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 nr. 225 443 van 30 augustus 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 Indiase nationaliteit te zijn, op 16 mei 2019 heeft 

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

van 8 januari 2019 van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 juni 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juli 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

 Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 22 juli 2010 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 8 oktober 2010 wordt de verzoekende partij gemachtigd tot een verblijf van één jaar.  

 

1.3. Op 31 januari 2012 wordt de verblijfsmachtiging van de verzoekende partij verlengd voor de duur 

van één jaar. 
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1.4. Op 7 februari 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding een beslissing tot niet verlenging van de 

verblijfsmachtiging. 

 

1.5. Op 26 april 2013 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.6. Op 27 augustus 2014 neemt de gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de aanvraag 

vermeld in punt 1.5. onontvankelijk wordt verklaard. Op dezelfde dag neemt de gemachtigde ten 

aanzien van de verzoekende partij een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Tegen voormelde beslissingen dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.7. Bij arrest nr. 184 831 van 30 maart 2017 wordt het beroep vermeld in punt 1.6. verworpen. 

 

1.8. Op 25 juli 2017 dient de verzoekende partij een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.9. Op 26 september 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.8. onontvankelijk 

wordt verklaard. Op dezelfde dag neemt de gemachtigde ten aanzien van de verzoekende partij een 

beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.10. Op 15 november 2017 dient de verzoekende partij een vierde aanvraag in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.11. Op 30 november 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.10. 

onontvankelijk wordt verklaard. Op dezelfde dag neemt de gemachtigde ten aanzien van de 

verzoekende partij een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.12. Op 6 november 2018 dient de verzoekende partij een vijfde aanvraag in om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.13. Op 7 januari 2019 stelt de ambtenaar-geneesheer een medisch advies op. 

 

1.14. Op 8 januari 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.12. onontvankelijk wordt 

verklaard. 

 

1.15. Op 8 januari 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de 

bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“De heer, 

(…) 

 

Wordt het bevel gegeven  het grondgebied  van België te verlaten, evenals het grondgebied van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij  hij (zij) 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 
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houder  te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten : betrokkene niet in bezit van een geldig visum” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekende partij te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 62 van de 

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

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het zorgvuldigheids- en het 

redelijkheidsbeginsel en 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). Uit de bespreking van het middel blijkt dat de verzoekende partij zich 

beroept op de schending van artikel 3 van het EVRM en zich tevens beroept op een schending van het 

motiveringsbeginsel en het hoorrecht.  

 

De verzoekende partij licht haar enig middel toe als volgt: 

 

“De bestreden beslissing (bijlage 13 - bevel om het grondgebied te verlaten) is gedateerd op  

08/01/2019.  Dat dit bevel om het grondgebied te verlaten onterecht genomen werd.  De bestreden 

beslissing schendt immers alle beginselen van behoorlijk bestuur. Bovendien zal  artikel 3 van het 

EVRM geschonden worden, indien verzoeker dient terug te keren naar India.  III. 1. Schending van de 

beginselen van behoorlijk bestuur  Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel  Verwerende partij 

schendt de zorgvuldigheidsplicht door geen rekening te houden met ALLE  elementen en het GEHEEL 

van elementen in dit dossier.  Verwerende partij gaf verzoeker een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Bij het nemen van  dergelijke beslissing dient men het dossier grondig te onderzoeken en 

hierbij zorgvuldig te  werk te gaan. Op het ogenblik van het nemen van de beslissing om de vreemdeling 

te  verwijderen, dient DVZ rekening te houden met de grondrechten van deze persoon.  Conform artikel 

74/13 Vw. dient DVZ aldus rekening te houden met volgende elementen:  Het hoger belang van het 

kind;  Het gezins - en familieleven;  De gezondheidstoestand van de vreemdeling;  De drie na te leven 

elementen vinden hun weerklank in respectievelijk artikel 24, 4 en 7 van  het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie.1 Het artikel 74/13 Vw. biedt  bescherming aan personen die 

kampen met grote gezondheidsproblemen.  Verwerende partij heeft geen enkele rekening gehouden 

met de actuele gezondheidstoestand  van verzoeker. Er werd in de beslissing zelfs niets vermeld over 

zijn toestand. Men heeft op  geen enkel ogenblik het gevaar onderzocht dat verzoeker loopt indien hij 

dient terug te keren  1 RvV 9 september 2016, nr. 174.382; 6 oktober 2016, nr. 175.902.  naar zijn land 

van herkomst. Het feit dat zijn aanvraag op basis van artikel 9ter Vw.  onontvankelijk werd verklaard, 

doet geen afbreuk aan de plicht om het dossier grondig te  onderzoeken en aan het vereiste beginsel 

van zorgvuldigheid.2 Verwerende partij wordt  verplicht rekening te houden met de 

gezondheidstoestand zoals die bestaat op het ogenblik  van de beslissing.3  Artikel 74/13 Vw. legt als 

dusdanig aan DVZ geen uitdrukkelijke motiveringsplicht op4, doch  dient er niettemin uit de beslissing 

op een of andere manier te blijken dat wel degelijk rekening  gehouden is met de naar voor gebrachte 

gezondheidstoestand door betrokkene.5 Uit de  bestreden beslissing kan op geen enkele manier 

worden afgeleid dat verwerende partij  rekening heeft gehouden met de ernstige medische 

aandoeningen waarmee verzoeker kampt.  Er werd geen enkele vorm van motivering opgenomen in de 

beslissing! Dit getuigt van een  onzorgvuldig bestuur.  Verzoeker lijdt aan ernstige auto-immune 

hemolytische anemie, dir Coombs nog 3+ aanwezig  en aldus is er ook herval te verwachten die 

mogelijks levensbedreigend kan zijn. Hij heeft nood  aan een regelmatige follow-up. Ook lijdt verzoeker 

aan ernstige invaliderende  hoofdpijnklachten met tinnitus die ook zijn functioneren beperken ten 

gevolge van ondergane  chemotherapie. Ook lijdt hij aan diabetes mellitus die onder controle dient te 

worden  gehouden met medicatie. Bovendien heeft hij ook ernstige gewrichtsklachten.  Er is een groot 

probleem met de medische opvolging van zijn medische problemen in het land  van herkomst.  Indien 

verzoeker medisch niet correct wordt opgevolgd dan loopt hij het risico op een zware  verslechtering van 

zijn fysieke toestand met mogelijk fatale gevolgen indien er sprake is van  reactivering non Hodgekin 

lymf oma cave met inactieve letsels ter hoogte van de wervels. Er  zijn tal van complicaties die 

verzoeker dreigt te krijgen indien er iets misloopt met zijn  medische opvolging. Hieraan heeft 

verwerende partij niet de minste aandacht besteed.  Verzoeker is aangewezen op permanente 
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medische opvolging en hulp. Hij dient ook  permanent de volgende medicatie in te nemen:     

