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 nr. 244 999 van 27 november 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie  

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengalese nationaliteit te zijn, op 6 mei 2019 heeft 

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 29 maart 2019 waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 28 mei 2019 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 

september 2020. 

 

 Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

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

de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 17 juli 2018 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer dan drie 

maanden op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet). Op 4 september 2018 wordt deze aanvraag door de gemachtigde van de destijds bevoegde 

staatssecretaris onontvankelijk verklaard. Bij arrest van 28 januari 2019 met nummer 215 818 vernietigt 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) echter deze beslissing. Op 29 maart 2019 

neemt de gemachtigde van de destijds bevoegde minister een nieuwe beslissing waarbij de aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, die is gemotiveerd als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 17.07.2018 werd 

ingediend en op datum van 23.02.2019 werd geactualiseerd door :  

 

[K.E.] [R.R.: …] 

nationaliteit: Bangladesh  

geboren te […] op […]  

adres: […] 

  

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is.  

 

Redenen:  

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland.  

 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn eerste asielaanvraag werd 

afgesloten op 28.08.2012 met een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire bescherming 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten en verbleef illegaal in België tot hij op datum van 23.11.2016 

opnieuw asiel vroeg. Zijn tweede asielaanvraag werd afgesloten op 28.02.2017 met een beslissing ‘niet 

ontvankelijkheid asielaanvraag’ door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen. Zijn derde asielaanvraag werd afgesloten op 18.04.2018 met een beslissing beroep 

verworpen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te 

geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien opnieuw illegaal in België tot 

hij op datum van 07.01.2019 een aanvraag 9ter indiende die ongegrond werd afgesloten op datum van 

12.03.2019 en aan hem betekend op 20.03.2019. De duur van de asielprocedures – namelijk bijna elf 

maanden voor de eerste, drie maanden voor de tweede en één jaar voor de derde – was ook niet van 

die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere 

behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest 

nr 89980 van 02.10.2000)  

 

Betrokkene beroept zich op zijn medische problematiek en de onbeschikbaarheid van de nodige zorgen 

in zijn land van herkomst als buitengewone omstandigheid. Betrokkene haalt aan dat hij lijdt aan een 

ziekte waarvoor behandeling en opvolging nodig zijn maar dat de nodige medicatie niet beschikbaar is 

in het land van herkomst. Betrokkene wijst er in dit kader op dat een terugkeer naar zijn land van 

herkomst hem zou blootstellen aan een onmenselijk en vernederende behandeling. Ter staving hiervan 

legt betrokkene twee medische attesten voor d.d. 11.04.2017 en 11.06.2018, naast een schrijven d.d. 

09.02.2018 van Dr. [D.], een attest d.d. 06.11.2018 van Dr. [A.] en een overzicht van aangekochte 

medicatie, evenals drie bijlages (met name ‘the state of diabetes in Bangladesh’ d.d. 27.07.2016, 

‘Awareness, treatment and control of diabetes in Bangladesh: a nationwide population-based study’ d.d. 

18.02.2015 en het overzich van de Organisation Mondiale de la Santé – profil des pays pour le diabète 

2016). Echter, uit het administratief dossier van betrokkene blijkt dat hij op datum van 07.01.2019 een 

aanvraag op basis van artikel 9ter indiende waarbij hij zich beriep op zijn uitgebreide medische 

problematiek waarvoor de nodige medicatie en zorgen niet beschikbaar zijn in zijn land van herkomst. 

Deze aanvraag 9ter werd ongegrond afgesloten op datum van 12.03.2019. De medische problematiek 

van betrokkene werd aldus ten gronde behandeld door de bevoegde dienst en niet weerhouden omdat 

de nodige zorgen toegankelijk en beschikbaar zijn in Bangladesh. We stellen dus vast dat uit de 

ongegronde beslissing 9ter blijkt dat de nodige zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van 



  

 

X - Pagina 3 van 13 

herkomst en dus niet aanvaard kunnen worden als buitengewone omstandigheid. Bij huidige aanvraag 

9bis worden geen nieuwe medische elementen voorlegt die niet onderzocht werden in het kader van zijn 

aanvraag 9ter. De ingeroepen medische elementen kunnen dus niet aanvaard kunnen worden als 

buitengewone omstandigheid. We wijzen er bovendien op dat uit het artikel 9bis, §2, 4° van de 

vreemdelingenwet blijkt dat elementen die reeds geïntroduceerd werden in het kader van een aanvraag 

tot verblijfsmachtiging om medische redenen niet ingeroepen kunnen worden als buitengewone 

omstandigheden in het kader van een aanvraag tot verblijfmachtiging op basis van artikel 9bis (RVV 

arrest n° 237 806 van 28.03.2017, arrest n°211 160 van 18.10.2018 en arrest n° 197 966 van 

15.01.2018)  

 

Betrokkene beroept zich daarnaast op artikel 8 EVRM, met name zijn recht op een gezins-en privéleven 

en het feit dat hij in België verschillende vriendschapsrelaties en dus een sociaal netwerk heeft 

opgebouwd. Dit sociaal netwerk valt volgens betrokkene onder de bescherming van artikel 8 EVRM. Het 

klopt dat er een afweging gemaakt dient te worden tussen iemands privé-en gezinsleven en de 

verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van 

herkomst. De verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post 

in het land van herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke scheiding, wat geen ernstig of moeilijk 

te herstellen nadeel met zich meebrengt. Verder stellen we vast dat betrokkene niet aantoont dat er 

sprake is van dergelijke nauwe banden dat zij onder de bescherming van artikel 8 EVRM zouden vallen. 

Allereerst stellen we vast dat betrokkene niet aantoont dat hij nog familieleden heeft in België. Uit het 

administratief dossier blijkt echter wel dat hij nog verschillende familieleden heeft in Bangladesh, met 

name zijn echtgenote, zijn moeder, zijn broer, zijn zus en minstens één oom (langs moederszijde). Met 

betrekking tot zijn in België opgebouwde sociale leven legt betrokkene elf getuigenverklaringen voor. 

