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 nr. 226 569 van 24 september 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. COEL 

Kardinaal Mercierplein 8 

2800 MECHELEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 20 juni 2019 heeft 

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

van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 25 april 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 verklaard wordt en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, aan de 

verzoekende partij ter kennis gebracht op 21 mei 2019.  

 

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 31 juli 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat F. COEL verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, komt op 10 april 2008 België binnen. 

 

Op 5 maart 2009 dient verzoeker een asielaanvraag in. 

 

Op 30 april 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet. 
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Op 18 november 2009 wordt deze aanvraag ongegrond verklaard. 

 

Op 28 september 2011 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing waarbij aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus worden 

geweigerd. 

 

Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 74 578 van 2 februari 

2012 worden aan verzoeker eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus 

geweigerd. 

 

Op 5 april 2012 dient verzoeker een tweede aanvraag in op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

Op 29 april 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing dat deze aanvraag 

ongegrond is. Het beroep tegen deze beslissing is gekend onder het rolnummer X 

 

Op 29 april 2014 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel genomen om het grondgebied te verlaten. 

Het beroep tegen deze beslissing is gekend onder het rolnummer X 

 

Op 28 mei 2015 dient verzoeker een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 18 juni 2015 wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard. 

 

Op 10 februari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze 

aanvraag ongegrond wordt verklaard. Verzoeker stelt geen beroep in tegen deze beslissing. 

 

Op 10 februari 2016 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Op 10 februari 2016 dient verzoeker een aanvraag in op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. 

 

Op 10 maart 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. Het beroep tegen deze beslissing is gekend onder het rolnummer      

203 445. 

 

Op 10 maart 2017 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten. Het beroep tegen deze beslissing is gekend onder het rolnummer X 

 

Op 3 januari 2019 dient verzoeker een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 29 januari 2019 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing dat deze aanvraag 

onontvankelijk is en de beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 4 april 2019 dient verzoeker een vijfde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 25 april 2019 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing waarbij deze aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing: 

 

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

04.04.2019 bij onze diensten werd ingediend door : 

B., S. (R.R.: ) nationaliteit: Guinee geboren te M. op (…) 1962 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 



  

 

 

RvV  X Pagina 3 

 

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 05.04.2012 en 28.05.2015 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. 

De elementen ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 04.04.2019 en in de 

bijgevoegde medische attesten (zie bevestiging arts d.d. 23.04.2019 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 08.01.2012 (BS 06.02.2012). Aangezien betrokkene geen enkel nieuw 

element aanbrengt, is de aanvraag bijgevolg onontvankelijk.” 

 

Op 25 april 2019 neemt de gemachtigde van de minister ten opzichte van verzoeker een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing: 

 

“De heer  

Naam + voornaam: B., S. geboortedatum: (…) 1962 geboorteplaats: M. nationaliteit: Guinee 

 

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 houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

betrokkene niet in bezit van een geldig visum. (…).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“1e Ernstig Middel: Schending artikel 9ter van de Wet van 15 december 1980 

Overwegende dat artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 stelt dat: 

" Art. 9ter.  

§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

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

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

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

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

samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn ziekte en de 

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

land waar hij verblijft. Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning 

bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan 

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

en de noodzakelijk geachte behandeling. De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van 

de mogelijkheden en van de toegankelijkheid tot de behandeling in zijn land van herkomst of het land 

waar hij verblijft, en van de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de 
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noodzakelijk geachte behandeling, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer 

aangeduid door de Minister of zijn gemachtigde die daaromtrent advies verschaft. Deze geneesheer 

kan, indien hij dit nodig acht, de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van 

deskundigen.” 

Overwegende dat vertoger zich in een prangende humanitaire situatie bevindt en onbetwistbaar ziek is; 

Dat uit het voorgebrachte medisch dossier houdende verschillende medische attesten5, ten getale van 

8, blijkt dat vertoger lijdt aan ernstig glaucoom in zeer verregaande toestand aan beide ogen die 

medicamenteus wordt behandeld alsook rigoureuze opvolging vereist van artsen en specialisten;6 

Dat de medische toestand van vertoger ernstig is, hij permanente hulp en bij stand behoeft; 

Overwegende dat bovendien verzoeker lijdt aan diabetes waarvoor hij reeds jarenlang in behandeling is 

en wordt opgevolgd door Dr. B. H.;7 

Dat deze pathologie ook permanente medicamenteuze behandeling voorziet; 

Dat uit de medische stukken blijkt dat het proces van aftakeling is ingezet, verzoeker reeds juridisch 

blind is en dat de toestand nog zal verergeren; 

Dat vertoger bestendige bij stand nodig heeft van zijn omgeving, zo onder meer van zijn dochter 

mevrouw B. A., van Nederlandse nationaliteit wonende ter (…); 

Dat herstel is uitgesloten en dat de aftakeling van vertoger enkel nog kan worden vertraagd en 

desgevallend kan worden gestopt zodat vertoger nog menswaardig kan leven; 

Dit wordt bijgetreden door artsen en bij vonnis van de Arbeidsrechtbank Brussel van 4 juni 2013 8, 

bevestigd bij vonnis van 21 september 2016 dat vertoger leefgeld krijgt toegekend en dringende 

medische hulp; 

Dat in dezelfde zin eerdere beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken van 27 maart 2014, waarbij 

de eerdere beslissing houdende weigering van regularisatie van 3 februari 2014, wordt ingetrokken 9 

alsook door de Dienst Vreemdelingenzaken het inreisverbod (bijlage 13sexties) van 29 april 2014 wordt 

ingetrokken;10 

Dat vertoger heeft aangegeven dat hij ten minste om humanitaire redenen in aanmerking komt om zijn 

situatie geregulariseerd te zien overeenkomstig artikel 9bis van de Wet van 15 december 1980 maar dat 

hier, bij beslissing van 10 maart 2017, de Dienst Vreemdelingenzaken heeft geweigerd de 

administratieve verblijfstoestand van vertoger op humanitaire gronden te regulariseren; 

Overwegende dat bij verzoekschrift van 2 april 2019 vertoger een regularisatieverzoek indiende 

overeenkomstig artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 onder meer stellende dat:  

‘(…) 

Herhaalde regularisatieverzoeken conform artikelen 9bis en 9ter van de Wet van 15 december 1980 

leidden tot diverse tegenstrijdige beslissingen met onder meer niet toelaatbaarheid, dan wel 

ontvankelijkheid en ongegrondheid en zelfs het intrekken van de weigering regularisatie en intrekking 

van het inreisverbod. 

De medische toestand van verzoeker is thans ernstig en van die aard geworden dat hij dreigt blind te 

worden. 

Verzoeker dient daarom frequent beroep te doen op de hulp van zijn familie, die in België verblijft. De 

dochter van verzoeker, mevrouw A. B., heeft de Nederlandse nationaliteit en woont reeds geruime tijd te 

(…) met haar gezin. 

Uit de medische stukken blijkt dat de terugkeer naar Guinee volstrekt onmogelijk is. 

Deze onmogelijkheid werd bovendien vastgesteld door de Arbeidsrechtbank te Brussel. Bij vonnis van 

de 14e kamer d.d. 21 september 2019, te zijner tijd definitief geworden en niet betwist door het OCMW 

van Schaarbeek, wordt gezegd voor recht dat de heer S. B. zich bevindt in een medische noodsituatie 

waarbij hij recht heeft op sociale hulp tegen het barema van integratietegemoetkoming. 

Dit werd niet alleen vastgesteld bij vonnis van 21 september 2016, maar ook eerder bij vonnis van de 

Arbeidsrechtbank te Brussel van 4 juni 2013. 

Uiteraard zijn deze vonnissen te onderscheiden van de beslissingen van de Dienst 

Vreemdelingenzaken, doch wanneer een vonnis gezag en kracht van gewijsde heeft met betrekking tot 

de medische toestand, kan uw ambt hier niet aan voorbijgaan. 

De medische toestand van verzoeker is dan ook onbetwistbaar ernstig en behoeft permanente 

medische opvolging. 

