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 nr. 229 379 van 28 november 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. DUPUIS 

Patriottenstraat 88 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van respectievelijk Macedonische en Kosovaarse 

nationaliteit te zijn, op 3 juli 2019 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken 

en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 1 februari 2019 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt 

verklaard en van de beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 1 februari 2019 tot afgifte van bevelen om het 

grondgebied te verlaten (twee bijlagen 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. LAURENT, die loco advocaat D. DUPUIS verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat J. TASSENOY, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 27 augustus 2015 dienen de verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Deze medische 
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verblijfsaanvraag van 27 augustus 2015 wordt ongegrond verklaard bij beslissing van 27 januari 2017. 

Het beroep dat tegen deze beslissing werd ingediend, wordt door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verworpen bij arrest nr. 220 381 van 26 april 2019. 

 

Op 25 oktober 2018 dienen de verzoekers een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 1 februari 2019 beslist de gemachtigde van de bevoegde minister dat de nieuwe medische 

verblijfsaanvraag van 25 oktober 2018 onontvankelijk is.  

 

Deze onontvankelijkheidsbeslissing is de eerste bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekers ter 

kennis gebracht op 3 juni 2019 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

K., R. (R.R.: …) 

Geboren te U. op (…)1962 

Nationaliteit: Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.) 

+ partner: K., M. (…) 

Geboren te F. op (…)1968 

Nationaliteit: Kosovo 

 

Adres: (…) 

 

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

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

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

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

 

Reden: 

 

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 27.08.2015 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 25.10.2018 en in de bijgevoegde medische 

attesten (zie bevestiging arts d.d. 31.01.2019 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). 

 

Echter het voorgelegde medische getuigschrift (en bijlagen) bevat eveneens medische elementen die 

niet eerder werden aangehaald door betrokkene : 

  

Artikel 9ter §3 – 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), 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 in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-arts of arts aangewezen 

door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld 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.  

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 31.01.2019 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat deze ziekte een reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit van 
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betrokkene, noch een reëel risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer 

er geen behandeling is in het land van herkomst of het land waar hij verblijft. 

(…)” 

 

Op 1 februari 2019 beslist de gemachtigde van de bevoegde minister tevens om aan de beide 

verzoekers een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven (twee bijlagen 13).  

 

Deze bevelen om het grondgebied te verlaten worden in het verzoekschrift aangeduid als de tweede en 

de derde bestreden beslissing.  

 

De tweede bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

De heer, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: K., r. 

Geboortedatum: (…)1962 

Geboorteplaats: U. 

Nationaliteit: Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.) 

 

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

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

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 7 dagen na de kennisgeving.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven, in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

° 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 

paspoort en/of een geldig visum. 

(…)” 

 

De derde bestreden beslissing bevat de volgende motieven: 

 

“(…) 

De mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: K., M. 

Geboortedatum: (…) 1968 

Geboorteplaats: F. 

Nationaliteit: Kosovo  

 

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

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

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 7 dagen na de kennisgeving.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven, in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

° 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 

paspoort en/of een geldig visum. 

(…)” 
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2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Over de ontvankelijkheid van het beroep inzake de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten 

 

De Raad stelt, na lezing van het enig middel, zoals uiteengezet in het verzoekschrift, vast dat de 

verzoekers geen middel ontwikkelen dat specifiek is gericht tegen de tweede en de derde bestreden 

beslissing. 

