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 nr. 226 747 van 26 september 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIEGE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 16 november 2018 

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

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

Vereenvoudiging van 24 september 2018 waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en van diens 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen. 

 

Gelet op het tussenarrest met nr. 225 114 van 22 augustus 2019, waarbij de debatten worden heropend 

en de partijen worden opgeroepen om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 17 september 

2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat P. LYDAKIS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaten C. DECORDIER & T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 30 augustus 2018 een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 
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Vreemdelingenwet). Deze aanvraag wordt op 24 september 2018 door de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, die is 

gemotiveerd als volgt: 

 

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

30.08.2018 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

[A., A.] [R.R.:…] 

geboren te […] op […] 

nationaliteit: Algerije 

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 

 

Gelet op de aanvraag om machtiging tot verblijf door betrokkene ingediend overeenkomstig artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980 en gezien de asielaanvraag van betrokkenen op genoemde datum 

nog in behandeling was en gezien de genoemde datum binnen een termijn van zes maanden valt, 

volgend op de afloop van zijn asielprocedure werd voor onderhavige beslissing gebruik gemaakt van de 

taal die voor deze asielprocedure gekozen / bepaald werd, te weten het Nederlands (Toepassing van 

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

  

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 03.11.2011 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 30.08.2018 en in de bijgevoegde medische 

attesten (zie bevestiging arts d.d. 20.09.2018 in bijgevoegde gesloten omslag), werden eveneens 

ingeroepen in de andere aanvraag om machtiging tot verblijf. 

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

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

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

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

gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012). Aangezien betrokkene geen enkel nieuw 

element aanbrengt, is de aanvraag bijgevolg onontvankelijk.” 

 

De ‘bevestiging’ van een arts-adviseur van 20 september 2018 waarnaar wordt verwezen en die 

verzoeker onder gesloten omslag werd overhandigd, luidt als volgt: 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 03.11.2011 en 30.08.2018 te vergelijken. 

 

Mr. [A.] legt in zijn aanvraag d.d. 30/08/2018 een SMG voor, opgesteld door Dr. [A.A.] (psychiater) op 

15/06/2018. 

Uit dit medische getuigschrift blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. de 2 

medische attesten gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 03/11/2011: Op het SMG d.d. 15/06/2018 wordt 

namelijk vermeld dat Mr. [A.] last heeft van een posttraumatisch stress-syndroom (PTSS = PTSD) en 

van een anxiodepressief syndroom die gevoelens opwekken die hij met alcohol en benzodiazepines 

probeert te onderdrukken. 

De alcohol abusus en medicatie-abusus zijn louter symptomen van de reeds eerder ingeroepen 

diagnoses. 

Op het SMG d.d. 15/06/2018 wordt dus geen enkele nieuwe diagnose gesteld voor betrokkene. Het 

voorgelegde SMG bevestigt dus slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van 

betrokkene.” 
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1.2. Eveneens op 24 september 2018 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt 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 toepassen, 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 is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, de schending 

aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet. Hij betoogt tevens dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

 

Ter terechtzitting doet verzoeker afstand van dit middel. Een onderzoek hiervan dringt zich dus niet op. 

 

2.2.1. Verzoeker voert in een tweede middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, de 

schending aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van de artikelen 9ter en 62 van 

de Vreemdelingenwet. Hij betoogt tevens dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

 

Hij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

 

“Dans le cadre de sa demande de séjour de plus de trois mois pour circonstances exceptionnelles sur 

base de l'article 9ter de la loi du 15.12.80, le requérant avait produit un certificat médical du Docteur 

[A.A.] du 15 juin 2018 qui précisait: 

"Etat anxio-dépressif majeur chronique; 

Etat de stress post-traumatique chronique; 

Abus d'alcool et de Benzodiasepine. " 

Le Docteur [A.A.] soulignant: 

"Le patient souffre d'une maladie qui comporte un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

un risque réel de subir un traitement inhumain et dégradant s'il n'existe pas de traitement adéquat ou 

soins dans son pays. 

Il dit avoir été menacé de mort dans son pays d'origine. 

Il dit avoir des problèmes au niveau de l'accès aux soins médicaux dans son pays d'origine. 