Metformine   

Cyanocobalamine   

Meloxicam   

De gezondheidszorgen in India zijn schaars en het land gaat gebukt onder een algemeen  gekende 

extreme armoede. Hierbij komt dan ook nog eens het de facto kastensysteem, hetgeen  het voor armen 

en mensen uit 'lagere kasten' nog steeds bijzonder moeilijk maakt om in  aanmerking te komen voor 

gezondheidszorgen.  Men is aldus aangewezen op private instellingen voor de gezondheidszorg, 

hetgeen grote  financiële kosten met zich meebrengt!  Ook op dit punt werd geen enkel onderzoek door 

verwerende partij gedaan, noch werd  nagegaan of verzoeker in die omstandigheden kan terugkeren 

naar zijn land van herkomst en  er geen schending is van artikel 3 EVRM.  Uit het bovenstaande blijkt 

duidelijk dat het dossier van verzoeker zonder de nodige  zorgvuldigheid werd behandeld.  Bovendien 

schendt deze beslissing eveneens het redelijkheidsbeginsel.  Professor Suetens geeft de volgende 

omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: "wanneer  het bestuursorgaan op evidente wijze een 

onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, m.a.w.  wanneer het bestuur kennelijk onredelijk 

heeft gehandeld."6  Bij het nemen van een beslissing om het grondgebied te verlaten dient men 

eveneens het  redelijkheidsbeginsel te respecteren. De parlementaire voorbereidingen van het 

wetsontwerp  dat heeft geleid tot de wijziging van artikel 7 Vw. op 19 januari 2012, waarbij de  

Terugkeerrichtlijn werd omgezet, verwijst naar de invoeging van artikel 74/13 Vw. Dit artikel     stelt dat 

DVZ rekening dient te houden met de gezondheidstoestand van de vreemdeling.  Aldus dient men de 

beslissing minstens te toetsen aan artikel 3 EVKM. Hieruit volgt dat bij  het nemen van een bevel 

verwerende partij rekening moet houden met de grondrechten van  de vreemdeling. Bijgevolg beschikt 

verwerende partij niet over een gebonden bevoegdheid.7  Men dient aldus een juist gebruik te maken 

van zijn beleidsvrijheid bij het nemen van een  bevel. Bovendien is de bevoegdheid om een bevel af te 

leveren ondergeschikt aan het  eerbiedigen van de grondrechten voortvloeiend uit het internationaal 

recht, dat uiteraard  primeert op het interne recht!  In concreto had men aldus moeten nagaan of het 

bevel verenigbaar is met de hogere  rechtsnormen uit de internationale rechtsorde zoals artikel 3 EVKM. 

Enkel dan kan men een  weloverwogen besluit nemen waarbij een correct gebruik wordt gemaakt van 

de  beleidsvrijheid waarover verwerende partij beschikt.  Indien men echter geen enkele overweging 

maakt en zonder meer een bevel om het  grondgebied te verlaten afgeeft, dan is deze beslissing niet te 

verenigen met het  redelijkheidsbeginsel.  Het is immers niet redelijk van verwerende partij om een 

dergelijke beslissing te nemen zonder  voorafgaand een grondig onderzoek te doen naar de actuele 

situatie van verzoeker!  Deze praktijk is dan ook zeer onredelijk en absoluut onaanvaardbaar.  Dit houdt 

ook een schending in van het motiveringsbeginsel  Dat de bestreden beslissing niet redelijk te 

verantwoorden is en niet zorgvuldig werd  genomen.  Dat aldus de bestreden beslissing een schending 

is van de motiveringsverplichting zoals  bepaald in de wet van 29.07.1991 door met hogervermelde 

elementen geen rekening te  houden.  Hieruit volgt dus dat deze niet op een degelijke wijze is 

gemotiveerd en daarbij de  motiveringsplicht schendt.  7 RvS 17 februari 2015, nr. 230.224; 4 juni 2015, 

nrs. 231.443 en 231.444; 26 juni 2015, nr. 231.762, 29 oktober  2015, nr. 232.758; 17 maart 2016, nr. 

234.164 en 20 december 2016, nr. 12.248.  De motiveringplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling 

gedragen wordt door motieven die  in rechte en in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten 

bijgevolg minstens kenbaar,  feitelijk juist en draagkrachtig zijn. (Dit wil zeggen de beslissing rechtens 

kunnen dragen en  verantwoorden).8  De motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het 

ontologische vlak van de  besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door 

een correcte  toepassing van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de 

feiten  uit de het administratief dossier.  De motiveringsplicht geeft vorm aan de ratio essendi van het 

besluit.  Dat de bestreden beslissing t.a.v. verzoeker, gelet op het voorgaande de materiële  

motiveringsverplichting flagrant schendt aangezien verwerende partij op grond van de  feitelijke 

gegevens de situatie van verzoeker niet correct heeft beoordeeld en bovendien  onredelijk en 

onzorgvuldig tot haar besluit is gekomen.  Dat aldus de bestreden beslissing van verwerende partij 

onterecht werd genomen en de  bestreden beslissing een schending is van de motiveringsverplichting 

zoals bepaald in de wet  van 29.07.1991 door geen rekening te houden met ALLE en het GEHEEL van 

elementen.  Verwerende partij gaat over tot het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

Dit is een beslissing die een ernstige impact heeft op de situatie van verzoeker, doch werd er  een 

summiere en niet-pertinente motivering gegeven die niet voldoet aan de motiveringsplicht  die op 

verwerende partij rust.  Men motiveert als volgt:  "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 niet in bezit van een geldig visum"  Verwerende partij stelt dat verzoeker niet in het bezit is 

van een geldig visum en levert hem  om die reden een bevel af. Er wordt geen enkel element 

opgenomen aangaande de vereisten  die vastgelegd zijn in artikel 74/13 Vw. Nochtans schrijft dit artikel 

het volgende voor:  "Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn 
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gemachtigde rekening met  het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken  onderdaan van een derde land."  Dit artikel beoogt aldus een 

evenredigheidstoets die rekening houdt met de  gezondheidstoestand van verzoeker. Om na te kunnen 

gaan of hiermee inderdaad rekening  werd gehouden, dient er een motivering te worden opgenomen in 

de beslissing conform de  motiveringsplicht. Enkel op die manier kan verzoeker nagaan of de motieven 

deugdelijk zijn  en de feiten correct zijn.  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de materiële en de 

formele motivering. De materiële  motivering betekent dat de genomen beslissing moet steunen op 

redenen die in feite bestaan  en in rechte aanvaardbaar zijn. De motieven moeten aldus deugdelijk zijn. 