* * * 

Het door de wet verplichte medische getuigschrift wordt bij onderhavig verzoekschrift gevoegd. 

Verzoeker liet het door de wet voorgeschreven medisch getuigschrift zowel invullen door Dr. W. (dienst 

ophtalmologie van het Brugmann-ziekenhuis) als door Dr. H. A. B. (dienst endocrinologie van het 

Brugmann-ziekenhuis). 

Uit het medisch getuigschrift van Dr. W. blijkt dat verzoeker lijdt aan een ernstig glaucoom in zeer 

vergaande toestand aan beide ogen die momenteel redelijk onder controle is maar waarbij verzoeker 
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een medicijn dient te nemen dat absoluut in de koelte dient te worden bewaard, wat niet kan worden 

gegarandeerd in Guinee. 

Indien het medicijn niet wordt bewaard zoals het hoort, verliest het zijn effect en is het volstrekt nutteloos 

zodat verzoeker dreigt blind te worden. 

Het is bovendien van cruciaal belang dat verzoeker behandeld en rigoureus opgevolgd kan worden. 

Bovendien lijdt verzoeker aan diabetes, waarvoor hij reeds jaren in behandeling is en wordt opgevolgd 

door Dr. H. A. B. Een regelmatige opvolging en permanente medicamenteuze behandeling is hier 

volstrekt noodzakelijk. 

Uit de diverse medische attesten, die u inliggend aantreft blijkt de toestand van verzoeker. 

De ontvankelijkheid van het verzoekschrift strekkende tot regularisatie overeenkomstig artikel 9ter van 

de Wet van 15 december 1980 kan dan ook niet nuttig worden betwist. 

Indien verzoeker het grondgebied zou moeten verlaten, zou dit leiden tot de onderbreking van de 

behandeling met alle mogelijke gevolgen van dien waarbij bovendien de artsen aangeven dat met een 

aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, het medicijn in Guinee niet beschikbaar is. 

Dit is ook de motivering die werd aangenomen bij vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel d.d. 4juni 

2013 en d.d. 21 september 2016. In het vonnis van 4 juni 2013 wordt verwezen naar een rapport van 

het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen waarin de gezondheidszorg in 

Guinee wordt beschreven als één van de minst performante ter wereld en waarin gesproken wordt over 

aanzienlijke problemen bij het bekomen van medicatie 

De Arbeidsrechtbank te Brussel spreekt over een absolute medische onmogelijkheid om terug te keren 

naar Guinee. 

In toepassing van artikel 9ter van de Wet van 15 december 1980 vraagt verzoeker dan ook eerbiedig zin 

actueleprangende verblijfssituatie te regulariseren minstens te verlengen in functie van de therapie. 

(…)’ 

Op datum van 23 april 2019 adviseert de arts-adviseur in zijn attest gericht aan de dossierbehandelaar, 

mevrouw J. K. van de medische sectie, negatief daar waar de elementen ingeroepen in de huidige 

aanvraag, reeds ingeroepen zouden zijn in een eerdere aanvraag tot machtiging verblijf; 

Overwegende dat hier manifest artikel 9ter $1, laatste alinéa wordt geschonden daar waar verregaande 

de beoordeling van het risico van de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot behandeling in het land 

van herkomst, door de ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister wordt 

geadviseerd en deze geneesheer kan, indien hij het nodig acht, de vreemdeling onderzoeken en 

bijkomend advies inwinnen van een deskundige; 

Dat hier enkel en alleen wordt in overweging genomen dat verzoeker lijdt aan dezelfde pathologie die 

reeds aanleiding zou hebben gegeven aan procédure conform artikel 9ter van de wet van 15 december 

1980; 

Dat dit evenwel niet de opdracht is van de arts om na te kijken of het dezelfde pathologie is dan wel na 

te kijken of deze ziekte een reëel risico inhoudt voor het leven of fysieke integriteit en of een reëel risico 

houdt om een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate in zijn land van 

herkomst kan worden gegeven en/of eventueel het ziektebeeld evolueert; 

Overwegende dat het advies dan ook volstrekt lapidair is en vreemd aan welk medisch advies dan ook 

in de zin van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 dat zou moeten worden gegeven door de 

Arts-adviseur; 

Dat de dossier-behandelaar van oordeel is dat het verzoek onontvankelijk zou moeten verklaard worden 

op basis van artikel 9ter §3, 5° van de wet van 15 december 1980; 

Overwegende dat artikel 9ter, §3, 5° van de wet van 15 december 1980 stelt dat: 

‘Artikel 9ter. 

§ 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. 

(…)’ 

Overwegende dat de verwerende partij in de bestreden beslissing ten onrechte oordeelt dat het door 

vertoger voorgelegde medisch getuigschrift reeds eerder aangehaalde medische elementen van 

betrokkene bevat op datum van 5 april 2012 en 28 mei 20105 uitgebreid zou zijn op ingegaan in de 

beslissingen daar waar de beslissing van 3 februari 2014 op datum van 27 maart 2014 werd ingetrokken 

alsook op datum van 3 juli 201412 het inreisverbod (bijlage 13 sexties) van 29 april 2014 eveneens 

wordt ingetrokken en vervolgens op 18 juni 2015, in navolging van het verzoek van 28 mei 2015, de 

aanvraag conform artikel 9ter van de Wet van 15 december 1980, ontvankelijk wordt verklaard;13 
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Dat meest letterlijk thans wordt aangegeven in het verzoekschrift van 2 april 2019 dat vertoger lijdt 

enerzijds aan een ernstig glaucoom in zeer verregaande toestand aan beide ogen die rigoureus 

medicamenteus moet worden opgevolgd en medicinaal behandeld wordt met een medicijn dat dient te 

worden bewaard in absolute koelte, wat niet kan worden gegarandeerd in Guinee en anderzijds vertoger 

lijdt aan diabetes die eveneens rigoureus moet worden opgevolgd;14 

Dat een regelmatige opvolging en permanente medicamenteuze behandeling hier volstrekt noodzakelijk 

zijn; 

Dat de verwerende partij hier totaal voorbij gaat aan het gegeven dat de medische toestand van 

vertoger de afgelopen jaren stelselmatig achteruit is gegaan en zijn toestand dermate verslechterd is dat 

hij in een eindfase van zijn ziekte is gekomen; 

Dat vertoger bestendige hulp van derden nodig heeft en dat niet kan worden gegarandeerd dat de 

medicatie, indien zij al beschikbaar zou zijn in Guinee, toegankelijk zou zijn dan wel in de correcte 

omstandigheden bewaard zou worden; 

Dat de verwerende partij slechts het verzoek onontvankelijk heeft verklaard omdat het gaat over 

dezelfde pathologie waarnaar reeds werd verwezen in eerdere regularisatieverzoeken; 

Dat echter de verwerende partij voorbij gaat aan het gegeven dat de medische toestand van vertoger 

stelselmatig achteruit is gegaan en zijn toestand dermate verslechterd is dat hij totale hulpbehoevend is, 

wat ook werd vastgesteld onder meer bij vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel van 4 juni 20213 en 

21 september 2016, waar wordt verwezen naar het rapport van het Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en Staatlozen waarin de gezondheidszorg in Guinee wordt beschreven als één van de 

minst performante ter wereld en waarin wordt gesproken over aanzienlijke problemen bij het bekomen 

van medicatie; 

Dat in die zin de Arbeidsrechtbank te Brussel spreekt over een absolute medische onmogelijkheid om 

terug te keren naar Guinee;15 

Deze vonnissen werden medegedeeld maar hiermee werd geen rekening gehouden in de bestreden 

beslissing; 

Overwegende dat met enige verergering, de verwerende partij geen rekening houdt laat staan met de 

bepalingen uit artikel 9ter waarin wordt verwezen naar recente inlichtingen aangaande de ziekte en de 

mogelijkheid en toegankelijkheid tot een adequate behandeling in het land van herkomst; 

Dat alle elementen duidelijk blijken uit het verzoekschrift ex artikel 9ter van de Wet van 15 december 

1980 en de daarbij gevoegde overtuigingsstukken; 