Dans ce cas, le retour dans son pays d'origine pourra aggraver les symptômes exposant à nouveau le 

patient aux facteurs de stress qui ont provoqués sa maladie. " 

Le Docteur [A.A.] précisant également dans son certificat médical du 15 juin 2018: 

" En cas d'arrêt du traitement aggravation des symptômes. " 

Dans le cadre de son avis médical, le médecin conseil de l'Office des Etrangers précise: 

[…] 

Ainsi, selon le médecin conseil de l'Office des Etrangers, le requérant n'apporte aucun nouvel élément 

d'ordre médical et ce, au regard de la demande de séjour sur base de l'article 9ter déjà introduite en 

date du 3 novembre 2011 par le requérant qui faisait état effectivement d'un syndrome anxiio-dépressif 

majeur avec stress post-traumatique. 
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Néanmoins, le requérant estime que l'avis du médecin conseil de l'Office des Etrangers est erroné et ce, 

pour les raisons suivantes: 

• Le fait tout d'abord que dans le cadre de son certificat médical du 15 juin 2018 le Docteur [A.A.] 

précise que tout retour de l'intéressé est contrindiqué au regard des éventements subis. 

Or, on peut constater que cet élément n'avait pas été évoqué par le Docteur [A.A.] dans la demande de 

séjour introduite en 2011. 

Que cet élément devait donc être pris en considération par le médecin conseil de l'Office des Etrangers 

dans le cadre de l'examen de la nouvelle demande de séjour introduite par le requérant. 

C'est d'ailleurs en ce sens que s'est exprimé le Conseil du Contentieux des Etrangers dans un arrêt 30 

juin 2015 du Conseil du Conseil du Contentieux des Etrangers numéro 148 799 qui précise: "4.1. Le 

Conseil rappelle qu'aux termes de l'article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, « 

L'étranger qui séjourne en Belgique et qui démontre son identité conformément au §2 et qui souffre 

d'une maladie telle qu 'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu 'il n 'existe aucun traitement adéquat dans son pays 

d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume au 

ministre ou son délégué ». En vue de déterminer si l'étranger qui se prévaut de cette disposition répond 

aux critères ainsi établis, les alinéas suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec 

la demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et 

l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet 

un certificat médical type prévu par le Roi, [...]. Ce certificat médical datant de moins de trois mois 

précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé 

nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le 

traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire 

médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin 

peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ». 

Le Conseil relève également qu 'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayan inséré l'article 9 précité dans la loi du 15.12.80, que "le traitement adéquat" mentionné dans cette 

disposition vise "un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d'origine ou de séjour 

», et que l'examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation 

individuelle du demandeur ». (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. pari, Ch. repr., ses s. 

ord. 2005-2006, n° 2478/01, p. 3 5 ; voir également : Rapport, Doc. parl, Ch. repr., sess. ord. 2005-

2006, n° 2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l'article 9 ter précité, les 

traitements existant dans le pays d'origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « 

appropriés à la pathologie concernée, mais également "suffisamment accessibles" dont la situation 

individuelle doit être prise en compte lors de l'examen de la demande. 

Le Conseil rappelle enfin que l'obligation de motivation formelle qui pèse sur l'autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l'autorité ne soit toutefois tenue d'expliciter les motifs 

de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d'un 

recours et, à la juridiction compétente, d'exercer son contrôle ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du contrôle de légalité, il n 'est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

l'autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter vérifier si cette n 'a pas 

tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, 

dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas 

d'une erreur manifeste d'appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

4.2. En l'espèce, le Conseil observe, à l'examen du dossier administratif, que la première décision 

entreprise est fondée sur un rapport établi par le médecin conseil de la partie défenderesse sur la base 

des certificats médicaux produits par la partie requérante, dont il ressort, quant à la capacité de voyager 

de la requérante, qu' « Il n'a été fait mention d'aucune contre-indication ni restriction tant vis-à-vis des 

déplacements que des voyages ». 