Door de formele  motivering worden deze redenen veruitwendigd door ze uitdrukkelijk in de beslissing 

zelf op  te nemen.  Bij een gebonden bevoegdheid kan een verwijzing naar de toegepaste regelgeving 

volstaan.  Echter gaat het in onderhavig dossier de facto niet om een gebonden bevoegdheid aangezien  

verwerende partij conform artikel 74/13 Vw. gehouden is tot het respecteren van de  

gezondheidstoestand van verzoeker en hiermee dient dan ook rekening te worden gehouden!  Een 

loutere verwijzing naar artikel 7, eerste lid, 1° Vw. volstaat niet als motivering.  De beslissing diende met 

redenen te worden omkleed om het aan verzoeker mogelijk te maken  zich van de draagwijdte en de 

motieven te vergewissen. Dit is hoegenaamd niet mogelijk bij  het afgeleverde bevel.  Verzoeker begrijpt 

niet waarom dit bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen,  zonder rekening te houden met 

zijn ernstige medische problemen die een constante follow-up  vereisen. Bovendien heeft zijn behandeld 

arts duidelijk aangegeven dat er ernstige twijfel  bestaat over de gezondheidszorgen in India om aan de 

medische noden van verzoeker  tegemoet te komen. Men heeft hier absoluut geen rekening mee 

gehouden en geen enkel  onderzoek gedaan naar de situatie van verzoeker.  Hieruit kan verzoeker 

enkel afleiden dat verwerende partij het dossier niet met de nodige  zorgvuldigheid heeft behandeld en 

zich niet heeft gebaseerd op de actuele situatie van  verzoeker bij het nemen van de beslissing.  Dat de 

beslissing aldus niet voldoet aan de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet  van 29.07.1991. 

Dat de beslissing niet in feite en in rechte kan worden gedragen door  draagkrachtige argumenten die 

het bevel om het grondgebied te verlaten rechtvaardigen.  Dat aldus de beslissing dient te worden 

vernietigd!  Dit houdt ook een schending in van het hoorrecht  Artikel 62 Vw. legt de hoorplicht vast. 

Sinds enkele jaren aanvaardt de rechtspraak onder  invloed van het Europees recht dat het hoorrecht 

dient nageleefd te worden voordat jegens de  vreemdeling een voor hem nadelige individuele maatregel 

wordt genomen, wat een bevel  uiteraard is. Bij afgifte van een bevel dient dus het hoorrecht nageleefd 

te worden.9  Het hoorrecht is een algemeen rechtsbeginsel van de Europese Unie dat intussen ook 

werd  vastgelegd in artikel 62 Vw. Dit hoorrecht is van belang omdat op die manier verwerende  partij in 

staat wordt gesteld om met kennis van zaken en op een zorgvuldige wijze een  beslissing te nemen.  In 

onderhavig dossier is het duidelijk dat de schending van het hoorrecht geleid heeft tot het  nemen van 

een onzorgvuldige beslissing met een ernstig gebrek aan pertinente motieven. Dat  dit absoluut 

onaanvaardbaar is!” 

III. 2 Schending van artikel 3 EVRM   

Artikel 3 EVRM bepaalt het volgende:  "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende  behandelingen of bestraffingen."  Verzoeker lijdt aan een 

verscheidenheid van medische aandoeningen waarbij er een  combinatie is van verschillende ernstige 

problematieken die een permanente opvolging  noodzakelijk maken. Het medisch attest van verzoeker 

vermeldt de volgende aandoeningen:  Hemolytische anemie;  Dir Coombs 3+ nog aanwezig dus herval 

auto immune hemolytische anemie te  verwachten en mogelijks levensbedreigend;  Non Hodgekin 

lymfoom;  Ernstige invaliderende hoofdpijnklachten met tinnitus;  Ondergane chemotherapie;  Eeuwige 

suis in de oren;  Diabetes Mellitus;  Gewrichtsklachten.  De arts nam ook volgende vermelding op:  "Dat 

verzoeker wel degelijk lijdt aan een levensbedreigende ziekte; dat de kans op herval van  hemolytische 

anemie zeergroot is gezien dir Coombs 3+; dat wanneer dit niet tijdig behandeld wordt dit  de dood tot 

gevolg zal hébben."  Dat het onbegrijpelijk is voor verzoeker waarom verwerende partij de 

beschikbaarheid van  deze medicatie/behandelingen en dus ook de toegankelijkheid voor verzoeker in 

het land van  herkomst niet afdoende onderzoekt vooraleer dat men een bevel aflevert om het 

grondgebied  te verlaten.  Men heeft nagelaten om de situatie in het land van herkomst actueel te 

onderzoeken en stelt  zonder grondig en afdoend onderzoek dat verzoeker het grondgebied dient te 

verlaten.  Verzoeker begrijpt niet waarom verwerende partij verzoeker niet heeft gehoord in verband  

met zijn ernstige medische aandoeningen.  Dat dit dan ook onredelijk is en men de ratio van artikel 3 

EVRM en artikel 74/13 Vw. volledig  naast zich neerlegt (supra)!  Dit is geen grondig onderzoek! Dit 

wordt eveneens bevestigd in het arrest nr. 108 524/11 van  uw Raad:  "Het Hof heeft dus geenszins 

uitgesloten dat ernstige aandoeningen, hetzij van geestelijke, hetzij van  fysieke aard, een schending 

kunnen uitmaken van artikel 3 van het EVRM indien er geen behandeling  voorhanden is in het land van 

herkomst waardoor deze aandoeningen alsnog op korte termijn zullen  evolueren naar acute 

levensbedreiging. In tegenstelling tot wat de verwerende partij beweert, blijkt uit  de rechtspraak van het 

EHRM inzake de verwijdering van zieke vreemdelingen dat het Hof, bij zij  beoordeling inzake artikel 3 
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van het EVRM, geenszins als absolute voorwaarde stelt dat de graad van  ernst van de aandoening of 

de ziekte 'levensbedreigend' dient te zijn 'gezien de kritieke  gezondheidstoestand of het zeer 

vergevorderd stadium van de ziekte.'  Zoals reeds gesteld doet een onontvankelijke beslissing geen 

afbreuk aan de plicht om het  dossier van verzoeker te onderzoeken indien men een bevel om het 

grondgebied te verlaten  aflevert.  Dat verwerende partij het redelijkheidsbeginsel flagrant schendt!  Men 

dient de situatie in het land van herkomst grondig te onderzoeken en rekening te houden  met alle 

noodzakelijke medicatie, leeftijd, geheel van aandoeningen en de mogelijkheden van  verzoeker om zich 

toegang tot deze noodzakelijke medicatie te verschaffen evenals tot  permanente medische opvolging.  

Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak hier zich reeds over uit.  Arrest nr. 33809/08 

stelt immers het volgende:  "The Court reiterates that in the circumstances of extradition of expulsion 

and a claim in conjunction  with Article 3 of the Convention, given the irreversible nature of the harm 

which might occur if the  alleged risk of torture or ill-treatment materialised, and the importance which 

the Court Attachés to  Article 3, the notion of an ejfective remedy under Article 13 requires close and 

rigorous scrutiny of a  claim that there exist substantial grounds for believing that there was a real risk of 

treatment contrary  to Article 3 in the event of the applicant's expulsion to the country of destination, and 

a remedy with  automatic suspensive effect (for recapitulation of the relevant case-law."  Uw Raad sloot 

zich hierbij aan. Onder andere in arrest nr. 113 706 van 12.11.2013:  "Het onderzoek van het ernstig 

karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het  prima facie karakter ervan. Dit 

prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde  verdedigbare grief afgeleid uit 

de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals  gesteld, verzoenbaar zijn met de 

eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van  het EVRM en inzonderheid met 

de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van  elke verdedigbare grief Dit 

houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste zicht vaststelt  dat er redenen voorhanden 

zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn  over het ernstig karakter 

ervan, Zij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig  beschouwt. Immers, de 

schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel niet  ernstig te bevinden 

dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is groter  dan de schade die 

Zij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het moeilijk te  herstellen ernstig 

nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor een beperkte  periode de 

bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn."  Dat de bestreden beslissing aldus een ernstige 

schending uitmaakt van artikel 3 EVRM! ”   

 

3.2. In de wet van 29 juli 1991 wordt voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden 

die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. 

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De Raad stelt vast dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten duidelijk de determinerende 

motieven aangeeft op grond waarvan dit bevel is genomen. De beslissing motiveert dat de verzoekende 

partij een bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van 

de Vreemdelingenwet omdat zij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten, 

waarbij wordt verduidelijkt dat de verzoekende partij niet in het bezit is van een geldig visum.  

 

De verzoekende partij meent dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met alle 

elementen en het geheel van de elementen in het dossier, daar de verwerende partij geen enkele 

rekening heeft gehouden met haar actuele gezondheidstoestand, terwijl dit vereist wordt door artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet en men de bestreden beslissing dient te toetsen aan artikel 3 van het 

EVRM. Zij stelt dat in de beslissing zelfs niets vermeld wordt over haar toestand, dat op geen enkel 

ogenblik onderzocht wordt of zij een gevaar loopt indien zij dient terug te keren naar het land van 

herkomst. Zij wijst erop dat het feit dat haar aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard, geen afbreuk doet aan de plicht om het dossier 

grondig te onderzoeken. Zij wijst erop dat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet geen uitdrukkelijke 

motiveringsplicht inhoudt, maar dat niettemin uit de beslissing op een of andere manier wel degelijk 

dient te blijken dat rekening gehouden is met de naar voor gebrachte gezondheidstoestand, doch dat 

geen enkele vorm van motivering wordt opgenomen. De verzoekende partij wijst erop dat zij lijdt aan 
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ernstige auto-immune hemolytische anemie, dir Coombs nog 3+ aanwezig en er aldus ook herval te 

verwachten is die mogelijks levensbedreigend kan zijn, dat zij nood heeft aan regelmatige follow-up, dat 

zij ook lijdt aan diabetes mellitus die onder controle dient gehouden te worden met medicatie en zij 

bovendien ernstige gewrichtsklachten heeft. Zij stelt dat er een groot probleem met medische opvolging 

van haar medische problemen is in het land van herkomst, dat indien zij niet correct wordt opgevolgd zij 

het risico loopt op een zware verslechtering van haar fysieke toestand met mogelijk fatale gevolgen 

indien er sprake is van reactivering van Hodgekin lymfoma cave met inactieve letsels ter hoogte van de 

wervels, dat er tal van complicaties zijn die zij dreigt te krijgen indien er iets misloopt met haar medische 

opvolging, dat hieraan de verwerende partij niet de minste aandacht heeft besteed. Zij herhaalt dat zij 

aangewezen is op permanente medische opvolging en hulp en permanent de volgende medicatie dient 

te nemen: Metfomine, Cyanocobalamine en Meloxicam. Zij vervolgt dat de gezondheidszorgen in India 

schaars zijn en het land gebukt gaat onder een algemeen gekende extreme armoede, dat hierbij dan 

nog eens het de facto kastensysteem komt, hetgeen het voor armen en mensen uit ‘lagere kasten’ nog 

steeds bijzonder moeilijk maakt om in aanmerking te komen voor gezondheidszorgen, dat men aldus is 

aangewezen op private instellingen voor gezondheidszorg, hetgeen grote financiële kosten met zich 

meebrengt. De verzoekende partij betoogt dat ook op dit punt geen enkel onderzoek werd gedaan door 

de verwerende partij, noch werd nagegaan of zij in die omstandigheden kan terugkeren naar haar land 

van herkomst en er geen schending is van artikel 3 van het EVRM. De verzoekende partij merkt hierbij 

op dat de verwerende partij niet over een gebonden bevoegdheid beschikt, dat het afleveren van het 

bevel ondergeschikt is aan het eerbiedigen van de grondrechten, dat in concreto moet nagegaan 

worden of het bevel verenigbaar is met de hogere rechtsnormen zoals artikel 3 van het EVRM. Zij meent 

dat indien geen enkele afweging wordt gemaakt de beslissing niet te verenigen is met het 

redelijkheidsbeginsel. De verzoekende partij betoogt dat de bestreden beslissing een ernstige impact 

heeft op haar situatie, doch er slechts een summiere en niet-pertinente motivering werd gegeven die 

niet voldoet aan de motiveringsplicht, dat er geen enkel element wordt opgesomd die zijn vastgelegd in 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Zij stelt dat zij niet begrijpt waarom de bestreden beslissing 

werd genomen, zonder rekening te houden met haar ernstige medische problemen en de nodige follow-

up, dat bovendien de behandelende arts duidelijk heeft aangegeven dat er ernstige twijfel bestaat over 

de gezondheidszorgen in India om aan haar medische noden tegemoet te komen, dat hier absoluut 

geen rekening mee is gehouden en hiernaar geen onderzoek is gedaan.  