Dat aldus niet betwist kan worden dat de medische toestand van vertoger ernstig is achteruit gegaan ten 

opzichte van zijn medische toestand ten tijde van zijn eerdere regularisatieverzoeken de dato 5 april 

2012 en 28 mei 2015; 

Dat de ingeroepen medische elementen niet enkel bestaan in de benaming van de ziekte, doch tevens 

in de symptomen die deze ziekte veroorzaken en de manier waarop deze symptomen zich op heden 

veruitwendigen alsook de toestand ter plaatse in Guinee en het feit dat vertoger dagdagelijks 

mantelzorg nodig heeft; 

Dat de door vertoger concreet ingeroepen elementen bijgevolg niet eerder werden beoordeeld; 

Overwegende dat de verwerende partij kort door de bocht gaat door zich in de bestreden beslissing te 

beperken tot de stelling dat de diagnose van vertoger reeds eerder werd beoordeeld; 

Dat het evident is dat glaucoom kan leiden tot blindheid en meer nog in de hand wordt gewerkt door de 

ziekte van diabetes, wat een stelselmatige aftakeling veroorzaakt die uiteindelijk totale blindheid en 

volledige hulpbehoevendheid zal veroorzaken waardoor vertoger aangewezen is op voortdurende 

mantelzorg en het vaststaat dat hij in Guinee niet menswaardig kan overleven; 

Dat de huidige medische toestand dan ook niet te vergelijken is met de medische toestand van vertoger 

ten tijde van zijn eerdere regularisatieverzoeken; 

Dat de verwerende partij in haar beslissing geen rekening heeft gehouden met de huidige medische 

toestand van vertoger, die onbetwistbaar gewijzigd is; 

Dat de bestreden beslissing dan ook onterecht werd genomen en dient te worden vernietigd;” 

 

2.1.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: - art. 9ter van de 

Vreemdelingenwet.  

Ter ondersteuning houdt verzoekende partij voor dat hij lijdt aan een ernstig glaucoom in zeer 

verregaande toestand enerzijds, en dat er anderzijds ook sprake is van diabetes. De bestreden 

beslissing zou ten onrechte uitsluitend stellen dat verzoekende partij lijdt aan dezelfde pathologie die 

reeds aanleiding gaf tot een procedure op grond van art. 9ter van de Vreemdelingenwet. Verzoekende 

partij meent dat het niet de opdracht is van de arts om na te kijken of er sprake is van eenzelfde 

pathologie.  
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Dienaangaande laat verweerder gelden dat de bestreden beslissing steunt op art. 9ter van de 

Vreemdelingenwet, dat het volgende bepaalt:  

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

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

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. (…)    § 3. De gemachtigde van de 

minister verklaart de aanvraag onontvankelijk :    1° (…);    2° (…);    3° (…)    4° (... )  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.” (onderlijning en vetschrift toegevoegd).   

Uit de voormelde bepaling blijkt dat de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid en Asiel en Migratie een aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet onontvankelijk dient te verklaren, indien de ingeroepen elementen reeds bij 

een vorige aanvraag tot verblijfsmachtiging werden ingeroepen.  

De bedoeling van de wetgever is redelijkerwijze te verhinderen dat aanvragen om machtiging tot verblijf 

om medische redenen ad infinitum worden ingediend (R.v.V. nr. 135.826 van 5 januari 2015).  

De verweerder laat dienaangaande gelden dat verzoekende partij in gebreke blijft om aan de hand van 

concrete elementen aannemelijk te maken dat de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid en Asiel en Migratie een kennelijk onredelijke beslissing zou genomen hebben.   

Zoals in de bestreden beslissing duidelijk wordt aangegeven, werd op 05.04.2012 en op 28.05.2015 

reeds een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9ter van de Vreemdelingenwet 

ingediend. De elementen in huidige aanvraag werden reeds ingeroepen in deze andere aanvragen.  

In deze onontvankelijkheidsbeslissing verwijst de gemachtigde van de Minister naar het advies van de 

arts-adviseur dd. 23.04.2019, waarin volgende aandoeningen werden weerhouden:  

“[…] Uit deze medische getuigschriften en stukken blijkt dat de gezondheidstoestand van Mr. Barry 

ongewijzigd is t.a.v. de medische attesten en stukken gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 05/04/2012 + 

28/05/2015. Op de SMG’s en bijlagen wordt namelijk vermeld dat Mr. B. medicamenteus behandeld 

wordt voor diabetes mellitus type 2, arteriële hypertensie, goedaardige prostaatvergroting en bilateraal 

glaucoom; De voorgelegde SMG’s en bijlagen bevestigen dus slechts de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van betrokkene.”  

In het advies wordt verwezen naar medische getuigschriften dd. 06.03.2019, 05.03.2018 en 07.03.2019 

waaruit blijkt dat de gezondheidstoestand enkel wordt bevestigd.  

Het loutere feit dat verzoekende partij door middel van andere standaard medische getuigschriften de 

medische toestand heeft geactualiseerd, betekent nog niet dat zij het bewijs levert van andere medische 

gegevens.   Zie in die zin:   “Een later gedateerd medisch attest is niet noodzakelijk een “nieuw” medisch 

attest in de zin van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Er dienen immers “andere” medische 

gegevens te worden aangebracht.” (R.v.V. nr. 97.029 dd. 13.02.2013) 

“Het feit dat eerste verzoekster nog steeds ziek is, betekent niet dat haar aanvraag om machtiging tot 

verblijf opnieuw zou moeten worden onderzocht op basis van nagenoeg identieke elementen.” (R.v.V. 

nr. 107.339 dd. 25.07.2013)   

In de eerder adviezen, opgesteld naar aanleiding van de aanvragen overeenkomstig art .9ter van de 

Vreemdelingenwet dd. 05.04.2012 en 28.05.2015, besloot de arts-adviseur dat de 

gezondheidsproblemen die werden aangehaald door verzoekers geen actuele aandoeningen uitmaken 

die een reëel risico inhouden voor verzoekers leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een 

reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling en dit gelet op het gegeven dat 

er in Guinee behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk is, terwijl verzoeker ook kan reizen 

naar dit land.  

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt duidelijk dat rekening werd gehouden met de medische 

verslagen die verzoekster heeft voorgelegd.  

In weerwil tot wat verzoekende partij poogt voor te houden, beperkte de arts-adviseur zich niet tot een 

loutere verwijzing naar de voorgehouden ziektebeelden, doch werd eveneens verwezen naar de 

(medicamenteuze) behandeling.   

Gelet op het feit dat de arts-adviseur adviseert dat er nog steeds geen bezwaar is vanuit medisch 

oogpunt naar een terugkeer naar Guinee, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de 

Minister om het advies van de arts-adviseur te volgen.  

Terwijl het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als annulatierechter, niet toekomt zich in de plaats 

te stellen van de arts-adviseur noch van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding bij het nemen van diens advies/beslissing, doch 

enkel kan nagaan of de beslissing niet kennelijk onredelijk is.  
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Verzoekende partij houdt voor dat het niet aan de arts-adviseur toekomt om te oordelen of er sprake is 

van eenzelfde pathologie, doch wel om te kijken of deze ziekte een reëel risico inhoudt voor het leven of 

fysieke integriteit.   

Verweerder herhaalt dat de bestreden beslissing steunt op art. 9ter, §3, 5° van de Vreemdelingenwet. Er 

is sprake van een onontvankelijkheidsbeslissing, zodat vanzelfsprekend niet dient te worden 

gemotiveerd inzake de behandeling in het herkomstland of het al dan niet weerhouden van een reëel 

risico in de zin van artikel 9ter §1 van de wet.   

Geenszins dient de arts-adviseur hierbij nog een onderzoek uit te voeren naar de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de medische zorgen in het herkomstland.  Integendeel, de in casu bestreden 

beslissing is het gevolg van eerdere aanvragen overeenkomstig art. 9ter van de Vreemdelingenwet. De 

arts-adviseur gaf reeds eerder aan dat de behandeling en de opvolging voor de opgeworpen 

gezondheidsproblemen in het land van herkomst beschikbaar is.  