 

Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder ‘middel’ in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden.” (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Het gegeven dat thans drie onderscheiden rechtshandelingen in het geding zijn, impliceert dat de 

verzoekers bij de uiteenzetting ter ondersteuning van het middel of de middelen moeten aangeven, of 

dat minstens uit de uiteenzetting duidelijk moet blijken, tegen welke van de onderscheiden beslissingen 

een welbepaalde kritiek precies is gericht. Het bepaalde in de voornoemde artikelen 39/78 juncto 39/69 

van de vreemdelingenwet impliceert in dergelijke gevallen dat een middel of een middelenonderdeel 

slechts dan kan geacht worden op ontvankelijke wijze te zijn aangevoerd indien de verzoekers 

voldoende duidelijkheid verschaffen omtrent de wijze waarop de ene dan wel de andere bestreden 

beslissing door de genoemde rechtsregel is geschonden. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekers in een enig middel een uitgebreide kritiek naar voor brengen die 

volledig gericht is tegen de eerste bestreden beslissing, dit is de beslissing van 1 februari 2019 waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard. De verzoekers betwisten slechts de motieven van deze 

weigeringsbeslissing en hanteren doorheen het hele middel consequent de argumentatie dat “de 

bestreden beslissing” (enkelvoud) deze of gene van de aangehaalde rechtsregels schendt. Uit het 

betoog ter ondersteuning van het enig middel kan op geen enkele wijze worden afgeleid dat het middel 

tevens zou zijn gericht tegen de tweede en de derde bestreden beslissing en de verzoekers verzuimen 

om uiteen te zetten welke rechtsregel precies door deze beslissingen zou zijn geschonden en op welke 

wijze.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten werden getroffen op eigen 

feitelijke en juridische gronden, die in de bijlagen 13 uitdrukkelijk worden vermeld. Het gaat met name 

om de toepassing van artikel 7, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet en de vaststelling dat de 

verzoekers in het Rijk verblijven zonder in het bezit te zijn van de vereiste documenten (geldig paspoort 

voorzien van een geldig visum). De eerste bestreden beslissing betreft het onontvankelijk verklaren van 

een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Uit geen 

enkele bepaling van de vreemdelingenwet of haar uitvoeringsbesluiten blijkt dat een dergelijke 

beslissing of de onderliggende aanvraag enig verblijfsrechtelijk gevolg voor de betrokken vreemdeling 

sorteert. Het kwam de verzoekers dan ook toe om, los van de kritiek die wordt geformuleerd ten aanzien 

van de eerste bestreden beslissing, de rechtsregels te benoemen die door de tweede en de derde 

bestreden beslissing worden geschonden, alsook om concreet toe te lichten op welke wijze de tweede 

en derde bestreden beslissing deze of gene rechtsregel zouden schenden. De verzoekers blijven op dit 

punt echter in gebreke. 

 

De Raad stelt zodoende vast dat in de voorliggende zaak geen ‘middel’ in de zin van de voornoemde 

bepalingen wordt aangevoerd tegen de tweede en de derde bestreden beslissing. Het ontbreken van 

een middel in het inleidende verzoekschrift heeft de onontvankelijkheid van het beroep tot gevolg (RvS 

30 december 2014, nr. 229.708; RvS 7 februari 2014, nr. 226.355; RvS 28 september 2009, nr. 

196.412). Ter terechtzitting heeft de advocaat van de verzoekers geen enkele repliek gevoerd inzake 

deze vaststelling. 

 

Het beroep is bijgevolg onontvankelijk ten aanzien van de tweede en de derde bestreden beslissing. 
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4. Onderzoek van het beroep inzake de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard 

 

In een eerste en enig middel voeren de verzoekers de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te New York op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de artikelen 1319, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 

Wetboek. De verzoekers maken tevens gewag van een kennelijke beoordelingsfout. 

 

Het enig middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“A. In rechte 

 

Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat de vreemdeling die op zodanige wijze lijdt 

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

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

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

 

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

betreft de "vreemdelingen die lijden aan een ziekte, waarvoor een adequate behandeling ontbreekt in 

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

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

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

35). 

 

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

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

 

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

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

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

de afstanden,... 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

draagwijdte van de akte kan begrijpen. 

 

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

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

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

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

de beslissing ten grondslag liggen en dit op afdoende wijze". 

 

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

 

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

beschikbaar en toegankelijk zijn. 