 

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

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

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

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

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

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

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). 

 

De schending van de aangevoerde bepalingen en beginselen wordt onderzocht in het licht van artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet, welke bepaling 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 weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM. Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van de richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die  illegaal op hun grondgebied verblijven en dient richtlijnconform te worden toegepast. 
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Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maakt een individueel onderzoek noodzakelijk, zodat wordt 

gewaarborgd dat het bestuur bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met 

welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. 

 

De Raad merkt op dat uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet op zich niet volgt dat in elke beslissing 

tot verwijdering een afzonderlijke motivering in het licht van deze bepaling dient te worden opgenomen. 

Deze bepaling kan zo bijvoorbeeld ook maar spelen indien vaststaat dat de betrokkene een gezins- of 

familieleven en/of kinderen heeft of dat deze lijdt aan een welbepaalde gezondheidsproblematiek. 

 

Indien dit het geval is en de verwijderingsmaatregel hiervoor gevolgen kan hebben, dienen deze 

elementen evenwel in rekening te worden gebracht en dient de betrokkene kennis te kunnen nemen van 

de redenen waarom deze elementen volgens het bestuur een verwijderingsmaatregel niet in de weg 

staan. Anders oordelen brengt de wapengelijkheid onder de gedingpartijen in het gedrang (RvS 25 

januari 2010, nr. 199.865) en ontneemt de verzoekende partij de mogelijkheid om haar beroepsrecht ter 

zake naar behoren uit te oefenen (cf. HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, ptn 38 en 59). 

Hiertoe kan het evenwel ook volstaan dat uit de motivering van een andere genomen beslissing die de 

vreemdeling ter kennis werd gebracht reeds blijkt dat afdoende werd onderzocht of het gezins- of 

familieleven, de belangen van het kind of de gezondheidstoestand zich niet verzetten tegen een 

verwijderingsmaatregel of terugkeer naar het herkomstland. Het komt de Raad als annulatierechter 

vervolgens enkel toe na te gaan of het bestuur zich heeft gesteund op een correcte feitenvinding en of 

het niet op kennelijk onredelijke wijze of met miskenning van welbepaalde hogere rechtsnormen tot zijn 

beoordeling is gekomen. 

 

De verzoekende partij toont geenszins aan dat zij een minderjarig kind heeft of minderjarig is, noch dat 

zij in België een gezins- of familieleven uitoefent, zodat zij geenszins aantoont welk belang zij heeft bij 

haar betoog dat deze elementen niet in rekening werden genomen bij de bestreden beslissing of 

hieromtrent niet werd gemotiveerd.  

 

De verzoekende partij wijst in haar verzoekschrift wel op het bestaan van een gezondheidsproblematiek. 

 

De Raad stelt vast, op grond van de stukken van het administratief dossier, dat de aanvraag tot 

verlenging van de verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet werd 

afgewezen bij beslissing van 7 februari 2013 waarbij onder verwijzing naar het medisch verslag van 5 

februari 2013 wordt gesteld dat “De arts-adviseur komt (…) tot volgend besluit: Uit het voorgelegd 

medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat 

deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke 

medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. Derhalve is er vanuit medisch 

standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland. De verblijfsmachtiging is 

niet langer nodig vermits er een blijvende verbetering is van de gezondheidstoestand. Dat derhalve, 

gezien de hoger gemaakte vaststellingen, het niet langer blijkt dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

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

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

behandeling is in het land van herkomst”. Uit het medisch advies van 5 februari 2013 blijkt dat de 

verzoekende partij behandeld is voor een Non Hodgkin Lymfoom en er op dat ogenblik niet langer 

tekens zijn van enige ziekte, dat vermits het een kanker is die snel ontwikkelt, het raadzaam is 

regelmatig verder op controle te gaan bij een oncoloog, dat kan afgeleid worden dat de verzoekende 

partij kan reizen en geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen, dat preventieve opvolging 

door oncoloog en laboratoria-onderzoeken mogelijk zijn in Indië en dit ook voor de verzoekende partij 

toegankelijk is. De volgende aanvraag van 26 april 2014 werd onontvankelijk verklaard bij beslissing van 

27 augustus 2014, op grond van artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet, waarbij verwezen wordt 

naar het medisch advies van 26 augustus 2014. Uit voormeld medisch advies blijkt dat uit de 

voorgelegde stukken blijkt dat de beschreven aandoeningen actueel geen reëel risico inhouden voor het 

leven of de fysieke integriteit van de verzoekende partij, dat de behandeling van diabetes in eerste 

instantie dient te bestaan uit een aangepast dieet en voldoende lichaamsbeweging en er geen 

aanwijzingen zijn dat dit in casu niet zou volstaan, dat betreffende het non-Hodgkinlymfoon kan 

verwezen worden naar het medisch advies van 5 februari 2013 en er dus actueel geen risico bestaat op 

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

herkomstland. Het beroep tegen de beslissing van 27 augustus 2014 werd door de Raad verworpen bij 

arrest nr. 184 831 van 30 maart 2017. De volgende aanvraag van 18 februari 2016 wordt op 5 juli 2016 

onontvankelijk verklaard. In het medisch advies van 24 juni 2016 wordt gesteld dat het voorgelegde 
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standaard medisch getuigschrift (hierna: SMG) de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van 

de verzoekende partij bevestigt. In dit advies wordt erop gewezen dat uit het voormelde SMG en 

bijlagen blijkt dat de verzoekende partij leed aan inmiddels met succes behandeld non-Hodgkin lymfoom 

met secondaire hoofdpijnaanvallen en dus hoofdpijn en verder lijdt aan een verhoogde 

cholesterolstoornis, dat niet blijkt dat er nieuwe elementen zijn opgedoken, dat de gewone behandeling 

en opvolging werd verdergezet, dat kan verwezen worden naar de medische adviezen van 5 februari 