Or, le Conseil estime que c 'est à juste titre que la partie requérante fait valoir que l'attestation médicale 

du 19 juin 2013 jointe à la demande d'autorisation de séjour du 17 mai 2011, expose que la requérante 

ne pouvait voyager car « le retour au pays serait traumatogène et entraînerait une rechute ». Le Conseil 

relève également que, dans sa demande d'autorisation de séjour, la partie requérante fait valoir « qu'elle 

souffre d'un PTSD qui empêche un retour dans le pays d'origine, lequel est devenu hautement 

anxiogène pour la requérante » et que l'avis déposé, daté du 10 juin 2013, dont l'avis du médecin 
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fonctionnaire fait mention, précise encore qu' « un retour au pays empêcherait tout rétablissement car 

elle y vivrait dans un environnement qui rappelle le traumatisme à l'origine de sa maladie. » 

Le Conseil constate que ces arguments ne sont aucunement rencontrés par la décision entreprise qui 

se limite à faire état de la disponibilité et de l'accessibilité du traitement médicamenteux et du suivi 

médical requis au pays d'origine. Or, il appartient à la partie défenderesse de répondre aux éléments 

invoqués par la partie requérante et de motiver sa décision quant à ce. En effet, le Conseil rappelle, à 

cet égard, que si l'obligation de motivation formelle qui pèse sur l'autorité en vertu, notamment, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

invoqués en termes de moyen, n 'implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par la partie requérante, elle comporte, toutefois, l'obligation d'informer la partie requérante des 

raisons qui ont déterminé l'acte attaqué, ce qui implique que la motivation doit répondre, fut-ce de façon 

implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l'intéressé (dans ce sens, voir C.E., arrêts n° 

97.866 du 13 juillet 2001 et n°101.283 du 29 novembre 2001), quod non in specie." 

Ainsi, le requérant estime donc que le médecin conseil de l'Office des Etrangers en n'examinant pas les 

raisons pour lesquelles ce retour du requérant en Algérie est contrindiqué en raison des evenements 

subis par ce dernier a manifestemetn inadéquatemet motivé son avis médical et que par la même 

occasion la décision querellée est inadéquatement motivé et devra faire l'objet d'une annulation." 

 

2.2.2. Verzoeker voert in een derde middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, de schending 

aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet. Hij betoogt tevens dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

 

Hij stelt als volgt: 

 

"Le requérant rappellera également que dans le cadre de sa demande de séjour de plus de trois mois 

introduite en date du 30 août 2018, le Docteur [A.A.] dans son certificat médical du 15 juin 2018 a 

clairement indiqué le traitement médical, c'est-à-dire une psychothérapie de soutien nécessaire et un 

suivi psychiatrique indispensable. 

Le docteur [A.A.] indiquant clairement qu'en cas d'arrêt du traitement il y aurait une aggravation des 

symptômes du requérant. 

Le requérant estime donc bien qu'il y avait bien une aggravation de son état de santé et ce, au regard 

de la demande de séjour introduite en 2011. 

Or, il est intéressant de noter que le médecin conseil de l'Office des Etrangers n'a absolument pas 

examiné la situation du requérant en cas d'arrêt du traitement et l'éventualité d'une aggravation de son 

état de santé et d'une atteinte à son intégrité physique. 

En ne procédant pas de la sorte, le médecin conseil de l'Office des Etrangers a donc inadéquatement 

motivé son avis médical et par la même occasion la décision qui fait l'objet du présent recours prise par 

l'Office des Etrangers. 

À cet égard, le requérant fera état d'un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers du 15 janvier 

2013 numéro 108725 qui précisait: 

"Dans le cadre de son contrôle de légalité qu'il est amené à effectuer, le Conseil n'est pas compétent 

pour substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce 

contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et 

a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui 

sont soumis... 

Or, le Conseil relève que le requérant avait fourni à l'appui de sa demande un certificat médical type 

établi le 11 juillet 2011 qui renseignait la nécessité de suivre un traitement médicamenteux ainsi que 

l'aggravation des lésions avec l'âge et qui précisait qu'un arrêt du dit traitement entraînerait 

l'augmentation de l'arthrose et de la lombalgie. 