 

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

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

 

B. In casu 
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De bestreden beslissing is gemotiveerd in toepassing van het artikel 9ter, §3, 4° en 5° van de 

vreemdelingenwet. 

 

Bestreden beslissing stelt dat de ingeroepen elementen geen nieuwe elementen zouden zijn. 

 

De ziekte zou evenals niet ernstig genoeg zijn, zodat er toepassing werd gedaan het artikel 9ter, §3, 4° 

van de vreemdelingenwet. 

 

Eerste onderdeel: schending van het artikel 9ter. §3t 5° 

 

Artikel 9ter, §3, 5° bepaalt dat: 

 

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

werden ingeroepen in een vorige aanvraag. 

 

Dit artikel spreekt van "ingeroepen elementen" en niet van "ingeroepen aandoening". 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

In de regularisatie aanvraag, had de eisende partij de nieuwe elementen duidelijk aangewezen, die zijn 

het feit dat hij het voorwerp maakt van een operatieve ingreep wegens necrose, met amputatie van 

tenen. 

 

De bestreden beslissing stelt dat: 

 

"de elementen ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 25.10.2019 en in de 

bijgevoegde medische attesten (zie bevestiging arts d.d. 31.01.2019 in bijgevoegde gesloten omslag), 

werden eveneens ingeroepen in de andere aanvraag om machtiging tot verblijf”. 

 

In zijn advies, stelt de arts-adviseur dat "het voorgelegde SMG bevestigt dus tot zover de reeds eerder 

aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene".  

 

Dit advies houdt niettemin een tegenstijdige motivering in, aangezien de arts-adviseur wijst verder 

uitdrukkelijk aan dat de eiser effectief nieuwe elementen heeft ingeroepen: 

 

"het voorgelegde medische getuigschrift (en bijlage/aanvullingen) bevat eveneens elementen die niet 

eerder werden ingeroepen nl.: een operatieve ingreep wegens necrose van de tenen en een punctie van 

de galblaas wegens cholecystitis". 

 

De motivering van het medische advies is bijgevolg tegenstrijdig en niet adequate. 

 

Indien dit advies moet geïnterpreteerd zijn in de zin dat er effectieve nieuwe elementen zijn, schendt de 

bestreden beslissing de draagwijdte van het medische advies om erop zich te baseren om te 

concluderen dat er geen nieuwe aangeroepen elementen bestaan. 

 

Indien dit advies moet geïnterpreteerd zijn in de zin dat geen nieuwe medische elementen werden 

voorgesteld, schendt dit advies de motiveringsplicht, evenals het artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

De motivering is inderdaad tegenstrijdig. 
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Bovendien, blijkt in dit advies de arts-adviseur aanvullende voorwaarde te voegen aan het artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet, dat enkel eist dat, om ontvankelijk te zijn, de nieuwe aanvraag nieuwe 

elementen aanroept. 

 

Dat deze nieuwe medische elementen moeten leiden tot een speciale opvolging, heeft geen invloed op 

het feit dat er effectief nieuwe elementen bestaan. 

 

Het artikel 9ter, §3, 5° stelt inderdaad enkel dat de aanvraag onontvankelijk kan verklaard worden 

indien: 

 

"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". Dit stelt niettemin van welke aard deze 

nieuwe elementen moeten zijn. 

 

In casu, zijn deze nieuwe elementen relevant in de zin dat zij tonen dat de diabetes van de eiser 

onstabiel is. 

 

Het SMG stelt bovendien evenals, samen met het verslag van de ingreep, dat een opvolging 

noodzakelijk is. 

 

De bestreden beslissing is bijgevolg niet adequate gemotiveerd en schendt het artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

Tweede onderdeel: schending van het artikel 9ter, §3, 4° 

 

In een tweede fase van zijn analyse, stelt de arts-adviseur dat er "kennelijk geen sprake is van een 

ziekte die een 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". 