2013 en 26 augustus 2014, dat de nieuwe attesten alleen maar loutere symptomen en een opvolging 

bevatten van de reeds eerder ingeroepen diagnose. De volgende aanvraag van 25 juli 2017 wordt op 26 

september 2017 onontvankelijk verklaard op grond van artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet 

daar uit het medisch advies van 21 september 2017 kennelijk niet blijkt dat de verzoekende partij lijdt 

aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het herkomstland. In het 

medisch advies van 21 september 2017 wordt gesteld dat de verzoekende partij een beladen 

voorgeschiedenis heeft met een grootcellig Nog-Hodgkin Lymfoom in 2010, heden volledig in remissie 

en Auto-immuun hemolytische anemie zonder therapie, dat heden de enige actieve pathologie bestaat 

uit diabetes mellitus type 2, dat gezien dit de enige actieve pathologie is waarvoor de meest 

aangewezen therapie bestaat uit lichaamsgewicht controle, gezonde voeding en beweging en de andere 

pathologieën niet meer actief zijn, er kan besloten worden dat er geen vitaal risico is. De volgende 

aanvraag van 15 november 2017 wordt op 30 november 2017 onontvankelijk verklaard op grond van 

artikel 9ter, §3, 5° van de Vreemdelingenwet daar de elementen reeds eerder werden ingeroepen, 

waarbij wordt verwezen naar het medisch advies van 29 november 2017, en op grond van artikel 9ter, 

§3, 4° van de Vreemdelingenwet daar uit het voormeld medisch advies kennelijk niet blijkt dat deze 

ziekte een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het herkomstland. In het medisch advies 

van 29 november 2017 wordt gesteld dat het bij de aanvraag van 15 november 2017 medische 

getuigschrift melding maakt van de diagnose hemolytische anemie en de ongewijzigde uitgebreide 

voorgeschiedenis van de verzoekende partij, dat dit ongewijzigd is ten aanzien van de attesten gevoegd 

bij de aanvraag van 25 juli 2017 en aldus tot zover de eerder aangehaalde gezondheidstoestand 

bevestigt, dat het voorgelegde SMG en bijlagen eveneens een element bevat dat nog niet eerder werd 

ingeroepen, met name vitamine B12 tekort, doch dat deze aandoening geen zuivere medische 

behandeling behoeft en het aanpassen van de voeding voldoende is. De laatste aanvraag die op 6 

november 2018 wordt ingediend, wordt op 8 januari 2019 onontvankelijk verklaard op grond van artikel 

9ter, §3, 5° van de Vreemdelingenwet daar de elementen reeds eerder werden ingeroepen in de 

aanvragen van 25 juli 2017 en november 2017, waarbij wordt verwezen naar het medisch advies van 7 

januari 2019. In voormeld medisch advies wordt gesteld dat uit de voorgelegde medische getuigschriften 

blijkt dat de volgende diagnose wordt gesteld: gevaar op hemolytische anemie in het licht van de 

voorgeschiedenis, dat de medische toestand ongewijzigd en goed is ten aanzien van de vorige 

medische attesten gevoegd bij de aanvragen van juli en november 2017, dat het voorgelegde SMG de 

reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand bevestigt.  

 

De Raad stelt vast dat uit de stukken van het administratief dossier afdoende blijkt dat met de 

gezondheidsproblematiek van de verzoekende partij rekening werd gehouden en dat de verzoekende 

partij, door middel van de haar hier voormelde betekende beslissingen naar aanleiding van haar 

aanvragen om (verlenging van de) machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, kennis heeft kunnen nemen van de redenen waarom haar gezondheidstoestand 

volgens het bestuur een terugkeer naar het land van herkomst niet in de weg staat. De Raad wijst erop 

dat alle door de verzoekende partij aangehaalde elementen die betrekking hebben op haar 

gezondheidsproblematiek reeds werden afgewogen ten aanzien van een eventuele terugkeer naar het 

land van herkomst, met name in het kader van de beslissingen naar aanleiding van eerder vermelde 

aanvragen. Het door de verzoekende partij ingestelde beroep tegen de beslissing van 27 augustus 2014 

werd door de Raad verworpen bij arrest nr. 184 831 van 30 maart 2017. Tegen de laatste beslissing van 

8 januari 2019, genomen op dezelfde dag als de in casu bestreden beslissing, heeft de verzoekende 

partij, blijkens de gegevens waarover de Raad beschikt, geen beroep ingesteld bij de Raad. De 

verzoekende partij beperkt zich tot het herhalen van de elementen die voorlagen in het kader van haar 

aanvragen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en die dus reeds werden afgewogen ten 

aanzien van een eventuele terugkeer naar het land van herkomst. Zij stelt niet dat bepaalde elementen 

nieuw zijn ten opzichte van haar laatste aanvraag van 6 november 2018. Gelet op het feit dat de 

elementen betreffende de gezondheidstoestand van de verzoekende partij reeds beoordeeld werden ten 

aanzien van een eventuele terugkeer naar het land van herkomst, de verzoekende partij kennis heeft 

gekregen van deze beoordeling en de verzoekende partij geen nieuwe elementen aanhaalt die tot een 

andere beoordeling zouden nopen, kan niet ingezien worden waarom omtrent de gezondheidstoestand 
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van de verzoekende partij nogmaals zou moeten worden gemotiveerd in de beslissing houdende het 

bevel om het grondgebied te verlaten. De Raad ziet ook niet in wat de toegevoegde waarde zou zijn van 

een dergelijke herhaling van de motieven.  

 

De verzoekende partij maakt aldus niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing 

haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten is gegrond, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de 

formele motiveringsplicht.  

 

Bovendien wordt in een document dat zich in het administratief dossier bevindt, eveneens een 

belangenafweging gemaakt omtrent de elementen opgesomd in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

en dit als volgt: 

 

“Alvorens het nemen van de beslissing tot verwijdering werden de volgende elementen onderzocht (in 

toepassing van artikel 74/13): 

1. Gezins- en familieleven: Betrokkene toont niet aan dat er nog andere gezinsleden van hem in België 

verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8 van het EVRM. 

2. Hoger belang van het kind: nvt 

3. Gezondheidstoestand: In de voorgelegde medische attesten is geen sprake van onmogelijkheid te 

reizen.” 

 

Gezien de verzoekende partij geenszins aantoont dat met haar gezondheidstoestand geen rekening 

werd gehouden en zij voorts niet aantoont met welke andere relevante elementen of grondrechten de 

verwerende partij ten onrechte geen rekening heeft gehouden, toont zij evenmin een schending aan van 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet of van het zorgvuldigheids-, redelijkheids- of motiveringsbeginsel 

in het licht van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van het EVRM. 