Le Conseil observe que le médecin conseil de la partie défenderesse n 'a nullement remis en cause la 

nécessité du traitement actif actuel et n 'a pas davantage contredit le constat et l'appréciation par le 

médecin du requérant, du risque d'aggravation des lésions avec l'âge et des conséquences d'un arrêt 

du traitement étant précisé que la seule indication selon laquelle ... Un monitorage des paramètres 

vitaux ou un contrôle médical permanent ne sont pas nécessaires pour garantir le pronostic vital du 

concerné. Le Stade de l'Affection est considéré comme débutant... ne permettrait en tout état de cause 

pas de comprendre les raisons de cette position au regard du certificat médical produit par le requérant. 

S'avère ainsi pour le moins stéréotypée et inadéquate, au vu des éléments produits par le requérant, la 

motivation de la décision afférente au requérant qui indique dans son avis médical rendu le 20.08.12 ( 

joint en annexe de la présente décision sous pli fermé) le Médecin de l'OE souligne que manifestement 

ce dossier médical ne permet pas de conclure à l'existence d'un seuil de gravité requis par l'article 3 de 
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la CEDH tel qu'interprété par la CEDH qui exige une affection représentant un risque vital vu l'état de 

santé critique ou le stade très avancé de la maladie. 

Dès lors le médecin de l'OE constate qu'en le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une maladie telle que 

prévue au §1 alinéa 1er de l'article 9 ter de la loi du 15.12.1980 qui puisse entraîner l'octroi d'une 

autorisation de séjour... 

Le caractère laconique de la dite motivation ne permet pas de saisir les raisons pour lesquelles la 

demande d'autorisation de séjour formulée par le requérant a été déclarée non fondée. 

En conséquence le moyen unique est fondé". 

Que cette décision est donc inadéquatement motivée." 

 

2.2.3. Verweerder repliceert in de nota met opmerking als volgt: 

 

“Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 1 t.e.m. 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat 

bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij 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 nopens de formele motiveringsverplichting (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 kritiek van verzoekende partij niet 

kan worden aangenomen. 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie na grondig en zorgvuldig onderzoek van de verzoekende partij haar situatie heeft 

geoordeeld dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingen-

wet onontvankelijk diende te worden verklaard. 

De verweerder laat gelden dat artikel 9ter van de wet als volgt luidt: 

[…] 

Uit de voormelde bepaling blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 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). 

[…] 

Verzoekende partij voert aan dat dr. [A.A.] attesteerde dat een terugkeer naar het land van herkomst 

tegenaangewezen is, doch verweerder benadrukt dat voormelde kritiek op generlei wijze afbreuk doet 

aan het feit dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie kon worden 

vastgesteld dat de verzoekende partij zich op dezelfde medische elementen beroept, als bij de eerdere 

aanvraag tot verblijfsmachtiging dd. 03.11.2011 dewelke op 23.02.2012 ongegrond werd verklaard. 

Terwijl door de arts-adviseur, naar aanleiding van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet dd. 03.11.2011, werd vastgesteld dat de behandeling in het land 

van herkomst beschikbaar en toegankelijk is, zodat deze geenszins zal worden stopgezet bij een 

terugkeer. 

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) 



  

 

RvV X Pagina 7 van 12 

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

elementen aannemelijk te maken dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

een kennelijk onredelijke beslissing zou genomen hebben. 

De verzoekende partij kan niet ernstig ontkennen dat de ingeroepen aandoening beantwoordt aan 

elementen die reeds in een vorige aanvraag werden ingeroepen. 

Verzoekende partij houdt verder voor dat de gemachtigde van de Staatssecretaris niet zou hebben 

onderzocht of het stopzetten van de behandeling een verergering van zijn gezondheidstoestand en een 

aantasting van zijn fysieke integriteit teweeg zou brengen. 

Verweerder laat gelden dat door de arts-adviseur in diens advies 22.02.2012 uitdrukkelijk werd 

overwogen dat er vanuit medisch standpunt geen bezwaar kan worden weerhouden voor een terugkeer 

naar het land van herkomst omdat de vereiste medische behandeling en opvolging aldaar beschikbaar 

en toegankelijk zijn. 