 

Deze motivering is niet begrijpelijk aangezien de reeds aangevoerde medische elementen werden al 

beschouwd, door de arts-adviseur als ernstig genoeg zodat de eerdere medische aanvraag werd, in het 

kader van de voormalige medische aanvraag, ontvankelijk (doch ongegrond) verklaard. 

 

De motivering van de bestreden beslissing en van het medische advies laat niet toe te begrijpen 

waarom de medische aandoeningen waarvan de eiser lijdt niet meer van dien aard zouden zijn om een 

risico in te houden voor het leven of fysieke integriteit van de eiser of een reëel risico zou inhouden op 

een onmenselijke of vernederende behandeling, terwijl de aanvraag dd. 27.08.2016 op 17 januari 2016 

ontvankelijk werd verklaard. In het medische advies dd. 23.01.2017, werd er geconcludeerd dat de 

aanvraag ongegrond moet verklaard worden omdat de medische behandeling beschikbaar en 

toegankelijk is, zonder te bestrijden dat de medische aandoening ernstig genoeg was. 

 

Dit advies stelde inderdaad: 

 

"d'un point de vue médical nous pouvons conclure que le diabète de type 2, l'hypogonadisme, 

l’hypertension artérielle, la dyslipidémie, la carence en vitamine D, l'ostéoporose, le Paget n'entrainent 

pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est disponible et accessible 

en Macédoine" (wij onderstrepen). 

 

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

vreemdelingenwet.” 

 

4.1. Zoals reeds werd gesteld onder punt 3, moet het verzoekschrift luidens artikel 39/78 juncto artikel 

39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de vreemdelingenwet op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de 

feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” 

in de zin van deze bepaling moet worden begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de 

overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden”.  

 

De verzoekers maken in de aanhef van hun enig middel onder meer gewag van een schending van de 

artikelen 2 en 3 van het EVRM, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de artikelen 1317, 1319, 1320 
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en 1322 van het Burgerlijk Wetboek. Zij laten echter na om concreet uiteen te zetten op welke wijze de 

eerste bestreden beslissing deze rechtsregels zou schenden en werken enkel de tevens aangevoerde 

schending van de motiveringsplicht (cf. de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van 

de vreemdelingenwet) en van artikel 9ter van de vreemdelingenwet uit.  

 

Het enig middel is bijgevolg niet ontvankelijk wat de aangevoerde schending van de hierboven 

aangegeven rechtsregels betreft.  

 

4.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals voorzien in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

en artikel 62, §2, van de vreemdelingenwet, verplicht de administratieve overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en 

dit op afdoende wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn. Dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

De thans bestreden beslissing betreft de onontvankelijkheid van een aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, §1, en §3, van de vreemdelingenwet 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. 

§ 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; 
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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.”  

  

De Raad stelt vast dat de eerste bestreden beslissing op duidelijke wijze aangeeft dat zij werd getroffen 

in toepassing van artikel 9ter, §3, 4° en 5°, van de vreemdelingenwet. De eerste bestreden beslissing 

geeft daarnaast ook duidelijk de feitelijke redenen aan op grond waarvan zij is genomen. In verband met 

de toepassing van artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet wordt vastgesteld dat de verzoekers in 

hun nieuwe verblijfsaanvraag van 25 oktober 2018, en in het bijgevoegde medische attesten, elementen 

inroepen die eveneens werden ingeroepen in de vorige aanvraag van 27 augustus 2015. De 

gemachtigde benadrukt dat hij de huidige aanvraag onontvankelijk moet verklaren in toepassing van 

artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader 

van een vorige verblijfsaanvraag. De gemachtigde verwijst tevens naar een bevestiging van een arts-

adviseur van 31 januari 2019, die met een gesloten omslag tezamen met de bestreden beslissing aan 

de verzoekers werd ter kennis gebracht. In verband met de toepassing van artikel 9ter, §3, 4°, van de 

vreemdelingenwet stelt de gemachtigde vast dat de aanvraag ook medische elementen bevat die niet 

eerder werden aangehaald. De gemachtigde verwijst ter zake opnieuw naar het medische advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 31 januari 2019 en stelt dat de nieuwe elementen kennelijk geen ziekte 

betreft die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, noch een reëel risico op een 

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

het land van gewoonlijk verblijf.  