 

3.3. Betreffende de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM betoogt de verzoekende partij 

voorts nog dat zij lijdt aan een verscheidenheid aan medische aandoeningen waarbij er een combinatie 

van verschillende ernstige problematieken is die een permanente opvolging noodzakelijk maken, dat het 

medisch advies de volgende aandoeningen vermeldt: hemolytische anemie, Dir Coombs 3+ nog 

aanwezig en dus herval auto immune hemolytische anemie te verwachten en mogelijk 

levensbedreigend, Non Hodgekin lymfoom, ernstige invaliderende hoofdpijnklachten met tinnitus, 

ondergane chemotherapie, eeuwige suis in de oren, diabetes mellitus en gewrichtsklachten. Zij wijst 

erop dat de behandelende arts vermeldde dat zij lijdt aan een levensbedreigende ziekte, dat de kans op 

herval van hemolytische anemie zeer groot is gezien dir Coombs 3+, dat wanneer het niet tijdig 

behandeld wordt dit de dood tot gevolg zal hebben. Zij stelt dat het voor haar onbegrijpelijk is waarom 

de verwerende partij de beschikbaarheid van de medicatie en behandelingen en dus ook de 

toegankelijkheid voor de verzoekende partij in het herkomstland niet afdoende heeft onderzocht voor het 

afleveren van het bevel, dat men nagelaten heeft de situatie in het land van herkomst actueel te 

onderzoeken. De verzoekende partij wijst er opnieuw op dat een onontvankelijke beslissing (in het kader 

van een aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet) geen afbreuk doet aan de plicht 

om haar dossier te onderzoeken. Zij betoogt dat de verwerende partij de situatie in het herkomstland 

grondig dient te onderzoeken en rekening dient te houden met alle noodzakelijke medicatie, leeftijd, 

geheel van aandoeningen en de mogelijkheden om zich toegang tot deze noodzakelijke medicatie te 

verschaffen evenals tot permanente medische opvolging.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich beroept op de gezondheidssituatie zoals die blijkt uit 

de medische stukken door haar voorgelegd bij haar laatste medische regulatisatieaanvraag van 6 

november 2018. Deze medische toestand werd aldus – in tegenstelling tot wat de verzoekende partij 

tracht voor te houden – onderzocht door de verwerende partij. In haar beslissing van 8 januari 2019 

heeft de verwerende partij omtrent deze aangevoerde medische stukken gesteld dat de ingeroepen 

elementen reeds werden ingeroepen in de vorige aanvragen van 25 juli 2017, 29 november 2017 en 4 

januari 2013 (aanvraag verlenging). De verzoekende partij heeft geen beroep ingesteld tegen deze 

beslissing. Indien de verzoekende partij van mening was dat er wel degelijk nieuwe elementen werden 

aangevoerd betreffende haar gezondheidstoestand die nog niet eerder beoordeeld werden door de 

verwerende partij in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, en dus met betrekking tot de 

vraag of de verzoekende partij lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke 

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

geen adequate behandeling is in haar land van herkomst of het land waar zij verblijft, kwam het haar toe 
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de stelling van de verwerende partij in de beslissing van 8 januari 2019, dat de elementen reeds werden 

ingeroepen in vorige aanvragen, te betwisten door een beroep in te stellen tegen voormelde beslissing.  

 

In de beslissing van 7 februari 2013 naar aanleiding van de aanvraag tot verlenging van 4 januari 2013 

wordt geconcludeerd dat “het niet langer blijkt dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

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

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

het land van herkomst”. In de beslissing van 26 september 2017 naar aanleiding van de medische 

regularisatieaanvraag van 25 juli 2017 wordt gesteld dat kennelijk niet blijkt dat de verzoekende partij 

lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het herkomstland. In het 

medisch advies van 21 september 2017 wordt gesteld dat de verzoekende partij een beladen 

voorgeschiedenis heeft met een grootcellig Nog-Hodgkin Lymfoom in 2010, heden volledig in remissie 

en Auto-immuun hemolytische anemie zonder therapie, dat heden de enige actieve pathologie bestaat 

uit diabetes mellitus type 2, dat gezien dit de enige actieve pathologie is waarvoor de meest 

aangewezen therapie bestaat uit lichaamsgewicht controle, gezonde voeding en beweging en de andere 

pathologieën niet meer actief zijn, er kan besloten worden dat er geen vitaal risico is. 

 

Gelet op voorgaande kan besloten worden dat de verwerende partij wel degelijk is nagegaan of een 

verwijdering van het grondgebied conform artikel 3 van het EVRM is gelet op de gezondheidstoestand 

van de verzoekende partij. Met het enkel herhalen van de medische elementen die blijken uit de 

medische stukken voorgelegd naar aanleiding van haar laatste medische regularisatieaanvraag toont de 

verzoekende partij het tegendeel niet aan. Ook door het louter stellen dat een onontvankelijke beslissing 

(in het kader van een aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet) geen afbreuk doet 

aan de plicht om haar dossier te onderzoeken, toont de verzoekende partij niet aan dat de verwerende 

partij niet is nagegaan of haar verwijdering van het grondgebied conform artikel 3 van het EVRM is. De 

Raad wijst er op dat in het kader van de verschillende medische regularisatieaanvragen de door de 

verzoekende partij naar voren gebrachte medische elementen werden in overweging genomen en dat 

de laatste aanvraag onontvankelijk werd verklaard omdat de ingeroepen medische elementen reeds ter 

gelegenheid van eerdere aanvragen werden ingeroepen en in overweging genomen. 

 

De verzoekende partij betoogt dat het voor haar onbegrijpelijk is waarom de verwerende partij de 

beschikbaarheid van de medicatie en behandelingen en dus ook de toegankelijkheid voor de 

verzoekende partij in het herkomstland niet afdoende heeft onderzocht voor het afleveren van het bevel, 

dat men nagelaten heeft de situatie in het land van herkomst actueel te onderzoeken, doch gaat er aan 

voorbij dat in de beslissing van de verwerende partij van 8 januari 2019 verwezen wordt naar de 

aanvraag van 25 juli 2017 en dat de ambtenaar-geneesheer in het medisch advies van 21 september 

2017, waarnaar verwezen wordt in de beslissing van 26 september 2017 die genomen werd naar 

aanleiding van de aanvraag van 25 juli 2017 heeft vastgesteld dat het grootcellig Nog-Hodgkin Lymfoom 

in 2010, heden volledig in remissie is en Auto-immuun hemolytische anemie zonder therapie is, dat 

heden de enige actieve pathologie bestaat uit diabetes mellitus type 2, waarvoor de meest aangewezen 

therapie bestaat uit lichaamsgewicht controle, gezonde voeding en beweging . Door de verwerende 

partij wordt in de beslissing van 8 januari 2019 ook verwezen naar de aanvraag van 4 januari 2013 die 

geleid heeft tot de beslissing van 7 februari 2013 die verwijst naar het medisch advies van 5 februari 