Echter, uit deze verklaringen blijkt niet dat het gaat om diepgaande persoonlijke relaties. Integendeel we 

stellen vast dat deze elf getuigenverklaringen volledig overeenkomen en enkel ingevuld werden door elf 

verschillende personen maar met dezelfde bewoordingen. Betrokkene toont aldus onvoldoende aan dat 

zijn netwerk van affectieve en sociale banden van die orde zou zijn dat een tijdelijke terugkeer een 

schending van artikel 8 EVRM zou kunnen betekenen. Betrokkene toont niet aan dat de hem 

opgebouwde sociale relaties van die aard en intensiteit zijn dat zij, in casu, wel onder de bescherming 

van artikel 8 EVRM zouden kunnen vallen. Een schending van artikel 8 EVRM blijkt dan ook niet. Wij 

merken tevens nog op dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of 

consulaire post niet noodzakelijk leidt tot een effectieve verwijdering. Zij heeft enkel tot gevolg dat de 

betrokkene tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat hij 

voldoet aan de in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De tijdelijke scheiding met het oog op het 

vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het 

gezins-en privéleven van betrokkene niet in die mate dat er sprake zou zijn van een schending van 

artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, 

M.E.v.Zweden, par.100). Volledigheidshalve merken wij nog op dat in zijn arrest d.d. 27.05.2009 de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende stelt: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van 

het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene zou toelaten de bepalingen 

van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de 

Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te 

stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het 

EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.658; RvS 13 december 2005, nr. 

152.639).  

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat betrokkene al zes jaar in België zou 

verblijven, dat hij goed geïntegreerd zou zijn, dat hij mogelijkheden tot tewerkstelling zou hebben, dat hij 

verschillende werkbeloftes zou hebben en dat hij vier werkbeloftes voorlegt evenals elf getuigen-

verklaringen, een bewijs van inschrijving voor de cursus ‘acces à la citoyenneté’ en een ‘opvang-

overeenkomst d.d. 20.02.2019) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, 

aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld 

worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769).  

 

Gelet op de aanvraag om machtiging tot verblijf, dd° 17.07.2018 door betrokkene ingediend 

overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 en gezien genoemde datum binnen een 

termijn van zes maanden valt, volgend op de afloop dd (18.04.2018) 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).”  
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1.2. Eveneens op 29 maart 2020 neemt de gemachtigde van de destijds bevoegde minister de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden 

beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“[…] 

De heer : 

 

[…]/ Naam, voornaam           [K.E.] 

[…]/ geboortedatm              […] 

[…]/ geboorteplaats             […] 

[…]/nationaliteit                     Bangladesh 

 

[…] 

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 op grond van 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 visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, voert verzoeker 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 9bis en 62 van de 

Vreemdelingenwet. Hij is tevens van oordeel dat er sprake is van een manifeste appreciatiefout.  

 

Hij zet zijn eerste middel uiteen als volgt: 

 

“In het Kader van zijn verblijfaanvraag voor meer dan 3 maanden op basis van het artikel 9bis, op 17 juli 

2018 ingediend, liet verzoeker als buiten gewone omstandigheden, die zijn terugkeer naar Bangladesh 

moeilijk, zie onmogelijk maken, gelden dat hij lijdt aan diabete type II en dat hij aan een onmenselijke en 

vernederende behandeling zou worden blootgesteld in geval van terug bij gebrek in Bangladesh aan 

toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorgen, noodzakelijk voor zijn gezondheidstoestand. 

In omstreden beslissing verduidelijkt de Dienst Vreemdelingenzaken : […] 

Verzoeker kan niet instemmen met deze motivering. 

In feite is de Dienst voor Vreemdelingenzaken in het kader van haar betwiste beslissing van mening dat 

de medische bewijzen waarop verzoeker zich baseert in het kader van zijn aanvraag 9bis niet kunnen 

worden onderzocht vanaf het moment waarop de betrokkene zijn aanvraag indient 9ter in januari 2019, 

die het onderwerp was van een weigering van 12 maart 2019. 

Deze motivering van de bestreden beslissing waarbij de door verzoekter genoemde medische bewijzen 

worden geweigerd, eenvoudigweg door te verwijzen naar de afwijzing van de 9ter-aanvraag, kan niet 

worden gevolgd. 

Verzoeker is van mening dat het ondanks de weigering van zijn negende verzoek aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken was om te onderzoeken of zijn medische situatie en de gezondheidstoestand in 

Bangladesh een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de wet van 15 mei 1999 

konden zijn. / 12/1980 waardoor het moeilijk of onmogelijk is om terug te keren naar Bangladesh. 

Dit was niet het geval. 
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Dit type algemene motivering werd reeds door Raad gesanctionneer in een arrest van 13 februari 2013 

n°96.990 : « En l'espèce, force est de constater que les éléments médicaux invoqués par le requérant 

en termes de demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 bis de la loi du 15/12/1980 se 

devaient de recevoir formellement une réponse autre qu 'un simple renvoi à la procédure de l'article 9 

ter de la même loi. En effet, ces éléments peuvent le cas échéant constituer des circonstances 

exceptionnelles au sens de l'article 9 bis de la loi précitée du 15/12/1980. La situation médicale du 

requérant ne s'inscrit pas nécessairement dans le cadre de l'article 9 ter de ladite circonstance invoquée 

par la partie défendresse en terme de note d'observations selon laquelle le simple fait d'être malade ne 

peut en soi constituer une circonstance exceptionnelle n'énerve en rien ce constat. En effet l'existence 

de deux types de procédures prévues par les articles 9bis et 9 ter de la loi précitée du 15 décembre 

1980 ne permet pas d'exclure, de manière absolue que des éléments d'ordre médical puissent être 

constitutifs de circonstances exceptionnelles. Il en est d'autant plus ainsi lorsque l'Etranger se prévalant 

de la procédure dérogatoire que constitue l'article 9 bis explique en quoi il y aurait lieu d'apprécier sa 

situation médicale sous angle de l'article 9bis ... 