Uit de desbetreffende overwegingen blijkt dat er bij een terugkeer naar het land van herkomst geen 

reëel risico bestaat op een onmenselijke of vernederende behandeling, en evenmin een reëel risico voor 

het leven of de fysieke integriteit. 

Aangezien de arts-adviseur op 20.09.2018 heeft vastgesteld dat de verzoekende partij bij haar aanvraag 

tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet dezelfde medische 

elementen aanhaalde, en de arts-adviseur reeds eerder vaststelde dat de vereiste behandeling in het 

land van herkomst beschikbaar en toegankelijk is, hoefde er evident geen onderzoek te worden gevoerd 

naar de gevolgen eventuele stopzetting. 

Verzoekende partij voert geen enkel element aan waaruit zou blijken dat de bevindingen van de arts-

adviseur zoals weergeven in zijn advies van 22.02.2012 niet langer accuraat zouden zijn. 

Een stopzetting van de medische behandeling is niet aan de orde. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Er is ook geen sprake van “een manifeste appreciatiefout”.” 

 

2.2.4. Beide middelen worden, gelet op hun verknochtheid, samen behandeld. 

 

2.2.5. Het staat niet ter discussie dat de eerste bestreden beslissing onder het toepassingsgebied valt 

van de wet van 29 juli 1991, zodat niet kan worden ingezien op welke wijze deze beslissing het artikel 1 

van deze wet schendt. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 en artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

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

er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 

110.667; RvS 10 december 2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 144.471). De naleving van de 

genoemde plicht houdt evenwel geen verband met de inhoudelijke juridische of feitelijke correctheid van 

de tot uitdrukking gebrachte motieven (RvS 18 november 1993, nr. 44.948). In de eerste bestreden 

beslissing wordt verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging onontvankelijk verklaard in toepassing van 

artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet en omdat de elementen ingeroepen ter ondersteuning van 

de aanvraag door verzoeker reeds werden ingeroepen in zijn aanvraag op basis van dezelfde 

rechtsgrond van 3 november 2011. Ter terechtzitting bevestigt verzoeker dat hij bij het indienen van zijn 

verzoekschrift kennis had van de motieven van de eerste bestreden beslissing. In de thans besproken 

middelen geeft verzoeker ook niet zozeer aan dat hij hiervan geen kennis heeft, maar tracht hij wel aan 

te tonen dat de arts-adviseur ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen sprake is van nieuwe 

elementen in vergelijking met de eerdere aanvraag. Deze kritiek moet worden onderzocht vanuit het 

oogpunt van de materiële motiveringsplicht. Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals 

vervat in de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

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

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

wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van 

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

tot haar besluit is gekomen. 
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De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de toepassing van de bepalingen van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

de noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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.” 

 

Artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet bepaalt verder: 

 

“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.” 

 

De bewoordingen van artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet geven duidelijk aan dat de bij de 

aanvragen ingeroepen elementen met elkaar dienen te worden vergeleken, waarbij de later ingediende 

aanvraag onontvankelijk dient te worden verklaard indien de hierbij voorliggende elementen dezelfde 

zijn als deze die voorlagen bij de eerdere aanvraag. De wetgever heeft aldus willen verhinderen dat 

aanvragen om machtiging tot verblijf om medische redenen tot in het oneindige worden ingediend (cf. 

RvS 20 oktober 2015, nr. 232.626). 

 

Uit de hierboven weergegeven bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt dat de 

elementen die worden ingeroepen ter ondersteuning van een verblijfsaanvraag op deze rechtsgrond 

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

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

Bijgevolg kunnen gegevens uit een navolgende aanvraag, die zouden nopen tot een nieuwe beoordeling 

van “het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de toegankelijkheid tot 

behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het medisch getuigschrift 

vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling” zoals bedoeld in artikel 

9ter, § 1, vijfde lid van diezelfde wet, ook al zou het gaan om eenzelfde aandoening, niet zonder meer 

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

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

nieuwe aanvraag gegevens moet bevatten die ertoe nopen vast te stellen dat een eerdere beoordeling 

mogelijk anders zou zijn geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die eerdere 

beoordeling zou hebben voorgelegen. 