2013 waarin gesteld wordt dat verzoekende partij behandeld is voor een Non Hodgkin Lymfoom en er 

op dat ogenblik niet langer tekens zijn van enige ziekte, dat vermits het een kanker is die snel 

ontwikkelt, het raadzaam is regelmatig verder op controle te gaan bij een oncoloog, dat kan afgeleid 

worden dat de verzoekende partij kan reizen en geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen, 

dat preventieve opvolging door oncoloog en laboratoria-onderzoeken mogelijk zijn in Indië en dit ook 

voor de verzoekende partij toegankelijk is. Er blijkt aldus dat de verwerende partij van oordeel was dat 

actueel enkel diabetes kon weerhouden worden als actieve pathologie, dat hiervoor geen medicatie of 

opvolging nodig is doch enkel therapie bestaande uit lichaamsgewicht controle, gezonde voeding en 

beweging, alsook verwees naar het feit dat opvolging door een oncoloog raadzaam is, doch dat 

preventieve opvolging door oncoloog en laboratoria-onderzoeken mogelijk zijn in Indië en dit ook voor 

de verzoekende partij toegankelijk is.  

 

De verzoekende partij verduidelijkt geenszins welke behandelingen en medicatie die zij heden nodig 

heeft, door de verwerende partij onterecht niet werden onderzocht op hun beschikbaarheid of 

toegankelijkheid. In zoverre zij zou doelen op medicatie en behandelingen voor de diabetes mellitus 

waaraan zij lijdt, gaat zij er aan voorbij dat hierover reeds geoordeeld werd dat hiervoor geen medicatie 

of opvolging nodig is doch enkel therapie bestaande uit lichaamsgewicht controle, gezonde voeding en 
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beweging. De verzoekende partij verduidelijkt verder in haar verzoekschrift niet welke medische 

opvolging en hulp zij heden nodig heeft, laat staan dat zij verduidelijkt voor welke aandoening zij dit 

nodig heeft. Daarnaast duidt de verzoekende partij in haar verzoekschrift nog op specifieke medicatie, 

doch laat na uiteen te zetten – en dit blijkt ook niet uit het SMG van 24 september 2018 waarop de 

verzoekende partij zich klaarblijkelijk baseert – voor welke aandoening(en) deze medicatie 

voorgeschreven zijn.  Gezien aldus niet kan worden uitgesloten dat de medicatie genomen wordt ter 

behandeling van de diabetes mellitus – waarover de verwerende partij geoordeeld heeft dat geen 

medicatie of opvolging nodig is – toont de verzoekende partij niet aan dat voor de behandeling van een 

bepaalde aandoening heden medicatie of een behandeling noodzakelijk is en die nog niet door de 

verwerende partij beoordeeld werd op de beschikbaarheid en toegankelijkheid. 

 

De verzoekende partij betoogt nog dat er grote problemen met de medische opvolging van haar 

medische problemen zijn in het land van herkomst, dat indien zij niet correct wordt opgevolgd zij het 

risico loopt op een zware verslechtering van haar fysieke toestand met mogelijk fatale gevolgen, dat de 

gezondheidszorgen in India schaars zijn en het land gebukt gaat onder een algemeen gekende extreme 

armoede, dat hierbij dan nog eens het de facto kastensysteem komt, hetgeen het voor armen en 

mensen uit ‘lagere kasten’ nog steeds bijzonder moeilijk maakt om in aanmerking te komen voor 

gezondheidszorgen, dat men aldus is aangewezen op private instellingen voor gezondheidszorg, 

hetgeen grote financiële kosten met zich meebrengt, doch beperkt zij zich tot loutere beweringen. Zij 

toont geenszins in concreto aan dat er actueel grote problemen zijn met medische opvolging of dat zij 

niet of niet correct behandeld zou worden in het herkomstland, noch dat zij de kosten van de 

gezondheidszorgen niet zou kunnen dragen, zodat zij ook niet aantoont dat de verwerende partij met 

bepaalde elementen die wijzen op een risico op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM ten 

onrechte geen rekening heeft gehouden.  

 

Artikel 3 van het EVRM luidt als volgt:  

 

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.”  

 

Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet de verzoekende partij doen blijken dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag 

worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of 

mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Zij moet 

concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een 

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op 

artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat 

evenmin (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 2002, nr. 

104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). 

 

De verzoekende partij verliest uit het oog dat het aan haar toekomt om de aangevoerde schending van 

artikel 3 van het EVRM met concrete gegevens te onderbouwen. De Raad kan slechts vaststellen dat de 

verzoekende partij thans geen begin van bewijs naar voor brengt teneinde het lopen op een ernstig en 

reëel risico te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling te staven.  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.4. De verzoekende partij voert eveneens een schending aan van het hoorrecht als algemeen 

rechtsbeginsel van de Europese Unie en zoals vastgelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet.  

 

In casu heeft de verzoekende partij verschillende aanvragen ingediend om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet op grond van haar gezondheidssituatie. De 

verzoekende partij kon in deze verblijfsprocedure naar behoren en daadwerkelijk haar standpunt 

kenbaar maken over haar gezondheidstoestand en alle redenen betreffende haar medische situatie 

aanbrengen die kunnen rechtvaardigen dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris zou 

afzien van de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. De laatste aanvraag om machtiging 

tot verblijf van 6 november 2018 werd op 8 januari 2019, de dag van het nemen van de bestreden 

beslissing, onontvankelijk verklaard om reden dat haar gezondheidstoestand ongewijzigd was ten 

opzichte van de vorige aanvragen van juli en november 2017. Zoals blijkt uit wat voorafgaat heeft de 

verwerende partij naar aanleiding van de aanvraag van 25 juli 2017 op 26 september 2017 geoordeeld 

dat de verzoekende partij kennelijk niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of 
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de fysieke integriteit en dat de verzoekende partij lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een 

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

herkomst De verzoekende partij toont met haar vaag betoog over de hoorplicht niet aan dat er nog 

nieuwe elementen zijn die zij niet had aangehaald in haar laatste aanvraag of daarvoor en die nog niet 

werden beoordeeld. De verzoekende partij maakt bijgevolg niet aannemelijk dat zij noodzakelijkerwijze 

terug gehoord diende te worden over de gezondheidstoestand in het kader van de afgifte van het thans 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten van 8 januari 2019.  

 

De verzoekende partij maakt een schending van het hoorrecht niet aannemelijk.  

 

3.5. Het enig middel is ongegrond. 

 

4. 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 dertig augustus tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT N. VERMANDER 

 


