies aanduiden welk (medisch) gegeven nooit eerder werd ‘besproken’, maken zij niet aannemelijk dat 

de arts-adviseur een onzorgvuldigheid zou hebben begaan of kennelijk onredelijk tot zijn advies is 

gekomen, noch dat de bestreden beslissing een motiveringsgebrek of een kennelijke beoordelingsfout 

vertoont. 

 

2.19. Het door verzoekers geschonden geachte artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden 

onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”. Deze 

bepaling bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt 

in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de 

omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Verzoekers betogen dat de aanvraag van 21 augustus 2013 ontvankelijk werd verklaard en dat er geen 

ten gronde bespreking heeft plaatsgevonden en verwijzen verder naar het vonnis van het Arbeidshof van 

Bergen dat zij hebben gevoegd aan hun verzoekschrift (Verzoekschrift, bijlage 7). Verzoekers stellen dat 

het Arbeidshof benadrukt dat zij zich bevinden in de medische onmogelijkheid om terug te keren naar het 

land van herkomst. Zij verwijzen verder ook naar enkele medische attesten die zij in het kader van de 

aanvraag van 1 februari 2019 hebben neergelegd om te stellen dat er geen risico’s genomen kunnen 

worden met verzoekers terugkeer naar Georgië, daar een stopzetting van verzoekers behandeling 

dodelijke gevolgen kan hebben.  

 

De Raad merkt vooreerst op dat de bestreden beslissing, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

onontvankelijk werd verklaard, geen verwijderingsmaatregel inhoudt, waardoor de schending van artikel 

3 van het EVRM niet dienstig kan worden ingeroepen (RvS 21 oktober 2005, nr. 150.528). Bovendien 

herhaalt de Raad dat er wel degelijk een ten gronde bespreking heeft plaatsgevonden van verzoekers 

medische situatie in het kader van de aanvraag van 21 augustus 2013. Verzoekers’ betoog kan dan ook 

niet dienstig worden ingeroepen in het kader van de huidige bestreden beslissing. In de bestreden 

beslissing wordt immers enkel vastgesteld dat verzoekers geen nieuwe elementen hebben voorgelegd 

die een nieuwe bespreking vereisen in het kader van artikel 9ter, §1, van de vreemdelingenwet. 

 

Bijkomend merkt de Raad op dat reeds in het medisch advies van de arts-adviseur van 29 juni 2018 werd 

gesteld dat “vanuit medisch standpunt [kan] dan ook [worden besloten] dat de pathologie bij de 

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

inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen 

reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Georgië” en dat “[er] derhalve vanuit medisch standpunt dan ook geen 

bezwaar [is] tegen een terugkeer naar het herkomstland, Georgië.”  

 

2.20. Er werd geen schending van artikel 3 van het EVRM, noch van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

aannemelijk gemaakt. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen 

en de motieven staan niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoekers maken niet aannemelijk 

dat bepaalde elementen niet of niet afdoende zouden zijn onderzocht. Er is geen sprake van een 

schending van de motiveringsplicht of van het redelijkheids-, het vertrouwens- of het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het enig middel is, voor zover de erin opgenomen schendingen dienstig werden aangevoerd, ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig juni tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