Zie hierover:  

“Zoals ook reeds werd aangegeven bij de bespreking van de formele motiveringsplicht volstaat de 

vaststelling dat de situatie voorzien in artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet zich voordoet opdat 

huidig voorliggende aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard, zonder dat nog 

een toetsing aan artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet of een beoordeling ten gronde 

van de aanvraag zich opdringt. Hiertoe dient enkel te worden overgegaan indien nieuwe elementen die 

niet eerder voorlagen worden aangebracht. Verzoeksters hun betoog betreffende het toepassingsgebied 

van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet waarbij zij stellen dat niet alle componenten 

van deze bepaling werden onderzocht en evenmin in het licht van alle componenten werd gemotiveerd, 

is dan ook niet dienstig. In de bestreden beslissing wordt geen standpunt ingenomen met betrekking tot 

de vraag of tweede verzoeksters medische aandoeningen al dan niet aandoeningen in de zin van artikel 

9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet uitmaken, een appreciatie waar ook enkel de ambtenaar-

geneesheer over kan oordelen.  Centrale vraag die zich in casu stelt, is of verweerder correct heeft 

vastgesteld dat de ingeroepen elementen ter ondersteuning van huidig voorliggende aanvraag reeds 

werden ingeroepen in het kader van de aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend op 28 september 

2009 die aanleiding heeft gegeven tot de beslissing van 19 maart 2012. De Raad benadrukt in dit 

verband dat verzoeksters in het kader van huidig beroep niet op dienstige wijze kritiek kunnen uiten op 

voormelde beslissing van 19 maart 2012. Indien zij met deze beslissing niet akkoord konden gaan, 

stond het hen vrij tegen deze beslissing in beroep te gaan. De bevoegdheid van de Raad in huidig 

voorliggende zaak beperkt er zich toe na te gaan of verweerder al dan niet kon besluiten tot de 

onontvankelijkheid van huidig voorliggende aanvraag in toepassing van artikel 9ter, § 3, 5° van de 

Vreemdelingenwet.” (RvV nr. 116.037 dd. 19.12.2013)  

Daarnaast meent verzoekende partij dat er nog niet werd ingegaan op de medische elementen, omdat 

de beslissing dd. 03.02.2014 op 27.03.2014 werd ingetrokken. Verweerder benadrukt dat de 

gemachtigde, na de intrekkingsbeslissing, op 29.04.2014 een beslissing houdende de ongegrondheid 

van de aanvraag dd. 05.04.2012 nam. De gemachtigde steunde zich op het advies dd. 28.04.2014 van 

de arts-adviseur.   

Dat de aanvraag dd. 28.05.2015 ontvankelijk werd verklaard, doet geen afbreuk aan het feit dat op 

10.02.2016 een beslissing houdende de ongegrondheid van de aanvraag dd. 28.05.2016 werd 

genomen. Ook deze beslissing steunt op een advies dd. 08.02.2016 van de arts-adviseur. Andermaal 

werd geoordeeld dat de behandeling en opvolging van verzoekende partij beschikbaar en toegankelijk 

zijn in Guinee.   

In zijn verzoekschrift houdt verzoekende partij voor dat hij enerzijds lijdt aan een ernstig glaucoom, 

waarvoor mij medicamenteus wordt behandeld, en dat hij anderzijds lijkt aan diabetes.   

Verzoekende partij slaagt er niet in afbreuk te doen aan de bestreden beslissingen. Zoals supra reeds 

aangegeven, worden beide gezondheidsproblemen én de medicamenteuze behandeling weerhouden 

door de arts-adviseur. In zijn advies dd. 28.04.2014 gaf de arts-adviseur reeds aan dat de behandeling 

en opvolging van verzoekende partij in het land van herkomst beschikbaar en toegankelijk is.   

Vervolgens meent verzoekende partij dat zijn situatie verder achteruit is gegaan, en dat hij in de 

eindfase van zijn ziekte is gekomen. Verzoekende partij slaagt er evenwel niet in om aan te tonen uit 

welke stukken deze verergering blijkt.   

Verzoekende partij verwijst in dit kader naar vonnissen dd. 04.06.2013 en 21.09.2016 van de 

arbeidsrechtbank te Brussel. Verweerder benadrukt dat deze zaken handelden over de gebeurlijke 

financiële bijstand van het OCMW. Voor zover verzoeker uit dit vonnis afleidt dat een terugkeer naar het 

land van herkomst volstrekt onmogelijk is, benadrukt verweerder dat dit getuigt van een verkeerde 

lezing van het vonnis dd. 04.06.2013.  Er werd immers geen onderzoek gevoerd naar de 

beschikbaarheid van de behandeling van verzoeker in het land van herkomst, en de rechter gaf in zijn 

vonnis aan dat zijn oordeel geldt onverminderd de beoordeling door Uw Raad.  
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Tot slot werpt verzoekende partij op dat hij dagdagelijkse mantelzorg nodig heeft. Andermaal kan 

verwezen worden naar het advies dd. 28.04.2014, waarin de arts-adviseur reeds aangaf dat de nodige 

zorgen voor verzoekende partij zowel ambulant als in een ziekenhuis kunnen worden verzekerd. 

Daarnaast gaf de arts-adviseur aan dat verzoekende partij kan bijgestaan worden door zijn moeder en 2 

broers, die in Guinee verblijven. Verzoekende partij laat dit volledig onbesproken in het verzoekschrift.  

Verweerder besluit dat verzoekende partij er niet in slaagt om aan te tonen welke elementen in zijn 

aanvraag dd. 04.04.2019 verschillen met deze in de aanvragen dd. 05.04.2012 en 28.05.2015. De 

verweerder laat gelden dat de verzoekende partij niet ernstig kan ontkennen dat de ingeroepen 

aandoening beantwoordt aan elementen die reeds in de vorige aanvragen werden ingeroepen.  

Het eerste middel is ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.1.3.1. In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht. Verzoeker citeert artikel 9ter, § 1 van de 

vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

“§ 1  

De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige 

wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of 

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

behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in 

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.  

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft.  

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling.  

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

De Raad wijst erop dat de bestreden beslissing echter niet werd genomen op basis van deze bepaling, 

maar wel op grond van artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet. Dit artikel 9ter, § 3 luidt als volgt: 

 

“§ 3  

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk:  

1°  indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2°  indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

3°  indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 

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

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

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

verblijf in het Rijk; 

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

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

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

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

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

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

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in 
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de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Verzoeker voert aan dat hij lijdt aan een ernstig glaucoom en aan diabetes. Zijn toestand is ernstig 

waardoor hij permanente hulp en bijstand en ook permanente medicatie en opvolging door artsen en 

specialisten nodig heeft. In België krijgt verzoeker bijstand van zijn Nederlandse dochter. Verzoeker 

wijst erop dat hem bij vonnissen van de arbeidsrechtbank te Brussel van 4 juni 2013 en van 21 

september 2016 leefgeld werd toegekend en dringende medische hulp. Verzoeker voert aan dat het 

medisch advies in strijd is met artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet, omdat de arts-

adviseur geen beoordeling heeft gemaakt van het risico en van de mogelijkheden en toegankelijkheid tot 

behandeling in het land van herkomst. Verzoeker meent dat het niet de opdracht is van de arts om enkel 

vast te stellen dat verzoeker lijdt aan dezelfde pathologie. De ziekte kan ook evolueren. 

 

Vervolgens gaat verzoeker in op artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de 

bestreden beslissing is genomen. Verzoeker meent dat de bestreden beslissing ten onrechte stelt dat 

het standaard medisch getuigschrift reeds eerder aangehaalde medische elementen bevat. Verzoeker 

wijst erop dat zijn aanvraag van 5 april 2012 aanleiding heeft gegeven tot een beslissing die vervolgens 

werd ingetrokken en zijn aanvraag van 28 mei 2015 aanleiding heeft gegeven tot een 

ontvankelijkheidsbeslissing. Verzoeker benadrukt dat hij in zijn aanvraag van 2 april 2019 melding heeft 

gemaakt van een ernstig glaucoom in zeer verregaande toestand aan beide ogen, dat hij lijdt aan 

diabetes en dat hij voor deze aandoeningen medicamenteus wordt behandeld en opvolging nodig heeft. 