 

Een uitdrukkelijke verwijzing naar een dergelijk advies vormt een afdoende motivering indien de inhoud 

van dit advies aan de betrokkene werd ter kennis gebracht en dat dit advies zelf ook afdoende is 

gemotiveerd (RvS 2 december 2013, nr. 225.659; RvS 18 juni 2012, nr. 219.772; RvS 19 mei 2011, nr. 

213.636). Ook de motieven van de bevestiging van de arts van 31 januari 2019 moeten in casu dus 

geacht worden integraal deel uit te maken van de eerste bestreden beslissing zelve. Het gaat om de 

volgende motieven: 

 

“(…) 

NAAM: K., R. (R.R.: …) 

Mannelijk 

Nationaliteit: Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.) 

Geboren te U. op (…)1962 

Adres: (…) 1000 Brussel 

 

Art 9ter §3,4° én §3,5° 

 

Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medische voorgelegd dor vernoemde persoon 

in jet kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 25-10-2018. 

 

Aangeleverde documenten: 

- standaard Medisch getuigschrift d.d. 3-9-2018 van Dr. V., huisarts, met de volgende informatie: 

° Diabetes type 2, hypertensie, hypogonadisme 

° Medicamenteuze therapie met insuline, indapamide, Pantomed, Paracetamol, Metformine, Coversyl, 

Rovastine, Sustanon en Asaflow 

- Standaard medisch getuigeschrift d.d. 30-6-2017 van dr. I., endocrinoloog, met de volgende informatie: 

° Diabetes type 2 sinds 4 jaar, hyperlipidemie, hypogonadisme, paget en hypertensie 

° Medicamenteuze therapie met Glucophage, Insuline, D-cure en Calcium, Zaldiar, Simvastatine, 

Pantomed, Inpli?  

- Bloedanalyses d.d. 26-6-2017  

- Consultatieverslag endocrinologie 30-6-2017: verder zetten van insuline therapie en dieet 

- Verwijsbrief d.d. 7-2-208 wegens ontregelde diabetes 

- Verslagbrief d.d. 7-2-2018: geen specifiek besluit 

- Verwijsbrief d.d. 12-3-2018 in kader van probleem tenen 

- Afspraakbevestiging voetkliniek Hasselt 

- Onleesbaar document: ontregelde diabetes (?) 

- Afspraak voetkliniek 3-4-2018 
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- Verslag voetkliniek 29-3-2018 

- Onleesbaar document in het kader van bevraging thuismedicatie 

- Voorinschrijving opname  

- Consultatie 17-4-2018: necrose teen 3 rechts, impingement teen 3 links, planning operatieve ingreep 

- Verslag ingreep: necrotectomie en amputatie  

- Voorschrift voor postoperatieve wondverzorging  

- Verslag Dr. Van Wacht advies wegens buikpijn: medicamenteuze behandeling  

- standaard Medisch getuigschrift d.d. 25-5-2018 van Dr. I., endocrinoloog, met de volgende informatie: 

° diabetes mellitus type 2, gekende amputatie van de tenen, hypogonadisme, secundaire osteoporose, 

paget, hyperlipidemie, hypertensie Vitamine D tekort 

° Medicamenteuze therapie met Insuline, Sustanon, Glucophage, Triplixam; Simvastatine, pantomed en 

Zaldiar  

- Opname mei 2018 wegens cholecystitis: punctie laparoscopisch geen resectie 

- Ontslagbrief 

- Onleesbaar SMG 

 