…Le conseil estime nécessaire de souligner à nouveau qu 'une situation médicale peut ne pas 

nécessairement s'inscrire dans le cadre de l'article 9 ter de la loi précitée mais qu 'elle peut, le cas 

échéant constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9 bis de la loi précitée du 1( 

décembre 1980 en ce sens qu'elle rend impossible ou particulièrement difficile un retour temporaire de 

l'étranger dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence.... ». 

Bovendien zal de Raad erop toezien dat de redenen voor de weigering van het door de verzoeker 

ingediende verzoek van de 9ter en het advies van de adviserend geneesheer van de Dienst 

Vreemdelingenzaken die dit aanvraag hebben gemotiveerd, niet aan dit besluit zijn gehecht. weigering 

beslissing. 

Dus bij het ontbreken van andere elementen, zal de verzoeker zoals in zijn eerdere beroepen blijven 

vasthouden aan het feit dat de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken nog steeds gebaseerd is 

op het advies van haar adviserend geneesheer van 31 augustus 2018, waarin staat. 

2° Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst. 

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen ( deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene). 

1 ° Informatie afkomstig uit de MEDCOI-databank die niet-publiek is. 

- Aanvraag MEDCOI van 06/12/2017 met het unieke refentienummer BMA 1406. 

- Aanvraag MEDCOI van 11/10/2017 met het unieke referentienummer BMA 10168 

2° Metfortime en Simvastatine zijn beschikbaar in Banlgadesh volgens recente MEDCOI-dossiers. 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat opvolging en behandeling bij een huisarts/generalist 

internist-endocrinoloog/cardioloog er een oftamoloog beschikbaar zijn in Banglesh, evenals de 

benodigde medicatie metformine en simvastatine of therapeutische equivalenten ervan, ni, atorvastine 

voor simvastatine en linagliptine voor metformine. " 

Verzoeker kan niet akkoord gaan met de motivering van omstreden beslissing van de Dienst voor 

Vreemdelingen Zaken, gebaseerd op het advies van haar adviserend geneesheer en dit om de 

volgende redenen. 

Inderdaad, verzoeker herinnert eraan dat hij achtte dat zijn gezondheidstoestand( hij lijdt diabetes type 

II) en het gebrek aan beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorgen in Bangladesh, door zijn 

gezondheidstoestand vereist, hem kunnen blootstellen aan een onmenselijke en vernederende 

behandeling, die zijn terugkeer moeilijk, zie onmogelijk, maken. 

Zoals hierboven echter aangehaald, de Dienst Vreemdelingenzaken het advies van haard adviserend 

geneesheer opvolgend, zijn zorgen door de gezondheidstoestand van verzoeker in Bangladesh 

beschikbaar en toegankelijk 

1 ° Betreffende de beschikbaarheid van zorgen. 

In het Kader van zijn verblijfaansvraag 9bis herinnert verzoeker eraan dart hij lijdt aan diabete type II die 

de dagelijkse inname van medicijnen, in casu METFORMINE en SIMVASTATINE, vereist. 

Ter ondersteuning van zijn verblijfsaanvraag op basis het artikel 9bis , legt verzoeker een verslag van 

2016 van het OMS voor dat de afwezigheid van METFORMINE bevestigt. 

In het Kader van zijn medisch advies, verduidelijkt de adviserend geneesheer van Vreemdelingendienst 

dat, volgens de gegevensbank MEDCOI, METFORMINE beschikbaar is in Bangladesh. 

Desalniettemin zal de Raad aandachtig zijn inzake het feit dat de inlichtingen, door de adviserend 

geneesheer van de Dienst Vreemdelingenzaken neergelegd betreffende de beschikbaarheid van 

METFORMINE niet verduidelijken in welke hoeveelheid dit medicijn beschikbaar is en nog minder wat 

de kostprijs ervan is en of er een eventuele terugbetaling door de sociale zekerheid in Banglaadesh 

bestaat. 

Niet wijst aan of dit type medicijnen verdeeld word in openbare op priveziekenhuizen en bij dokters en 

apothekers. 
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Dezelfde vaststelling kan gedaan worden betreffende de beschikbaarheid van dokter in Bangladesh, 

door de adviserend geneesheer van de Dienst Vreemdelingenzaken vermeld. 

Inderdaad, nogmaals, er wordt niets verduidelijkt betreffende de aanwezigheid van dokters in de 

geboortestreek van verzoeker noch van ziekenhuizen en gezondheidshuizen die de therapeutische 

opvolging van de gezondheidsproblemen, waaraan verzoeker lijdt, kunnen verzekeren. 

Inderdaad, het past eraan te herinneren dat verzoeker afkomstig is uit de street RABARI, die meer dan 

100 km van de hoofdstad DHAKA gelegen is. Alzo, in tegenstelling tot wat de Dienst Vreemdelingen-

zaken in haar beslissing aangeeft, is er geen enkele precieze informatie betreffende de beschikbaarheid 

van zorgen in Bangladesh. 

Bovendien zal de Raad aandachtig zijn inzake in feit, end it is op zijn minst tegenstrijdig, dat de 

adviserend geneesheer van Dienst Vreemdelingenzaken, terwijl hij de beschikbaarheid van 

METFORMINE in Bangladesh verkondigt, hij de mogelijkheid aanhaalt dit te vervangen door ander 

medicijn, lina-gliptine. 

Dezelfde vaststelling kan gedaan worden door het feit dat de adviseren geneesheer van Dienst 

Vreemdelingenzaken de mogelijkheid aanhaalt SIMVASTATINE te vervangen door ATORVASTATINE. 