Zijn medische toestand is de laatste jaren achteruit gegaan. Hij heeft hulp van derden nodig, wat niet 

kan worden gegarandeerd in Guinee. Er zijn geen garanties dat zijn medicatie, als die al beschikbaar 

zou zijn, toegankelijk is en in de correcte omstandigheden zou bewaard worden. Verzoeker meent dat 

eraan voorbij wordt gegaan dat zijn medische toestand stelselmatig achteruit gaat en dat zijn toestand 

dermate verslechterd is dat hij totaal hulpbehoevend is, zeker in vergelijking met zijn toestand ten tijde 

van zijn eerdere regularisatieverzoeken van 5 april 2012 en 28 mei 2015. Hij verwijst in dit verband naar 

het vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel waarin ook wordt gesteld dat er een absolute medische 

onmogelijkheid is om terug te keren naar Guinee. Verzoeker benadrukt dat de ingeroepen medische 

elementen ook bestaan uit de symptomen van de ziekte, de manier waarop deze symptomen zich 

veruitwendigen, de toestand ter plaatse in Guinee en het feit dat verzoeker dagelijks mantelzorg nodig 

heeft. Deze elementen werden volgens verzoeker niet eerder beoordeeld. Verzoeker wijst erop dat 

glaucoom kan leiden tot blindheid, dat hij aftakelt en in het geval van volledige blindheid, volledig 

hulpbehoevend zal zijn waardoor hij aangewezen is op voortdurende mantelzorg. In Guinee zal hij niet 

menswaardig kunnen overleven. 

 

2.1.3.2. Vooreerst wordt herhaald dat de bestreden beslissing niet steunt op artikel 9ter, § 1 van de 

vreemdelingenwet maar een onontvankelijkheidsbeslissing betreft die is gesteund op artikel 9ter, § 3, 5° 

van de vreemdelingenwet. 

 

Verzoekers kritiek inzake het feit dat de arts-adviseur geen onderzoek heeft gevoerd in de zin van artikel 

9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet, is bijgevolg niet ter zake dienend. De bestreden beslissing 

verklaart de aanvraag van verzoeker onontvankelijk op grond van artikel 9ter, § 3, 5° van de 

vreemdelingenwet omdat de ingeroepen elementen ter ondersteuning van zijn aanvraag reeds werden 

ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  Waar verzoeker meent dat dit niet de taak is van de 

arts-adviseur, wordt opgemerkt dat de gemachtigde van de bevoegde minister zich bij het nemen van 

deze beslissing gesteund heeft op het advies van de arts-adviseur, dat hij steeds kan inwinnen. Dit 

betreft bijgevolg een wetskritiek die niet dienend is. 

 

2.1.3.3. De bestreden beslissing verwijst naar het advies van de arts-adviseur van 23 april 2019, dat 

deel uitmaakt van de bestreden beslissing en dat luidt als volgt: 

 

“(…) 

U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 04.04.2019 en 05.04.2012 + 28 05 2015 

te vergelijken. 

Mr. B. legt in zijn aanvraag d.d. 04/04/2019 SMG's voor d.d. 06/03/2019 van Dr. F. W. (oftalmoloog) 

05/03/2018 en 07/03/2019 van Dr. H. A. B. (endocrinoloog) en ongedateerd van Dr. E. E. (huisarts). 

Verder legt betrokkene volgende medische stukken ter aanvulling voor: 10/03/2017, 27/07/2018, 

26/10/2018 en 08/03/2019 van Dr. F. W., oftalmoloog, en d.d. 30/07/2018 van Dr. E. E.  
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Uit deze medische getuigschriften en stukken blijkt dat de gezondheidstoestand van Mr. B. ongewijzigd 

is t.a.v. de medische attesten en stukken gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 05/04/2012 + 28/05/2015. 

Op de SMG's en bijlagen wordt namelijk vermeld dat Mr. B. medicamenteus behandeld wordt voor 

diabetes mellitus type 2 arteriële hypertensie, goedaardige prostaatvergroting en bilateraal glaucoom.  

De voorgelegde SMG's en bijlagen bevestigen dus slechts de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van betrokkene.” 

 

Hieruit blijkt dat de arts-adviseur oordeelt dat in de aangeleverde medische documenten geen enkele 

nieuwe diagnose wordt gesteld en dat deze documenten slechts de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van verzoeker bevestigen. Er wordt niet ontkend dat verzoeker medicamenteus 

behandeld moet worden. In dit verband merkt de Raad op dat de verwerende partij bij beslissingen van 

29 april 2014 en 10 februari 2016 de vorige aanvragen op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet ongegrond verklaarde omdat de medische behandeling en opvolging voor verzoeker 

beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Guinee. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de voorgelegde standaard medische 

getuigschriften van 6 maart 2019, 7 maart 2019, 5 maart 2018 en een ongedateerd  attest  als diagnose 

vermelden: ernstig glaucoom, diabetes type 2 sinds meer dan 16 jaar, retinopathie, neuropathie, 

goedaardige prostaatvergroting. Als behandeling worden bepaalde medicatie en regelmatige medische 

opvolging door specialisten (oftalmoloog en endocrinoloog) vermeld. De bijgevoegde brief van de 

behandelende oftalmoloog van 8 maart 2019 vermeldt: “Nous avons diagnostiqué un glaucome très 

avancé avec restriction majeure du champ visuel de ses deux yeux. La situation était telle que nous 

avons dû faire une opération aux deux yeux. Depuis, le patient vient régulièrement pour son suivi en 

consultation. (…) Le traitement topique est indispensable. Si jamais il ne pouvait plus avoir accès à ce 

traitement, même pour quelques semaines, il y a risque réel d’évolution vers la cécité." (We hebben een 

zeer vergevorderd glaucoom gediagnosticeerd met grote beperking van het gezichtsveld van beide 

ogen. De situatie was zodanig dat we een operatie aan beide ogen moesten uitvoeren. Sindsdien komt 

de patiënt regelmatig op consultatie voor zijn opvolging. (…) . De lokale behandeling is onmisbaar. Als 

hij ooit geen toegang meer zou hebben tot deze medicatie, zelfs voor enkele weken, is er een reëel 

risico van evolutie naar blindheid, eigen vertaling). 

 

In het kader van de eerdere aanvraag van 4 december 2012 werden standaard medische 

getuigschriften voorgelegd van 30 maart 2012 en 27 maart 2012 die als diagnose vermelden: ernstig 

glaucoom, diabetes type 2, arteriële hypertensie. Als behandeling worden bepaalde medicatie en 

regelmatige medische opvolging door specialisten (oftalmoloog en endocrinoloog) vermeld. De 

bijgevoegde brieven van de behandelende oftalmoloog van 23 november 2012 en 30 maart 2012 

vermelden: “Nous avons diagnostiqué un glaucome très avancé avec restriction majeure du champ 

visuel de ses deux yeux. La situation était telle que nous avons dû faire une opération aux deux yeux. 

Depuis, le patient vient régulièrement pour son suivi en consultation. (…) Le patient a absolument 

besoin de ce traitement topique. Si jamais il ne pouvait plus avoir accès à ce traitement, même pour 

quelques semaines, il y a risque réel d’évolution vers la cécité." (We hebben een zeer vergevorderd 

glaucoom gediagnosticeerd met grote beperking van het gezichtsveld van beide ogen. De situatie was 

zodanig dat we een operatie aan beide ogen moesten uitvoeren. Sindsdien komt de patiënt regelmatig 

op consultatie voor zijn opvolging. (…). De patiënt heeft absoluut nood aan deze lokale behandeling. Als 

hij ooit geen toegang meer zou hebben tot deze medicatie, zelfs voor enkele weken, is er een reëel 

risico van evolutie naar blindheid, eigen vertaling). 