Vooreerst vraagt U me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 25-10-2018 en 27-8-2015 te 

vergelijken (Artikel 9ter §3-5°). Betrokkene legt in zijn aanvraag d.d. 25-10-2018 verschillende SMG’s 

voor met bijlagen. Uit deze medische getuigschriften blijkt dat dat volgende diagnoses en hun 

respectievelijke behandeling van betrokkene ongewijzigd zijn t.a.v. de/het medisch(e) attest(en) 

gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 27-8-2015 

Betrokkene lijdt nog steeds aan diabetes type 2 waarvoor Insuline en Metformine, hypogonadisme 

waarvoor Sustenon, arteriële hypertensie waarvoor Perindopril, dyslipidemie waarvoor statine, Vitamine 

D tekort, vermoeden van ziekte Paget, osteoporose. Verdere medicamenteuze therapie, pijnstilling 

maagprotectie.  

Het voorgelegde SMG bevestigt dus tot zover de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van 

betrokkene.  

 

Evenwel het voorgelegde medische getuigschrift (en bijlage/aanvulling)bevat eveneens elementen die 

niet eerder werden ingeroepen bl.: een operatieve ingreep wegens necrose van de tenen en een punctie 

van de galblaas wegens cholecystitis. Beide ingrepen zijn vlot verlopen en in het dossier wordt geen 

nood aan speciale opvolging en nazorg vermeld.  

 

Bijgevolg stel ik vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een 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 (een 

ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980) en die 

aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd 

Artikel (Artikel 9ter §3-4°). 

 

Er zijn geen medische contra-indicaties om te reizen. 

(…)” 

 

In een eerste middelenonderdeel beroepen de verzoekers zich op een schending van artikel 9ter, §3, 5°, 

van de vreemdelingenwet en de uitdrukkelijke motiveringsplicht. 

 

Artikel 9ter, § 3, 5°, van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§3 De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

(…) 

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

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

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

de huidige bepaling.” 

 

Uit deze bepaling blijkt dat de gemachtigde een aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk dient 

te verklaren indien de elementen die werden ingeroepen ter onderbouwing van de verblijfsaanvraag 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 artikel 9ter, § 3, 5°, van de 

vreemdelingenwet blijkt dat het de elementen zijn die bij de verschillende aanvragen werden voorgelegd 

die met elkaar moeten vergeleken worden en waarbij de aanvraag onontvankelijk moet worden 
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verklaard indien deze elementen dezelfde zijn (RvS 20 oktober 2015, nr. 232.626). De bedoeling van de 

wetgever is redelijkerwijze te verhinderen dat aanvragen op grond van dezelfde medische redenen ad 

infinitum worden ingeroepen.  

 

Wat onder de term “ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag” moet worden begrepen, 

wordt echter niet in artikel 9ter, § 3, 5°, van de vreemdelingenwet gepreciseerd. Gelet op de bepalingen 

van artikel 9ter, § 1, derde en vierde lid, van de vreemdelingenwet (zoals hoger geciteerd) hebben deze 

“elementen” logischerwijze betrekking op de ziekte op basis waarvan de verblijfsaanvraag wordt 

ingediend, de graad van ernst, de noodzakelijk geachte behandeling en de mogelijkheden en 

toegankelijkheid tot een adequate behandeling in het land van herkomst. 

 

De vergelijking van de verschillende aanvragen, die inherent is aan de toepassing van artikel 9ter, § 3, 

5°, van de vreemdelingenwet, strekt zich derhalve uit tot de ziekte op basis waarvan de 

verblijfsaanvraag wordt ingediend, de graad van ernst en de noodzakelijke behandeling ervan tot 

elementen die betrekking hebben op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de benodigde 

behandeling in het land van herkomst. De verzoekers voeren dan ook terecht aan dat artikel 9ter, §3, 5°, 

van de vreemdelingenwet niet uitsluit dat voor eenzelfde aandoening nog nieuwe elementen kunnen 

worden ingeroepen.  