Hiertoe zal de Raad opmerken dat de adviseren geneesheer van de Dienst Vreemdelingenzaken 

eenzijdig de behandeling met medicijnen van verzoeker wijzigt , zonder enige medisch verbonden aan 

eventuele neveneffecten of allergieën aan de bepaalde ingrediënten van deze nieuwe geneesmiddelen 

door deze laatste voorgeschreven. 

Verzoeker dringt aan op het feit dat linagliptine gebruikt wordt bij de diabeticus type 2 in monotherapie of 

samen met pioglitazone of metformine , zijn verslaagt de glucoses en het gehalte aan hemoglobine-

glyclaat zonder het risico op hypoglycaemia aanzienlijk te verhogen noch gewichtstoename. 

Bij de patiënten die enkel onder metformine onevenwichtig zijn, blijkt het toegeven van linagliptine 

equivalent aan deze van glimepiride als memoglobinecyclaat, met echter minder hypoglycaemia en 

minder hartzieken. 

Tot op heden heft de molecule echter geen efficiëntie vertoont op de complicaties van diabetes ( in het 

bij zonder inzake het hart), de maximale terugloop van de studies betreffen slechts enkele Jaren, Zij 

wordt echt goed verdragen, in het bij zonder bij bejaarde patiënt. 

Alzo, in tegenstalling tot wat de adviseren geneesheer van de Dienst Vreemelingenzaken aangeeft, kan 

linagliptine METFORMINE niet vervangen, maar moet in combinatie met dit laatste ingenomen worden. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen drukte zich trouwens in die zin uit in een arrest 151.051 van 

20.08.2015 dat verduidelijkt: "5.3. In casu drong eerste verzoekster, in haar aanvraag tot 

verblijfsvergunning beoogd in het punt 1.4 van dit arrest, aan op de verschillende pathologie waaraan zij 

leed, op de medicamenteuze behandeling die zij volgen en meer bepaald op heit feit dat de medicijn 

baraclude à?5 mg (waarvan het hoofd bestanddeel de molecule entecavir is), voor haar hepatitis B 

voorgeschreven, niet vervangbaar was. Zij verduidelijkte nog welke complicaties de stopzetting van 

haard behandeling met zich mee zou brengen, hetzij een levercirrose of nog een levercarcinoom ( 

leverkanker). Bovendien wordt deze informatie eveneens teruggevonden op he standard medisch attest 

van 1 juli 2012 dat zij bij deze vraag voegde. Uit het attest van Universiteit zikenhuiscentrum Tivoli van 

13 juin 2012 blijkt trouwens dat baraclude geïdentificeerd werd als zijnde de meest adequate 

behandeling voor de patiënt en een stabilisatie van de ziekte kan meebrengen en alle complicaties kan 

vermijden. Tenslotte voegde eerste verzoekster bij haar aanvraag tot verblijfvergunning een document 

waaruit blijkt dat baraclude niet beschikbaar is in Republiek Madeconie. 

Per aanvulling van 7 maart 2013 liet eerste verzoekster verweerster een medisch verslag gedateerd van 

20 februari 2013 geworden, dat melding maakte van de evolutie van haar chronische hepatitis B end at 

de doeltreffendheid van de behandeling met baraclude onderstreept. 

Per aanvulling van 5 juli 2013, liet zij een nieuw medisch verslag, gedateerd van 20 juni 2013 geworden, 

dat wederom de doeltreffendheid van baraclude, de niet beschikbaarheid van dit medicijn in Macedonie 

en de complicaties onderstreept, die een stopzetting van de behandeling met zich mee zou brengen, 

inlichtingen bevestigd door de latere verslagen van 10 juli en 22 oktober 2013. 

5.4. In de omstreden beslissing verduidelijk verweerster dat " het geheel der vereiste medicamenteuze 

behandelingen en opvolging beschikbaar zijn in het land van herkomst van verzoeker, dat deze 

medische zorgen toegankelijk zijn voor verzoeker". 

Dit doend bassrede verweester zich op het verslag van aarts-adviseur die, na belang hepatis B in het 

stadium AIFI te behandelen te hebben onderzocht, melding maakt van behandelingen beschikbaar in 

Zwitserland, zoals interferon, lamivudine of adefor dipivoxil evenals de toekomstige beschikbaarheid van 

meer efficiente molecule zoals intecavir en telbivudine, om eriut te besluiten dat de behandeling van 

eerste verzoekster vervangen kon worden door lamivudine en tenofir. 

Hieromtrent kan de Raad, zoals verzoekster, enkel vaststellen dat verweerster niet alleen niet tegemoet 

komt aan de argumenten, die zij laat gelden en die tout niet vervangbaar karakter van haar behandeling 

besloten-inderdaad, verweerster verklaart de redenen niet waarom zij tôt een besluit komt verschillend 
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van dit van de geneesheren van eerste verzoekster -maar dat zij bovendien gebruik maakt van een 

totaal tegenstrijdige motivering vie dewelke zij de naderende beschikbaarheid ( in Zwitserland) van de 

molecule van entecavir aankondigt, de doeltreffendheid van deze molecule opzichtens de bestaande 

behandelingen onderstreept, ,om er vervolgens uit te besluiten dat eerste verweerster, thans or der 

entecavir, aan de andere behandeling zou kunnen worden onderworpen. 

2° Betreffende de toegankelijkheid van de zorgen in Bangladesh. 

In het Kader van zijn verblijfsaanvraag op basis artikel 9bis van de wet van 15.12.1980, gaf verzoeker 

duidelijk aan dat hij, in geval van terugkeer naar Bangladesh, geen waarborgde toegankelijkheid zou 

hebben tot de zorgen, door zijn gezondheidstoestand vereist. 

Inderdaad, verzoeker verduidelijkte: " Bovendien legt verzoeker 2 recente verslagen van 2015 en 2017 

neer inzake de situatie van personen, dien in Bangladesh aan diabetes lijden. 

Volgens deze 2 verslagen blijkt dat de personen, die aan diabetes lijden, geen waarborgde toegankelijk-

heid hebben wegens hun financiële situatie en het gebrek aan sociale dekking in Bangladesh. 