 

In het kader van de eerdere aanvraag van 25 mei 2015 werd een standaard medisch getuigschrift 

voorgelegd van 24 april 2015, dat als diagnose vermeldt: vergroting van de prostaat, diabetes type 2, 

glaucoom en arteriële hypertensie. Als behandeling worden bepaalde medicatie en regelmatige 

medische opvolging door specialisten (oftalmoloog en endocrinoloog) vermeld. De bijgevoegde brief van 

de behandelende oftalmoloog van 24 april 2015 vermeldt: “Nous avons diagnostiqué un glaucome très 

avancé avec restriction majeure du champ visuel de ses deux yeux. La situation était telle que nous 

avons dû faire une opération aux deux yeux. (…) Le patient a absolument besoin de ce traitement 

topique. Si jamais il ne pouvait plus avoir accès à ce traitement, même pour quelques semaines, il y a 

risque réel d’évolution vers la cécité." (We hebben een zeer vergevorderd glaucoom gediagnosticeerd 

met grote beperking van het gezichtsveld van beide ogen. De situatie was zodanig dat we een operatie 

aan beide ogen moesten uitvoeren. (…). De patiënt heeft absoluut nood aan deze lokale behandeling. 

Als hij ooit geen toegang meer zou hebben tot deze medicatie, zelfs voor enkele weken, is er een reëel 

risico van evolutie naar blindheid, eigen vertaling). 
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Hieruit blijkt dat de aanvragen van verzoeker gesteund zijn op diabetes type 2 (met symptomen), ernstig 

glaucoom, een prostaatvergroting die goedaardig is en arteriële hypertensie. Uit de quasi identieke 

begeleidende brieven van de behandelende oftalmoloog blijkt dat het glaucoom reeds van in 2012 zeer 

vergevorderd is, dat verzoeker al geopereerd werd aan beide ogen en dat er toen reeds een grote 

beperking was van het gezichtsveld van verzoekers ogen. 

 

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

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

onderbouwing van de machtigingsaanvraag die overeenkomstig artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

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

wetsbepaling. 

 

Uit deze bepaling blijkt ook duidelijk dat het de elementen zijn die bij de verschillende aanvragen werden 

voorgelegd die met elkaar moeten vergeleken worden, zodat de toepassing van artikel 9ter, § 3, 5° van 

de vreemdelingenwet op zich losstaat van (de wettigheid van) de beslissing waarbij de eerdere 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd geweigerd. 

De bedoeling van de wetgever is redelijkerwijze te verhinderen dat aanvragen op grond van dezelfde 

medische redenen ad infinitum worden ingeroepen. 

 

Hoewel uit de bewoordingen van artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet niet blijkt dat de wetgever 

elk nieuw element dat zich heeft gemanifesteerd in het kader van de gezondheidstoestand van de 

betrokkene heeft willen uitsluiten wanneer die zich beroept op eenzelfde aandoening, wordt in casu 

vastgesteld dat er inzake het ernstig glaucoom van verzoeker geen wijziging is in zijn 

gezondheidstoestand. De diabetes type 2 betreft een aandoening waaraan verzoeker al 16 jaar lijdt en 

verzoeker toont niet op concrete wijze aan dat de symptomen van deze aandoening sterk verergerd 

zouden zijn. De vergroting van de prostaat blijkt goedaardig. Verzoeker lijdt reeds sinds 1999 aan 

arteriële hypertensie (zie advies arts-adviseur van 28 april 2014). Bijgevolg steunt het niet op een 

verkeerde feitenvinding en is het niet kennelijk onredelijk om te oordelen dat de elementen die werden 

ingeroepen in het kader van huidige aanvraag, reeds werden ingeroepen in het kader van vorige 

aanvragen in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

2.1.3.4. Waar verzoeker aanvoert dat zijn aanvraag van 5 april 2012 aanleiding heeft gegeven tot een 

beslissing die vervolgens werd ingetrokken en zijn aanvraag van 28 mei 2015 aanleiding heeft gegeven 

tot een ontvankelijkheidsbeslissing, wordt erop gewezen dat verzoeker het volgende uit het oog lijkt te 

verliezen. De aanvraag van 5 april 2012 werd, nadat een beslissing werd genomen die werd 

ingetrokken, op 29 april 2014 ongegrond verklaard en is dus afgesloten. De aanvraag van 28 mei 2015 

werd, nadat ze ontvankelijk werd verklaard, op 10 februari 2016 ongegrond verklaard. Ook deze 

aanvraag is dus afgesloten. 

 

2.1.3.5. Verzoeker meent dat eraan voorbij wordt gegaan dat zijn toestand verslechterd is en dat hij 

totaal hulpbehoevend is, zeker in vergelijking met zijn toestand ten tijde van zijn eerdere 

regularisatieverzoeken van 5 april 2012 en 28 mei 2015. 

 

In casu wordt vastgesteld dat er inzake de problematiek van verzoeker geen wijziging is in zijn 

gezondheidstoestand. Verzoeker voert aan dat zijn toestand verslechterd is maar voegt hiervan geen 

enkel bewijs toe. Reeds in de medische attesten die werden gevoegd bij de aanvraag van 4 december 

2012 werd vermeld dat het glaucoom zeer ernstig was, met zeer grote beperking van het gezichtsveld 

van verzoekers beide ogen en dat een levenslange behandeling noodzakelijk is. De standaard 

medische getuigschrift van 27 maart 2012 vermelden dat verzoeker sinds 1999 lijdt aan diabetes type 2 

en aan arteriële hypertensie. Verzoeker kan dus niet voorhouden dat sinds de vorige aanvragen zijn 

toestand ernstig verslechterd is, zijn toestand was reeds van bij de aanvraag van 2012 slecht. Zoals 

reeds gesteld is de vergroting van de prostaat goedaardig gebleken, wat niet wordt betwist. 

 

Verzoeker voert aan dat hij totaal hulpbehoevend is geworden. In dit verband wordt erop gewezen dat in 

het advies van de arts-adviseur van 28 april 2014 dat deel uitmaakt van de ongegrondheidsbeslissing 

van 29 april 2014, gegeven naar aanleiding van de aanvraag van 5 april 2012, het volgende wordt 

vermeld: “Capacité de voyager: D’un point de vue médical et sous traitement, il n’y a pas de contre-

indication au voyage avec l’aide d’une tierse personne”. (Mogelijkheid tot reizen: vanuit medisch 

oogpunt en onder behandeling is er geen tegenindicatie tot reizen met de hulp van een derde persoon, 

eigen vertaling). Hieruit blijkt dat reeds naar aanleiding van verzoekers aanvraag van 5 april 2012 werd 

aangenomen dat verzoeker hulp nodig had van anderen, zeker om te reizen. 
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Waar verzoeker aanvoert dat hulp van derden niet kan worden gegarandeerd in Guinee, wordt 

opgemerkt dat in hetzelfde advies van 28 april 2014 wordt vermeld: “L’intéressé a également déclaré 

lors de se demande d’asile en Belgique que sa maman ainsi que ses deux frères résident toujours en 

Guinée. Il n’est donc pas exclu que l’une ou l’autre de ses personnes puissent aider le requérant en cas 

de besoin. Son épouse, qui l’accompagne en Belgique, pourrait elle aussi lui venir en aide " (Betrokkene 

heeft naar aanleiding van zijn asielaanvraag in België verklaard dat zijn moeder en twee broers nog 

steeds in Guinee verblijven. Het is dus niet uitgesloten dat een van deze personen verzoeker kunnen 

helpen indien nodig. Zijn echtgenote, die hem vergezelt in België, zou hem ook kunnen helpen, eigen 

vertaling). 

 

In het advies van de arts-adviseur van 8 februari 2016 dat deel uitmaakt van de 

ongegrondheidsbeslissing van 10 februari 2016, gegeven naar aanleiding van de aanvraag van 28 mei 

2015, wordt vermeld : “De plus, d’après sa demande d’asile, l’intéressé a encore de la famille vivant en 

Guinée. Etant arrivé en Belgique en 2008, on peut conclure que l’intéressé a vécu la majorité de sa vie 

en Guinée et qu’il a dû tisser des liens sociaux. Or, rien ne permet de démontrer que sa famille et/ou 

son entourage social ne pourrait l’accueillir en Guinée et/ou l’aider financièrement si nécessaire." 