 

De Raad is het echter niet eens met het argument van de verzoekers dat het advies van de ambtenaar-

geneesheer een tegenstrijdige motivering bevat door tegelijkertijd toepassing te maken van artikel 9ter, 

§3, 5°, van de vreemdelingenwet en artikel 9ter, §3, 4°, van de vreemdelingenwet. Uit de motieven van 

het medisch advies van 31 januari 2019 komt immers duidelijk naar voor dat de aanvraag zowel 

elementen bevat die reeds eerder zijn ingeroepen, en die derhalve met toepassing van artikel 9ter, §3, 

5°, van de vreemdelingenwet niet op ontvankelijke wijze kunnen worden ingeroepen als elementen die 

niet eerder werden aangehaald. De arts-adviseur geeft ook uitdrukkelijk aan welke de elementen zijn, 

die zowel de aandoening(en) als de behandeling betreffen, die reeds in de vorige aanvraag werden 

ingeroepen, en welke precies de elementen zijn die nieuw zijn. De arts-adviseur specifieert met name 

dat de eerste verzoeker nog steeds lijdt aan “diabetes type 2 waarvoor Insuline en Metformine, 

hypogonadisme waarvoor Sustenon, arteriële hypertensie waarvoor Perindopril, dyslipidemie waarvoor 

statine, Vitamine D tekort, vermoeden van ziekte Paget, osteoporose” en met “verdere medicamenteuze 

therapie, pijnstilling maagprotectie” en besluit dat de voorgelegde elementen ‘tot zover’ de reeds eerder 

aangehaalde gezondheidstoestand bevestigen. Daarna geeft hij aan dat er ook nieuwe elementen zijn, 

met name “een operatieve ingreep wegens necrose van de tenen en een punctie van de galblaas 

wegens cholecystitis”. In tegenstelling tot hetgeen de verzoekers voorhouden, heeft de arts-adviseur 

dus geenszins gesteld dat er geen nieuwe ingeroepen elementen bestaan. Er valt niet in te zien hoe 

deze onderscheiden vaststellingen elkaar zouden kunnen tegenspreken.  

 

De verzoekers kunnen evenmin worden gevolgd waar zij stellen dat artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet als ontvankelijkheidsvoorwaarde enkel zou stellen dat er in de aanvraag nieuwe 

elementen worden ingeroepen. Artikel 9ter, §3, van de vreemdelingenwet bevat immers, naast de door 

de verzoekers geviseerde onontvankelijkheidsgrond, voorzien in artikel 9ter, §3, 5°, van de 

vreemdelingenwet, nog vier andere onontvankelijkheidsgronden. Met name dient de gemachtigde de 

aanvraag tevens onontvankelijk te verklaren: 

 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

 

In artikel 9ter, §3, van de vreemdelingenwet kan niet worden gelezen dat de ene 

onontvankelijkheidsgrond de andere zou uitsluiten. Evenmin is bepaald dat de beslissing om de 

medische verblijfsaanvraag onontvankelijk te verklaren niet zou kunnen berusten op een 

gecombineerde toepassing van twee of meerdere onontvankelijkheidsgronden.  
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De verzoekers geven te kennen dat zij als nieuw element hebben gewezen op de operatieve ingreep 

wegens necrose, met amputatie van de tenen. Uit het medisch advies van 31 januari 2019 blijkt dat de 

gemachtigde uitdrukkelijk bevestigt dat het hier om een nieuw element gaat. Er valt dan ook niet in te 

zien welk belang de verzoekers hebben bij hun kritiek dat het gebrek aan een speciale opvolging geen 

invloed heeft op het feit dat het effectief om een nieuw element gaat. Waar de verzoekers stellen dat het 

nieuw element relevant is omdat hieruit blijkt dat de diabetes instabiel is, merkt de Raad op dat de arts-

adviseur de relevantie van de nieuwe elementen niet in vraag heeft gesteld. Hij heeft wel vastgesteld dat 

de beide operaties vlot zijn verlopen en dat er in het dossier geen nood aan speciale opvolging en 

nazorg werd vermeld.  