 

Verzoeker wijst op het door hem voorgelegde medische attest van dokter A.A. van 15 juni 2018, waarin 

deze wijst op een ernstige, chronische anxio-depressieve toestand, op een chronische posttraumatische 

stressstoornis en op misbruik van alcohol en Benzodiazepine. De behandelende arts stelt dat verzoeker 

lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of op een 
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onmenselijke of vernederende behandeling wanneer een adequate behandeling ontbreekt in het land 

van herkomst. De behandelende arts wijst erop dat verzoeker verklaart in zijn herkomstland te zijn 

bedreigd met de dood en in dit land problemen te hebben op het vlak van de toegang tot de 

gezondheidszorg. De arts stelt dat, in deze situatie, de terugkeer van verzoeker naar zijn herkomstland 

zijn symptomen kan verergeren door verzoeker opnieuw bloot te stellen aan de stressfactoren die zijn 

ziekte hebben veroorzaakt. Hij wijst op een verergering van de symptomen bij stopzetting van de 

behandeling. 

 

Concreet stelt verzoeker dat het advies van de arts-adviseur foutief is, nu in voormeld medisch verslag 

de behandelende arts heeft geduid dat de terugkeer van verzoeker naar zijn herkomstland tegenaan-

gewezen is gelet op de aldaar ondergane gebeurtenissen. Hij stelt dat de behandelende arts dit element 

nog niet aanbracht in de eerdere aanvraag en de arts-adviseur hiermee ten onrechte geen rekening 

hield. 

 

Met de aangehaalde vermeldingen van de behandelende arts in het medisch attest van 15 juni 2018 

blijkt niet dat er, sinds de vorige aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, sprake is 

van een nieuwe ziekte, van een gewijzigde graad van ernst of verslechtering van de reeds ingeroepen 

ziektetoestand, van een wijziging in de noodzakelijk geachte behandeling of nog van een gewijzigde 

toestand op het vlak van de mogelijkheden en toegankelijkheid tot een adequate behandeling in het land 

van herkomst. Dit betreft nochtans de wezenlijke elementen die aan de basis liggen van een verblijfs-

aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont met zijn betoog niet 

aan dat verweerder enig element dat op deze aspecten betrekking heeft ten onrechte niet in rekening 

heeft gebracht of de arts-adviseur foutief vaststelde dat zijn gezondheidstoestand ongewijzigd is.  

 

Waar de behandelende arts wijst op verzoekers verklaring in zijn herkomstland te zijn bedreigd met de 

dood en stelt dat in deze situatie een terugkeer naar het land van herkomst de ziektesymptomen kan 

verergeren door verzoeker opnieuw bloot te stellen aan de stressfactoren die zijn ziekte hebben 

veroorzaakt, kan de Raad ook slechts vaststellen dat hiermee geen concrete elementen of aanwijzingen 

of een begin van bewijs worden aangebracht van enige doodsbedreiging in het herkomstland en al 

zeker niet van het gegeven dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn herkomstland dan opnieuw zou 

worden blootgesteld aan dezelfde omstandigheden. Verzoeker toont met zijn uiteenzetting niet aan dat 

de door hem aangehaalde vermeldingen in het medisch attest van 15 juni 2018 wijzen op een nieuw en 

voldoende concreet element dat van aard is de eerdere beoordeling omtrent zijn ziekte, waarvan niet 

blijkt dat deze is verergerd of hiervoor een gewijzigde behandeling noodzakelijk is, te kunnen wijzigen 

en waaromtrent een nieuw onderzoek zich opdrong. Een wijziging in de behandelingsmogelijkheden in 

het land van herkomst blijkt evenmin. Verzoeker betwist niet dat in het kader van zijn eerdere aanvraag 

reeds werd vastgesteld dat de medische zorgen die hij voor zijn ziekte nodig heeft voor hem ook 

beschikbaar en toegankelijk zijn in zijn land van herkomst. Zelfs mocht zijn ziekte, al dan niet deels, een 

oorsprong vinden in gebeurtenissen die plaatsvonden in het verleden in het land van herkomst, volgt 

hieruit nog niet dat verzoeker bij een terugkeer opnieuw in een dergelijke situatie zal terechtkomen of in 

zijn land van herkomst niet langer adequate medische zorgen zal kunnen genieten. Hiervoor liggen 

geen concrete aanwijzingen voor die ten onrechte niet in rekening zijn gebracht. 