Inderdaad, de behandelingskosten van diabetes zijn hoog opzichtens het gemiddeld salaris van de 

bengalen. 

Niet alleen is er een van de medicijnen, nodig voor de behandeling, niet beschikbaar in Bangladesh, 

maar bovendien geen gewaarborgde toegankelijkheid tot de zorgen door diabetes. 

Nog steeds bij lazing van deze verslagen, is de situatie buiten de hoofdstad DHAKA nog meer 

alarmerend. 

Verzoeker is afkomstig van de Stand RAJBARI, op 100KM van DHAKA gelegen. 

Gezien de hierboven uiteengezette elementen, zal verzoeker geen toegankelijkheid hebben tot de 

zorgen, vereist door zijn gezondheidstoestand. 

Onder zulke omstandigheden is de medische situatie van verzoeker duidelijk een buitengewone 

omstandigheid die iedere terugkeer naar Bangladesh zeer moeilijk, zie onmogelijk, maakt." 

Bij lezing van de omstreden beslissing, gebaseerd op het medisch advies van haar adviserend 

geneesheer kan men vaststellen date r door de adviserend geneesheer van Dienst Vreemdelingezaken 

geen enkel onderzoek werd gevoerd naar te toegankelijkheid tot zorgen in Bangladesh voor personen 

die aan diabetes lijden. 

Inderdaad, op geen enkel ogenblik van de omstreden beslissing kwam de Dienst Vreemdelingenzaken 

en meer bepaald haar adviserend geneesheer de argumenten, door verzoeker in het kader van zijn 

verblijfsaanvraag op basis 9bis van de Wet van 15.12.1980 uiteengezet, tegemoet. 

Door niet te antwoorden op de argumenten , door de verzoeker in het kader van zijn verblijfsaansvraag 

9bis uiteengezet, heft de Dienst Vreemdelingenzaken zijn beslissing duidelijk inadequaat gemotiveerd. 

Dit type algemene motivering werd reeds door de Raad gesanctioneerd in een arrest 176.248 van 13 

oktober 2016 dat verduidelijkte: " 3.3 de Raad merkt op date r uit de voorbereidende werken van de Wet 

van 15 september 2006, die het voornoemd artikel 9ter in de Wet invoegden, dat de adequate 

behandeling", in deze beschikking vermeldt, een aangepaste en voldoende toegankelijke behandeling in 

het land van herkomst of verblijf beoogt en dat het onderzoek van deze vraag moet gebeuren, geval per 

geval, rekening houdend met de individuele situatie van de aanvrager. Hieruit resulteert dat om 

"adequaat" te zijn in de zin van het voormeld artikel 9ter, de handelingen die het land van herkomst of 

verblijf van de aanvraag bestaan, niet alleen aangepast moeten zijn aan de betrokkene pathologie, maar 

eveneens, voldoende toegankelijk moeten zijn voor betreffende wiens individuele situatie in acht moet 

genomen worden bij het onderzoek van de aanvraag. 

3.4. In casu, aangezien het toegankelijkheid betreft tot medische zorgen, noodzakelijk voor de vijfde 

verzoeker wiens ziekte de indiening van de aanvraag tot verblijfsvergunning op basis van het artikel 9ter 

van de Wet noodzakelijk maakte, merkt de Raad op dat de omstreden beslissing berust op het medisch 

verslag van de adviseren geneesheer van verweerster, op 14 september 2015 opgesteld. 

In zijn voormeld medisch advies betreffende de toegankelijkheid tot medische zorgen en de opvolging in 

het land van herkomst, geeft, de adviserend geneesheer va de verweester in het bijzonder aan dat : 

"Armenie geen system van sociale zekerheid heeft, date r geen verplichting tot verzekering bestaat, dat 

de basiszorgen of de primaire gezondheidszorgen gratis zijn en dat deze eerste pijler van zorgen onder 

andere ten latste wordt genomen door de gezondheidscentra. 

Er moet vastgesteld worden dat de adviserend geneesheer van verweerster niet aangeeft dat de zieke 

verzoeker effectief de medische zorgen, door zijn gezondheidstoestand vereist, zou kunnen krijgen. Op 

geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze spreekt hij zich uit over de toegankelijkheid tot de 

behandelingen, ,door de vijde verzoeker in België gevolgd, waarvan hij, in zijn voornoemd advise, 

bevestigt dat zij in Armenie beschikbaar zijn, zijn, voldoende toegankelijk, met zijn individuele situatie, 

deze laatste voldoende toegang zal krijgen tot de medische zorgen in het betrokken gezondheids-

systeem verstrekt. 

Dit geldt des te meer daar de adviseren geneesheer van verweerster in zijn voormeld medisch advies 

van 14 september 2015, in het bijzonder aangeeft dat " huisdokters en specialisten in neurologie, 
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orthopédie, oftamologie, fysiotherapie en rehabilitatie, cardiologie, beschikbaar zijn, dat het 

rehabilitatiemateriaal ( rolstoel, orthopedische schoenen of andere) beschikbaar is, dat de tenlsasteming 

in instituut beschikbaar is. 

Inderdaad, in het voormoend medisch verslag duidt niets erop dat verzoeker, In het kader van het 

Armeens system " van gratis basiszorgen of primaire gezondheidszorgen 

" inderdaad opgevolgd zou kunnen dood ' huisdokters en specialisten in neurologie, orthopédie, 

oftamologie, fysiotherapie en rehabilitatie, cardiologie, beschikbaar zijn, dat het rehabilitatiemateriaal ( 

rolstoel, orthopedische schoenen of andere) zou ontvangen en een " tenlasteneming in instituut zou 

krijgen. 