 

De verzoekers beperken zich voorts tot het zeer vage en louter affirmatieve betoog dat het standaard 

medisch getuigschrift en het verslag van de ingreep stellen dat “een opvolging” noodzakelijk is. Hiermee 

tonen zij echter nog niet aan dat de geboden motieven niet pertinent zouden zijn waar de arts-adviseur 

specifiek met betrekking tot de nieuwe operaties – en niet met betrekking tot de reeds eerder 

ingeroepen diabetes – vaststelt dat er in het dossier geen sprake is van een nood aan speciale 

opvolging of nazorg. De verzoekers maken niet concreet aannemelijk dat de voorziene “opvolging” en 

het “instabiel” karakter van de diabetes niet reeds zouden zijn naar voor gebracht in het kader van de 

diabetes zoals deze zich ook reeds manifesteerde ten tijde van de eerdere aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Aangezien de verzoekers niet aantonen dat 

deze of gene opvolging en het instabiel karakter van de diabetes nieuwe elementen zouden betreffen, 

kunnen zij ook niet dienstig voorhouden dat de arts-adviseur geen adequate motivering heeft geboden 

in het licht van artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet.  

 

In het tweede middelenonderdeel voeren de verzoekers de schending aan van artikel 9ter, §3, 4°, van 

de vreemdelingenwet en de uitdrukkelijke motiveringsplicht. Zij geven aan niet te kunnen begrijpen 

waarom de arts-adviseur stelt dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een reëel risico inhoudt 

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

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst. Deze 

motivering zou niet te begrijpen zijn aangezien de reeds eerder aangevoerde elementen door de arts-

adviseur al ernstig genoeg werd bevonden zodat de eerdere aanvraag ontvankelijk (doch ongegrond) 

werd verklaard.  

 

Uit een coherente lezing van de motieven die in het medisch advies van 31 januari 2019 én in de eerste 

bestreden beslissing zelf zijn opgenomen, komt echter duidelijk naar voor dat de arts-adviseur enkel met 

betrekking tot de nieuwe elementen, met name de amputatie van de tenen en een punctie van de 

galblaas die allebei vlot zijn verlopen en die blijkens het dossier geen speciale opvolging en nazorg 

vergen, heeft geoordeeld dat er “kennelijk geen sprake is van een ziekte die een 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” zodat 

de aanvraag, wat deze nieuwe elementen betreft, onontvankelijk is met toepassing van artikel 9ter, §3, 

4°, van de vreemdelingenwet. De motivering van de eerste bestreden beslissing, in samenlezing met de 

motieven van het medisch advies van 31 januari 2019, is op dit punt voldoende duidelijk en zij laat de 

verzoekers genoegzaam toe om na te gaan of de gemachtigde en de arts-adviseur zich hebben 

gesteund op de juiste feitelijke gegevens, of zij deze correct hebben beoordeeld en of zij op grond 

daarvan binnen de perken van de redelijkheid zijn opgetreden.  

 

Met betrekking tot de reeds eerder ingeroepen elementen werd de aanvraag onontvankelijk verklaard 

met toepassing van artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet en zulks niet wegens een kennelijk 

gebrek aan ernstig karakter van de aandoening, maar wel omdat deze elementen reeds in de vorige 

medische verblijfsaanvraag werden ingeroepen. Deze vaststelling volstaat in het licht van artikel 9ter, 

§3, 5°, van de vreemdelingenwet.  

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verzoekers in geen van de beide middelenonderdelen aannemelijk 

hebben gemaakt dat de eerste bestreden beslissing artikel 9ter van de vreemdelingenwet, de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of artikel 62 van de 

vreemdelingenwet schendt.  

 

4.3. Het enig middel is derhalve, in zijn beide onderdelen en in de mate dat het ontvankelijk is, 

ongegrond.  
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5. Korte debatten 

 

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

van de eerste bestreden beslissing. Het beroep tot nietigverklaring is, wat de overige bestreden 

beslissingen betreft, onontvankelijk. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel  

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig november tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