 

Indien verzoeker van mening is dat zijn leven of fysieke integriteit in zijn land van herkomst gevaar loopt 

op andere dan medische gronden dient hij hiervoor verder andere procedures, zoals de procedure voor 

internationale bescherming, aan te wenden. De procedure op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet handelt enkel over de vraag of verzoeker, ingevolge zijn ziekte, een risico loopt voor 

zijn leven of fysieke integriteit of op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling mogelijk is in het land van herkomst. Er blijkt niet dat de arts-adviseur enig 

onderzoek moet voeren naar de niet-medische risico’s bij terugkeer naar het herkomstland, of hierom-

trent dient te motiveren. 

 

Verzoeker wijst er verder op dat de behandelende arts in zijn medisch attest van 15 juni 2018 stelt dat 

psychotherapie en psychiatrische opvolging noodzakelijk zijn en dat bij stopzetting van de behandeling 

de symptomen kunnen verergeren. Er is volgens hem dus een verergering van de gezondheidstoestand 

in vergelijking met de vorige aanvraag. Hij stelt dat de arts-adviseur heeft nagelaten te onderzoeken hoe 

zijn toestand zal evolueren bij stopzetting van de behandeling en de eventualiteit van een verslechtering 

van de gezondheidstoestand.  

 

Het louter wijzen op een volgens de behandelende arts noodzakelijke behandeling in de vorm van 

psychotherapie en psychiatrische opvolging volstaat evenwel niet om aan te tonen dat de 



  

 

RvV X Pagina 10 van 12 

gezondheidstoestand van verzoeker ten opzichte van de vorige aanvraag daadwerkelijk is verslechterd, 

te meer waar niet wordt aangegeven dat hiervan in de eerdere aanvraag nog geen sprake was. 

Verzoeker weerlegt hiermee de vaststelling van de arts-adviseur niet dat de gezondheidstoestand 

ongewijzigd is. In deze omstandigheden blijkt niet dat de arts-adviseur een hernieuwd onderzoek ten 

gronde diende te voeren naar de risico’s zoals bedoeld in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Met betrekking tot de door verzoeker aangevoerde rechtspraak van de Raad kan het volstaan op te 

merken dat in de continentale rechtstraditie arresten geen precedentswaarde hebben en dat verzoeker 

niet aantoont dat de feitelijke omstandigheden die aanleiding gaven tot de door hem geciteerde arresten 

identiek zijn aan deze in voorliggende zaak. In de aangehaalde arresten betrof het geen situatie waarin 

een volgende aanvraag in toepassing van artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet onontvankelijk 

werd verklaard. 

 

Verzoeker toont niet aan dat de arts-adviseur en verweerder ten onrechte zouden hebben vastgesteld 

dat de elementen ingeroepen in de huidige aanvraag reeds werden ingeroepen in de eerdere aanvraag 

om machtiging tot verblijf, zodat de aanvraag onontvankelijk is.  

 

Een manifeste beoordelingsfout of een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet kan niet worden vastgesteld. 

 

2.2.7. Het tweede en derde middel zijn ongegrond. 

 

2.3.1. Verzoeker voert in een vierde middel, gericht tegen de tweede bestreden beslissing, de schending 

aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van de artikelen 7 en 74/13 van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Hij verstrekt de volgende toelichting bij het middel :  

 

"[…] 

Or, il est intéressant de noter que cet Ordre de quitter le territoire ne contient en aucun cas aucune 

motivation quant à la situation médicale du requérant et d'un risque de traitement inhumain et dégradant 

en cas d'exécution de cet ordre de quitter le territoire et un retour forcé vers l'Algérie. 

En effet, il convient de rappeler que le requérant souffre de différents pathologies qui rendent difficile 

voir impossible un retour dans son pays d'origine pour des raisons médicales. 