(Daarenboven blijkt uit zijn asielaanvraag dat betrokkene nog familie heeft in Guinee. Hij is toegekomen 

in België in 2008, we kunnen concluderen dat betrokkene het grootste deel van zijn leven in Guinee 

heeft doorgebracht en dat hij daar sociale banden heeft. Niets laat toe te stellen dat zijn familie en/of zijn 

sociale omgeving of hem niet zou kunnen opvangen in Guinee en/of hem financieel ondersteunen indien 

nodig, eigen vertaling). 

 

Hieruit blijkt dat verzoekers moeder en broers in Guinee leven en dat verzoekers echtgenote hem 

vergezelt in België. Verzoeker kan zich dus minstens door zijn familie laten bijstaan en hij ontkent dit op 

geen enkele wijze in het verzoekschrift. Hij vermeldt enkel dat zijn dochter hem mantelzorg verschaft in 

België, maar gelet op de niet betwiste aanwezigheid van zijn echtgenote in België, wordt aangenomen 

dat ook zijn echtgenote hem mantelzorg kan geven en dit kan verder zetten in Guinee. 

 

Het vonnis van de arbeidsrechtbank te Brussel van 4 juni 2013 betreft een zaak van verzoeker tegen het 

OCMW waarbij gesteld wordt dat verzoeker recht heeft op financiële sociale hulp van het OCMW. In dit 

vonnis wordt vermeld dat verzoeker ‘momenteel’ omwille van medische redenen in de onmogelijkheid 

verkeert om terug te keren naar zijn land van herkomst maar dat dit gesteld wordt zonder afbreuk te 

doen aan het oordeel van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen inzake het op dat ogenblik 

hangende beroep tegen een beslissing van 7 maart 2011 en zonder afbreuk te doen aan de nieuwe 

beslissing die de Dienst Vreemdelingenzaken nog moet nemen over de op dat ogenblik nog hangende 

aanvraag van 6 april 2012. 

 

Het vonnis van de arbeidsrechtbank te Brussel van 21 september 2016 betreft een zaak van verzoeker 

tegen het OCMW waarbij gesteld wordt dat verzoeker recht heeft op financiële sociale hulp van het 

OCMW en waarin het vonnis van 4 juni 2013 bevestigd wordt.  

 

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij meent dat er voor hem een onmogelijkheid is om terug te 

keren naar Guinee omdat in deze vonnissen gesteld wordt dat er voor hem een absolute medische 

onmogelijkheid is om terug te keren. Het eerste vonnis vermeldt uitdrukkelijk dat het geen afbreuk doet 

aan de beslissing die de Dienst Vreemdelingenzaken nog zal nemen inzake de op dat ogenblik nog 

hangende aanvraag en het is duidelijk dat deze vonnissen handelen over de kwestie of het OCMW 

verzoekers medische en andere kosten ten laste moet blijven nemen terwijl hij illegaal in België verblijft. 

Intussen zijn er beslissingen genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken op 29 april 2014 en op 10 

februari 2016 inzake de aanvragen van verzoeker waarin op uitgebreide wijze wordt ingegaan op het feit 

dat de behandeling en opvolging voor verzoekers aandoeningen beschikbaar en toegankelijk zijn in zijn 

land van herkomst. Tegen de beslissing van 29 april 2014 is het beroep nog hangende, tegen de 

beslissing van 10 februari 2016 heeft verzoeker geen beroep ingesteld. 

 

2.1.3.6. Het betoog van verzoeker dat hij nood heeft aan medicatie, behandeling en opvolging en dat 

deze niet zeker beschikbaar en toegankelijk zijn in Guinee en dat de medicatie misschien niet in de 

correcte omstandigheden zal worden bewaard, is niet dienstig nu het determinerend motief van de 

bestreden beslissing erin bestaat dat de aanvraag onontvankelijk verklaard wordt omdat er geen nieuwe 

elementen worden ingeroepen ten opzichte van de vorige aanvragen.   
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Er wordt benadrukt dat de verwerende partij geen nieuw onderzoek ten gronde meer dient door te 

voeren wanneer zij vaststelt dat de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag om 

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

afgifte van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en 

dat zij, gelet op § 3, 5° van voormelde wetsbepaling, slechts vermag de herhaalde aanvraag 

onontvankelijk te verklaren. De kritiek van verzoeker in dit verband doet bijgevolg niet ter zake.  Er wordt 

benadrukt dat naar aanleiding van de vorige aanvragen van 5 april 2012 en 28 mei 2015, de arts-

adviseur in zijn adviezen van 28 april 2014 en 8 februari 2016 reeds heeft onderzocht of de nodige 

behandeling en opvolging voor verzoeker beschikbaar en toegankelijk zijn, en zijn conclusie was twee 

maal dat dit wel degelijk het geval is. 

 

2.1.3.7. Waar verzoeker meent dat hij persoonlijk moest worden onderzocht door de arts-adviseur of dat 

deze het advies kon inwinnen van een deskundige, wordt erop gewezen dat artikel 9ter, § 1, vijfde lid 

van de vreemdelingenwet deze mogelijkheden vermeldt maar dat deze geen verplichting zijn. De Raad 

wijst erop dat artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet trouwens in casu niet van toepassing 

is, omdat de bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 9ter, § 3, 5° van de 

vreemdelingenwet: de aanvraag werd onontvankelijk verklaard. De in artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de 

vreemdelingenwet bedoelde beoordeling en niet verplicht persoonlijk onderzoek en raadpleging van 

deskundigen, moeten in dat geval niet gebeuren. 

 

2.1.3.8. Een schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht 

wordt niet aangetoond. Het eerste middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat luidt als volgt:  

 

“2e Ernstig Middel: Schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke en draagkrachtige motivering in bestuurszaken juncto artikel 62 van de wet van 15 

december 1980 en het Zorgvuldigheid- en Redelijkheidsbeginsel in het bijzonder 

 

1. Eerste onderdeel: Schending van de draagkrachtige motivering 

Overwegende dat de verwerende partij haar beslissingen met redenen moet omkleden met vermelding 

van de omstandigheden van de zaak; 

Dat artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen stelt dat de bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 uitdrukkelijk 

moeten worden gemotiveerd; 

Dat artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 voornoemd stelt dat de opgelegde motivering in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat 

zij afdoende moet zijn; 

Overwegende dat artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 stelt dat administratieve beslissingen 

met redenen omkleed worden; 

Overwegende dat de motivering zowel in feite als in rechte draagkrachtig moet zijn op straffe van 

onwettigheid van de beslissing; 

Dat de motivering in de bestreden beslissing zich beperkt tot de opmerking dat het voorgelegde medisch 

getuigschrift reeds eerder aangehaalde medische elementen van betrokkene bevat waarin in de 

beslissingen naar aanleiding van de eerdere verzoeken van 5 april 2012 en 28 mei 2015, uitgebreid 

werd op ingegaan; 

Dat deze stelling volledig voorbij gaat aan de aftakeling van vertoger en de achteruitgang van zijn 

medische toestand; 

Dat de huidige medische toestand van vertoger niet te vergelijken is met zijn medische toestand ten tijde 

van zijn eerdere regularisatieverzoeken; 

Dat uit de medische attesten duidelijk blijkt dat vertoger thans volledig is aangewezen op mantelzorg, 

vrijwel blind is en permanente zorg behoeft alsook medicijnen waarvan het niet geweten is of in Guinee 

deze enerzijds wel beschikbaar zijn, anderzijds toegankelijk laat staan in optimale omstandigheden 

kunnen worden bewaard; 

Dat de verwerende partij echter geen rekening houdt met de progressiviteit van de ziekte van vertoger; 

Dat in de gegeven omstandigheden de motivering dan noch als draagkrachtig, deugdelijk in feite, noch 

in rechte kan worden aanzien, bovendien niet afdoende, zodat de vernietiging van de akte zich opdringt; 

* * * 

 

2. Tweede onderdeel: de beslissing is gemotiveerd in strijd met de inhoud van het dossier en getuigt van 

onzorgvuldigheid minstens onredelijkheid 
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Overwegende dat dat de beslissing aangetast is door verregaande onzorgvuldigheid en derhalve in 

strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel minstens in strijd met het redelijkheidsbeginsel; 

Dat bovendien de motivering niet correct is; 

Overwegende dat door vertoger een hele rits medische overtuigingsstukken werden gevoegd bij zijn 

regularisatieverzoek ex artikel 9ter van de Wet van 15 december 1980: 

2. Door de wet verplicht medisch attest van dr. W. d.d. 6 maart 2019 + bijgaand medisch rapport d.d. 8 

maart 2019  

3. Door de wet verplicht medisch attest van dr. H. A. B. d.d. 7 maart 2019 6. Medische attest Dr. W., 

C.H.U. Brugman Ziekenhuis de dato 26/10/2018  

7. Medisch attest Dr. B. H., C.H.U. Brugmann Ziekenhuis de dato 5/03/2018  

8. Medisch attest Dr. E. E  

9. Medisch attest Dr. W., C.H.U. Brugman Ziekenhuis de dato 2/04/2018 11. Ophtalmologisch rapport 

Dr. W.  