Bijgevolg moet er vastgesteld worden dat, zoals volgehouden door verzoeker in bewoordingen van 

verzoekschrift, de motivering van het medisch advise en, bijgevolg, de omstreden beslissing, 3 niet 

voldoende is om een effectieve toegankelijkheid", aan te tonen in de mate waarin " de situatie van 

verzoeker in concreto geapprecieerd moet worden om zich vergewissen van een effectieve toegang tôt 

de nodig zorgen hieruit resulteert dat, door zich tot een gedeeltelijke analyse van het bestaan van een " 

adequate behandeling" in de voornoemde zin in het land van herkomst van verzoekers, Armenië, te 

beperken, de omstreden akte, bijgevolg, overgaat tot een verkeerde appreciatie van het risico voor het 

leven of de fysieke integriteit van vijfde verzoeker of het risico op onmenselijke of vernederende 

behandeling in zij hoofde bij gebrek aan zo 'n behandeling; De Raad merkt op dat verweerster geen 

enkel element bijbrengt om de vaststellingen die vooraf gaan, te wijzigen. 

Inderdaad, in haar observatienota beperkt zij zich tot het bevestigen dat " betreffende de 

toegankelijkheid tot zorgen, verzoeker s de beschouwingen van de ambtenaard geneesheer geenszins 

bekritiseren en stellen zich tevreden met te bevestigen dat zij een beroep zouden moet en doen op 

priveverzekeringen die voor hen niet toegankelijk zonder zijn, zonder hun bewoordingen enigszins te 

staven.... Dat de ambtenaar geneesheer voldoende de toegankelijkheid tot zorgen bewijst hetgeen 

verkeerd blijkt gezien wat vooraf gaat. 

3.5 Hieruit resulteert dat de vijfde tak van het middel, waarin zij de schending van de verplichting tot 

uitdrukkelijke motivering en van het artikel 9ter van de wet aanklaagt, gegrond is date r geen aanleiding 

is om de andere aspecten te onderzoeken van het enig middel van het verzoekschrift die, als, zij 

gegrond zouden zijn, geen nietigverklaring met meer verregaande gevolgen met zich mee zouden 

kunnen brengen... " 

Gezien de hierboven aangehaalde elementen is de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken 

inadequaat gemotiveerd en moet nietig verklaard worden.” 

 

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

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 artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet voorzien dat 

de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de 

juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

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

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

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

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

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

beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat in de eerste bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven worden 

weergegeven op basis waarvan deze beslissing is genomen. Verweerder heeft immers, met verwijzing 

naar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, geduid dat verzoeker niet aantoont dat er buitengewone 

omstandigheden bestaan die toelaten te besluiten dat hij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf niet 

kan indienen via de gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor 

zijn verblijfplaats of voor zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Hij heeft tevens toegelicht waarom 

hij van oordeel is dat uit de door verzoeker aangebrachte gegevens geen buitengewone omstandig-

heden kunnen worden afgeleid. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig en laat verzoeker toe om 

zijn rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden.  
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Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat verweerder een door hem in zijn verblijfsaanvraag als 

buitengewone omstandigheid ingeroepen element ten onrechte niet heeft beantwoord. Voor zover als 

nodig wordt in dit verband verwezen naar de verdere bespreking van het middel.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond.  

 

2.1.3. In de mate dat verzoeker aangeeft zich niet akkoord te kunnen verklaren met de motieven die aan 

de eerste bestreden beslissing ten grondslag liggen, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt 

van de materiële motiveringsplicht en dit in het licht van de toepassing van de bepalingen van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

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 de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

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

onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 

111.954). 

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet voorziet in zijn § 1, eerste lid als volgt:  

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.”  

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die is vervat in artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteitsdocument beschikt of is vrijgesteld van 

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 

een verblijf te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buiten-

gewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die 

het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen op de 

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet 

worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan 

te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een 

dubbel onderzoek in:  

 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager beschikt over 

een identiteitsbewijs of is vrijgesteld van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen;  

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister of zijn 

gemachtigde over een ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

(gemachtigde van de) bevoegde minister na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te 

weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of is vrijgesteld van deze verplichting en of 

aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen.  

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandig-

heden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit 

zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

In de eerste bestreden beslissing oordeelt verweerder dat verzoeker aan de hand van de in zijn 

aanvraag aangebrachte gegevens niet heeft aangetoond dat hij zijn aanvraag om tot een verblijf te 
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worden gemachtigd niet kan indienen via de, in artikel 9 van de Vreemdelingenwet voorziene, reguliere 

procedure en dat deze aanvraag daarom onontvankelijk is.  

 

Verzoeker gaat niet akkoord met deze beoordeling. Hij wijst erop dat hij lijdt aan diabetes type II en dat 

de noodzakelijke zorgen niet beschikbaar of toegankelijk zijn voor hem in Bangladesh, waardoor het niet 

mogelijk is voor hem om terug te keren naar zijn land van herkomst om aldaar een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in te dienen. Hiernaar is volgens hem geen correct onderzoek gebeurd. 

 

In de eerste bestreden beslissing wordt het volgende gemotiveerd inzake verzoekers gezondheids-

toestand als buitengewone omstandigheid: “Betrokkene beroept zich op zijn medische problematiek en 

de onbeschikbaarheid van de nodige zorgen in zijn land van herkomst als buitengewone omstandigheid. 