En n'ayant pas motivé sa décision en ce sens, il appartenait à l'Office des Etrangers de tenir compte de 

la situation médicale du requérant, cet Ordre de quitter le territoire est donc inadéquatement motivé et 

devra donc être annulé. 

A cet égard, le requérante fera état de la jurisprudence du Conseil du Contentieux des Etrangers. 

Le requérant rappellera donc les termes de l'article 74/13 qui précise : "Lors de la prise d'une décision 

d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné". 

Il ressort donc de cet article qu'il appartenait à l'Office des Etrangers en prenant cet ordre de quitter le 

territoire de tenir compte de la situation personnelle du requérant. 

Cet ordre de quitter le territoire est donc inadéquatement motivé." 

 

2.3.2. Ook hier staat het niet ter discussie dat de tweede bestreden beslissing onder het toepassings-

gebied valt van de wet van 29 juli 1991, zodat niet kan worden ingezien op welke wijze deze beslissing 

het artikel 1 van deze wet schendt. 

 

De Raad herhaalt verder dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet tot doel heeft de bestuurde 

in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

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

(RvS 25 september 2002, nr. 110.667; RvS 10 december 2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 

144.471). De naleving van de genoemde plicht houdt evenwel geen verband met de inhoudelijke 

juridische of feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (RvS 18 november 1993, nr. 

44.948). De tweede bestreden beslissing geeft duidelijk de determinerende motieven weer op basis 

waarvan deze is genomen. Verzoeker wordt bevel gegeven om het grondgebied te verlaten met 

toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en omdat hij niet in bezit is van een 

geldig visum. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoeker in staat te begrijpen op 



  

 

RvV X Pagina 11 van 12 

welke juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat het 

doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Nu verzoeker ter 

terechtzitting verder zelf heeft bevestigd dat hij bij het indienen van zijn verzoekschrift kennis had van de 

motieven op basis waarvan zijn aanvraag om verblijfsmachtiging werd afgewezen, dit bij afzonderlijke 

beslissing van dezelfde datum, heeft hij er geen belang bij thans aan te voeren dat deze motieven 

nogmaals in het bevel om het grondgebied te verlaten dienden te worden opgenomen. Er moet worden 

aangenomen dat verzoeker de redenen kende waarom volgens verweerder zijn gezondheidsproblemen 

een terugkeer naar zijn land van herkomst niet in de weg staan. Een schending van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht zoals vervat in de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

2.3.3. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “Bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet noodzaakt steeds een individueel onderzoek waarbij de situatie 

van de betrokken vreemdeling wordt beoordeeld en waarborgt dat het bestuur bij het nemen van een 

verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten en daaromtrent een 

concrete afweging maakt.  

 

Verzoeker kan niet ernstig voorhouden dat zijn gezondheidstoestand niet in rekening is gebracht bij het 

nemen van de bestreden verwijderingsbeslissing. In het verleden had verzoeker reeds de mogelijkheid 

om zijn gezondheidstoestand voor te leggen bij het bestuur, waarbij evenwel werd vastgesteld dat er 

geen sprake is van een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit en er 

evenmin sprake is van een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

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

een tweede aanvraag waarbij verzoeker zijn gezondheidstoestand voorlegde bij het bestuur stelde het 

bestuur verder, voorafgaand aan het nemen van de bestreden verwijderingsmaatregel, vast dat de door 

verzoeker ingeroepen elementen reeds voorlagen bij zijn eerdere aanvraag, waardoor deze aanvraag 

onontvankelijk diende te worden verklaard.  

 

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

2.3.4. Verzoeker voert nog een schending aan van artikel 7 van de Vreemdelingenwet. Hij duidt evenwel 

niet op welke wijze verweerder door het nemen van de tweede bestreden beslissing deze bepaling heeft 

miskend. Hij betwist niet dat hij noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie 

maanden in België of om er zich te vestigen en evenmin betwist hij in België te verblijven zonder in het 

bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten, meer bepaald een geldig visum. Dit onderdeel 

van het middel is, bij gebrek aan de vereiste precisie, onontvankelijk. 

 

2.3.5. Het vierde middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. 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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

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

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door 

verweerder. 

 

4. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig september tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