12. Medische attest Dr. E. E. 

Dat uit deze medische attesten blijkt dat de medische toestand van vertoger sterk is achteruit gegaan, 

dermate dat vertoger niet langer zelfstandig kan functioneren; 

Dat hiervoor verwezen kan worden naar het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel van 4 juni 2013 

in het algemeen en van 21 september 2016 in het bijzonder; 

Dat de huidige medische toestand van vertoger dan ook niet vergeleken kan worden met de eerder 

beoordeelde medische toestand; 

Dat de ingeroepen medische elementen niet enkel bestaan in de benaming van de ziekte, doch tevens 

in de symptomen die deze ziekte veroorzaken en de manier waarop deze symptomen zich op heden 

veruitwendigen; 

Dat de thans door vertoger ingeroepen elementen dan ook niet eerder beoordeeld werden; 

Overwegende dat de bestreden beslissing werd genomen op basis van een minstens onvolledig lezing 

van de voorgebrachte medische overtuigingsstukken; 

Dat de bestreden beslissing dan ook moet worden vernietigd; 

Dat daar waar in navolging van de weigering ex artikel 9ter van de Wet van 15 december 1980, de 

beslissing houdende bevel het grondgebied te verlaten werd genomen, past het ook deze beslissing te 

vernietigen;” 

 

2.2.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“Betreffende het tweede middel  

In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering in bestuurszaken, 

- Artikel 62 Vreemdelingenwet,  

- Het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel.  

 Betreffende de vermeende schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering in bestuurszaken art. 62 Vreemdelingenwet, artikelen ie de formele 

motiveringsplicht betreffen, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van 

verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in slaagt de 

motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben 

van de motieven vervat in de bestreden beslissing.  

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.).  

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477).   

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat de gemachtigde van de Minister 

geheel terecht heeft beslist dat de aanvraag van verzoekende partij onontvankelijk is.   

Zoals hierboven al uiteengezet bevestigt het standaard medisch getuigschrift  de pathologie die al aan 

bod kwam in eerdere beslissingen.  

Verweerder herhaalt dat verzoekende partij niet aantoont uit welke stukken de achteruitgang van zijn 

medische toestand blijkt.  

Zie in die zin:  
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“Een later gedateerd medisch attest is niet noodzakelijk een “nieuw” medisch attest in de zin van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. Er dienen immers “andere” medische gegevens te worden aangebracht.” 

(R.v.V. nr. 97.029 dd. 13.02.2013)  

 “Het feit dat eerste verzoekster nog steeds ziek is, betekent niet dat haar aanvraag om machtiging tot 

verblijf opnieuw zou moeten worden onderzocht op basis van nagenoeg identieke elementen.” (R.v.V. 

nr. 107.339 dd. 25.07.2013)  

Dienaangaande verwijst verweerder naar wat supra reeds werd uiteengezet.  

Voor zover als nodig wijst de verwerende partij naar de motieven van de beschikking d.d. 03.11.2015 nr. 

177.354 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen  :  

“Het is niet onredelijk om te oordelen dat het feit dat verzoeker zijn armen en benen nog uitermate 

moeilijk kan bewegen en dat hij zich enkel in een rolstoel kan voortbewegen en dat hij sterk 

achteruitgaat, geen nieuw element uitmaakt nu reeds in het advies van de ambtenaar-geneesheer van 7 

januari 2014 naar aanleiding van de aanvraag van 1juli2011 vastgesteld werd dat de verzoekende partij 

“praktisch volledig rolstoelgebonden” is en dat het inderdaad gaat om “een progressieve vorm van MS”. 

Het standaard medisch getuigschrift dat werd neergelegd naar aanleiding van deze aanvraag vermeldt 

evenmin dat er sprake is van een nieuwe diagnose in hoofde van verzoeker zoals het advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 1 juli 2015 eveneens aangeeft aan de hand van deze kritiek maken de 

verzoekende partijen niet aannemelijk dat het gaat om een nieuw element dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris niet in acht genomen zou hebben.  Er dient derhalve te worden vastgesteld 

dat de verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissing ontkennen, maar dat zij zich 

beperken tot het louter herhalen van de medische elementen en de gezondheidstoestand van verzoeker 

beschrijven. Op deze wijze weerleggen zij echter niet in concreto de vaststelling uit de bestreden 

beslissing dat de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankeljk werd verklaard omdat 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 artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet. Zij tonen met deze kritiek niet aan dat er 

nieuwe elementen voorhanden zijn aangaande de medische problematiek van verzoeker.”  

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid en Asiel en Migratie de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens  van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

De verzoekende partij tonen in casu gelet op bovenstaande vaststellingen niet aan dat de verwerende 

partij bij het nemen van de bestreden beslissing is uitgegaan van een foutieve feitenvinding. De 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen.  

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.”  

 

2.2.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62, § 1 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

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

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

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

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met 

name dat de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag op grond van dezelfde bepaling. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk 

punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke 

gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel 

van de formele motiveringsplicht. 

 

2.2.3.2. Verzoeker voert aan dat de motivering “zich beperkt tot de opmerking dat het voorgelegde 

medisch getuigschrift reeds eerder aangehaalde medische elementen van betrokkene bevat waarin  in 

de beslissingen naar aanleiding van de eerdere verzoeken van 5 april 2012 en 28 mei 2015, uitgebreid 
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werd op ingegaan” en dat dit voorbij gaat aan de aftakeling van verzoeker en de achteruitgang van zijn 

medische toestand. 

 

Artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet voorziet dat een aanvraag onontvankelijk wordt verklaard 

wanneer de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag reeds werden ingeroepen in het 

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

de huidige bepaling. De omstandigheid dat verzoeker niet akkoord gaat met dit principe, betreft een 

wetskritiek waarvoor de Raad niet bevoegd is. Dit onderdeel van het tweede middel is niet ontvankelijk. 

 

Waar verzoeker aanvoert dat geen rekening werd gehouden met het feit dat zijn toestand verslechterd 

is, wordt verwezen naar de bespreking van het eerste middel. 

 

2.2.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de minister de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de minister bij het 

nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken.  

 

Verzoeker toont niet aan dat geen rekening zou zijn gehouden met bepaalde voorgelegde stukken. De 

medische attesten waarnaar hij verwijst, worden vermeld in het advies van de arts-adviseur van 23 april 

2019, dat deel uitmaakt van de bestreden beslissing. Dat de arts-adviseur op basis van deze attesten tot 

een andere conclusie komt dan verzoeker zou willen, maakt geen schending uit van de 

zorgvuldigheidsplicht. Bij de bespreking van het eerste middel werd reeds vastgesteld dat verzoeker niet 

op concrete wijze aantoont dat zijn medische toestand verslechterd is. Een schending van de 

zorgvuldigheidsplicht wordt niet aangetoond. 

 

2.2.3.4. Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op 

feitelijk juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing. 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). Uit de 

bespreking van het eerste middel blijkt dat dit niet het geval is. Een schending van het 

redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

2.2.3.5. Het tweede middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

2.2.4. Er worden geen middelen aangevoerd die gericht zijn tegen de tweede bestreden beslissing. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig september tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken.  

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