Betrokkene haalt aan dat hij lijdt aan een ziekte waarvoor behandeling en opvolging nodig zijn maar dat 

de nodige medicatie niet beschikbaar is in het land van herkomst. Betrokkene wijst er in dit kader op dat 

een terugkeer naar zijn land van herkomst hem zou blootstellen aan een onmenselijk en vernederende 

behandeling. Ter staving hiervan legt betrokkene twee medische attesten voor d.d. 11.04.2017 en 

11.06.2018, naast een schrijven d.d. 09.02.2018 van Dr. [D.], een attest d.d. 06.11.2018 van Dr. [A.] en 

een overzicht van aangekochte medicatie, evenals drie bijlages (met name ‘the state of diabetes in 

Bangladesh’ d.d. 27.07.2016, ‘Awareness, treatment and control of diabetes in Bangladesh: a 

nationwide population-based study’ d.d. 18.02.2015 en het overzich van de Organisation Mondiale de la 

Santé – profil des pays pour le diabète 2016). Echter, uit het administratief dossier van betrokkene blijkt 

dat hij op datum van 07.01.2019 een aanvraag op basis van artikel 9ter indiende waarbij hij zich beriep 

op zijn uitgebreide medische problematiek waarvoor de nodige medicatie en zorgen niet beschikbaar 

zijn in zijn land van herkomst. Deze aanvraag 9ter werd ongegrond afgesloten op datum van 

12.03.2019. De medische problematiek van betrokkene werd aldus ten gronde behandeld door de 

bevoegde dienst en niet weerhouden omdat de nodige zorgen toegankelijk en beschikbaar zijn in 

Bangladesh. We stellen dus vast dat uit de ongegronde beslissing 9ter blijkt dat de nodige zorgen 

beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst en dus niet aanvaard kunnen worden als 

buitengewone omstandigheid. Bij huidige aanvraag 9bis worden geen nieuwe medische elementen 

voorlegt die niet onderzocht werden in het kader van zijn aanvraag 9ter. De ingeroepen medische 

elementen kunnen dus niet aanvaard kunnen worden als buitengewone omstandigheid. We wijzen er 

bovendien op dat uit het artikel 9bis, §2, 4° van de vreemdelingenwet blijkt dat elementen die reeds 

geïntroduceerd werden in het kader van een aanvraag tot verblijfsmachtiging om medische redenen niet 

ingeroepen kunnen worden als buitengewone omstandigheden in het kader van een aanvraag tot 

verblijfmachtiging op basis van artikel 9bis (RVV arrest n° 237 806 van 28.03.2017, arrest n°211 160 

van 18.10.2018 en arrest n° 197 966 van 15.01.2018).” 

 

In zoverre verzoeker voorhoudt als zou de eerste bestreden beslissing nog steeds steunen op het 

advies dat een arts-adviseur op 31 augustus 2018 uitbracht in het kader van de thans voorliggende 

verblijfsaanvraag is zijn betoog niet ernstig. Verweerder heeft geenszins nog verwezen naar dit advies, 

wel naar de beslissing die intussen was genomen inzake de door verzoeker indiende verblijfsaanvraag 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en het in het kader van deze aanvraag uitgebrachte 

medisch advies. Deze laatste beslissing, inclusief het advies, was verzoeker reeds ter kennis gebracht 

op 20 maart 2019, zodat hij evenmin ernstig is in zijn stelling dat hij deze beslissing of dit advies niet 

kende of kon kennen omdat het niet was gevoegd bij de eerste bestreden beslissing. Nu verzoeker 

hiervan reeds kennis had, kan de noodzaak hiervan ook niet worden ingezien. Zijn kritiek op het eerdere 

advies van 31 augustus 2018 is niet langer dienstig. 

 

Wat er verder ook van zij, verzoeker betwist niet dat hij op 7 januari 2019 een verblijfsaanvraag in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet heeft ingediend waarin hij dezelfde medische 

gegevens inriep en dat in deze situatie in de eerste bestreden beslissing terecht wordt gewezen op het 

bepaalde in artikel 9bis, § 2, 4° van de Vreemdelingenwet. Deze wetsbepaling voorziet dat elementen 

die werden ingeroepen in het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet niet kunnen worden weerhouden als buitengewone omstandigheden en 

onontvankelijk worden verklaard. Nu verzoeker de toepassing van artikel 9bis, § 2, 4° van de 

Vreemdelingenwet niet betwist of onderuit haalt, toont hij geenszins aan dat verweerder zijn 

gezondheidstoestand onterecht niet heeft aanvaard als buitengewone omstandigheid of dat deze zijn 

gezondheidsproblemen nog verder in rekening diende te brengen of diende te onderzoeken in het kader 

van de thans voorliggende procedure.  

 

Het motief dat steunt op artikel 9bis, § 2, 4° van de Vreemdelingenwet kan op zichzelf genomen reeds 

volstaan als redengeving voor het niet aanvaarden van verzoekers gezondheidstoestand als 



  

 

X - Pagina 11 van 13 

buitengewone omstandigheid. In zoverre verzoeker nog aangeeft dat hij niet akkoord gaat met de 

beoordeling in het kader van zijn verblijfsprocedure op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

dat de noodzakelijke zorgen voor hem ook beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, 

blijkt niet dat dit betoog kan leiden tot de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing, net gelet 

op het in de motivering van deze beslissing aangehaalde artikel 9bis, § 2, 4° van de Vreemdelingenwet 

waarvan verzoeker de toepassing niet betwist of onderuit haalt.  

 

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. 

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat verzoeker de mogelijkheid heeft gehad om de beslissing inzake 

de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet aan te vechten bij de Raad. Bij 

arrest van 28 januari 2018 met nummer 215 818 vernietigde de Raad weliswaar de beslissing tot 

ongegrondheid van 12 maart 2019, maar verweerder nam op 24 maart 2020 een nieuwe beslissing tot 

ongegrondheid en het hiertegen ingestelde beroep werd door de Raad verworpen bij arrest van 27 

november 2020 met nummer 244 998.  

 

Verzoeker laat verder na om in te gaan op de overige motieven van de eerste bestreden beslissing. Uit 

de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat, blijkt dat verweerder rekening heeft gehouden met 

de door verzoeker in zijn aanvraag als buitengewone omstandigheden ingeroepen elementen. 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat met enig relevant gegeven uit zijn aanvraag ten onrechte geen 

rekening is gehouden. Zijn uiteenzetting laat ook niet toe om te besluiten dat de eerste bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste feitelijke gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt.  

 

Een manifeste beoordelingsfout of een miskenning van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet of van de 

materiële motiveringsplicht wordt niet concreet aannemelijk gemaakt.  

 

2.1.4. Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel, gericht tegen de tweede bestreden beslissing, voert verzoeker de 

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

Vreemdelingenwet.  

 

Hij zet zijn middel uiteen als volgt: 

 

“In het kader van het bevel om het grondgebied te verlaten motiveerde de Dienst Vreemdelingenzaken 

deze als volgt: […] 

Het is interessant te noteren dat dit Bevel om het grondgebied te verlaten in geen geval een motivering 

bevat betreffende de medische situatie van de verzoeker et het risico op een onmenselijke en 

vernederende behandeling in geval van tenuitvoerlegging van dit bevel om het grondgebied te verlaten 

en een gedwongen terugkeer naar Bangladesh. 

Inderdaad, het past eraan te herinneren dat Meneer [K.E.] aan diabete type II lijdt, die een terugkeer 

naar zijn land van herkomst wegens medische redenen moeilijk, zijn onmogelijk, maakt. 

Door haar beslissing niet in die zin te motiveren behoorde het aan de Dienst Vreemdelingenzaken toe 

rekening te houden met de medische situatie van verzoeker, dit bevel om het grondgebied te verlaten is 

dus inadequaat gemotiveerd en moet dus nietig verklaard worden. 

Hiertoe herinnert verzoeker aan de bewoordingen van het artikel 74/13 dat verduidelijkt " 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"'. 

Uit dit artikel blijkt du dat het, bij het nemen van dit bevel om het grondgebied te verlaten, het Dienst 

Vreemdelingenzaken toebehoorde rekening te houden met de persoonlijke en medische situatie van 

Meneer [K.]. 

Dit Bevel om het grondgebied te verlaten is dus inadequaat motiveren. 

Betreffende het feit dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de omstreden akte een ernstig en moeilijk 

te herstellen nadeel kan berokken in hoofde van verzoeker. 
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Gezien de diabetes waaraan Meneer [K.] lijdt en het gebrek aan beschikbaarheid en toegankelijkheid tot 

zorgen in Bangladesh loopt deze laatste het risico te worden blootgesteld aan onmenselijke en 

vernederende behandelingen. 

Inderdaad, deze laatste zal zijn diabetes niet correct kunnen verzorgen en zal zijn gezondheidstoestand 

zien verslechteren met het risico op een complicatie cardiologisch vlak en het risico op sterfte. 

Dit type onmenselijke en vernederende behandeling worden verboden door artikel 3 van het Europees 

Verdrag voor Rechten van de Mens.” 

 

2.2.2. Het staat evenmin ter discussie dat de tweede bestreden beslissing valt onder het toepassings-

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

beslissing het artikel 1 van deze wet schendt. 

 

Zoals reeds werd gesteld, heeft de in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde 

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

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

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

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de tweede bestreden beslissing zowel in rechte als in feite is 

gemotiveerd. Er wordt, met verwijzing naar artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, gewezen 

op het gegeven dat verzoeker in het Rijk verblijft zonder dat hij houder is van de bij artikel 2 van deze 

wet vereiste documenten, met name een geldig visum.  

 

Rekening houdend met de vaststelling dat verweerder wachtte met het nemen van de tweede bestreden 

beslissing totdat hij een beslissing had genomen inzake de door verzoeker ingediende aanvraag om 

verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, beslissing waarin hij reeds 

motiveerde dat en waarom de door verzoeker ingeroepen omstandigheden – waaronder zijn 

gezondheidstoestand – die volgens hem een terugkeer naar het herkomstland voor het indienen van de 

aanvraag via de gewone procedure in de weg staan niet aanvaardbaar zijn, en nu de beide bestreden 

beslissingen verzoeker terzelfdertijd ook ter kennis zijn gebracht, toont verzoeker een gebrek in de 

formele motivering niet concreet aan. Hij duidt niet op welk punt de voorziene motivering hem niet in 

staat stelt om te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de tweede bestreden 

beslissing is genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 wordt niet aangetoond.  

 

2.2.3. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet legt verweerder op om bij het nemen van een beslissing 

tot verwijdering rekening te houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken derdelander. 

 

Verzoeker geeft niet aan in België een gezins- of familieleven of minderjarige kinderen te hebben. Wel 

wijst hij op zijn gezondheidstoestand, die volgens hem ten onrechte niet in rekening is gebracht bij het 

nemen van de tweede bestreden beslissing.  

 

In dit verband wijst de Raad er andermaal op dat de gezondheidstoestand van verzoeker reeds in 

rekening was gebracht in het kader van de beoordeling van de buitengewone omstandigheden in het 

kader van de verblijfsprocedure op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, beoordeling die op 

dezelfde dag plaatsvond en die werd afgewacht vooraleer werd beslist om het bestreden bevel te 

treffen.  

 

Daarenboven merkt de Raad op dat niet blijkt dat verzoeker nog het vereiste belang heeft bij zijn kritiek. 

De door verzoeker ingeroepen gezondheidstoestand werd beoordeeld in het kader van zijn aanvraag 

om te worden gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in toepassing van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd uiteindelijk op 15 april 2020 ongegrond verklaard, hetgeen 

impliceert dat de ingeroepen medische redenen een terugkeer naar het land van herkomst niet in de 

weg staan. Op dezelfde dag werd verzoeker ook opnieuw bevel gegeven om het grondgebied te 
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verlaten. Bij arrest van 27 november 2020 met nummer 244 998 verwierp de Raad het tegen beide 

beslissingen ingestelde beroep. Verzoekers verblijfsaanvraag om medische redenen werd dus tot en 

met in beroep afgewezen. Verzoeker maakt trouwens ook het voorwerp uit van een recenter bevel om 

het grondgebied te verlaten waartegen het beroep door de Raad eveneens reeds werd afgewezen. 

 

De ingeroepen schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kan in de voorliggende 

omstandigheden geen aanleiding geven tot nietigverklaring van de tweede bestreden beslissing. 

 

2.2.4. Het tweede middel kan niet worden weerhouden.  

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

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

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186  euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig november tweeduizend 

twintig door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


