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 nr. 246 442 van 18 december 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. STESSENS 

Colburnlei 22 

2400 MOL 

  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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Togolese nationaliteit te zijn, op 21 augustus 2020 

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

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 1 juli 2020 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 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 oktober 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 november 

2020. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat E. STESSENS verschijnt 

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

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker diende op 20 oktober 2005 een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten, zonder 

identiteitsdocumenten over te maken.  

De asielaanvraag werd op 11 januari 2006 onontvankelijk bevonden onder de vorm van een bijlage 

26bis.  
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Die beslissing werd op 6 februari 2006 bevestigd door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en staatlozen.  

Tegen die beslissing werd een beroep tot nietigverklaring en een vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging ingediend bij de Raad van State. Dit werd verworpen op 18 oktober 2006, bij arrest nr. 

163.702.  

Op 15 januari 2007 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

toenmalig artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-

gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  

Deze aanvraag om machtiging tot verblijf werd op 15 september 2008 onontvankelijk bevonden, bij 

gebrek aan buitengewone omstandigheden.  

Tegen die beslissing diende verzoeker op 23 oktober 2008 een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwierp dit beroep op 23 

januari 2009, bij arrest nr. 21 839.  

Op 24 januari 2009 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet.  

Deze aanvraag om machtiging tot verblijf werd op 19 mei 2009 ontvankelijk verklaard.  

Op 19 juli 2012 neemt de verwerende partij de beslissing waarbij deze aanvraag ongegrond wordt 

verklaard, samen met een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Het beroep tegen deze beslissingen wordt verworpen bij arrest van de Raad van 9 januari 2018 met nr. 

197 635. 

Op 13 maart 2018 dient verzoeker een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Op 30 maart 2018 geeft de arts-adviseur haar advies. 

Op 4 april 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. Het beroep dat verzoeker tegen deze beslissing indiende wordt 

verworpen bij arrest van de Raad van 11 september 2018 met nr. 209 178. 

Verzoeker diende op 19 december 2018 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet  

De verwerende partij verklaart deze aanvraag op 1 juli 2020 onontvankelijk.  

Deze beslissing is de eerste bestreden beslissing en luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 19.12.2018 werd 

ingediend door : 

 

K., K.M. 

nationaliteit: Togo 

geboren te Kolonabova op 31.12.1958 

(...). 

 

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. 

 

Reden: 

 

Mijnheer, een onderwijzer van opleiding, wenst een machtiging tot verblijf om gedurende een lange 

periode in België te kunnen verblijven. Mijnheer weet dat de procedure om zo een machtiging te 

bekomen verloopt via de bevoegde diplomatieke of consulaire post want op die manier kwam hij naar 

België (met een paspoort voorzien van een visum afgeleverd door de Belgische overheid). Volgens 

mijnheer is het nu bijzonder moeilijk of onmogelijk geworden om de procedure via de ambassade op te 

starten. Hij verwijst naar zijn langdurig verblijf in België (sedert 2005), de banden die hij opbouwde in 

België, zijn vriendenkring in België, zijn buitenlands diploma dat in België erkend wordt wat zijn kansen 

op de arbeidsmarkt vergroot maar vooral zijn medische problemen (ernstige vorm van diabetes mellitus 

type 2 → betrokkene kan niet dezelfde behandeling krijgen in Togo als in België → volgt een intensief 

insulineschema → Togo is één van de armste landen van de wereld → een dokter in Togo schrijft dat de 

behandeling in Togo te wensen overlaat → meerderheid van de medicatie van twijfelachtige origine → 

volksgezondheid enorm probleem in Togo → anti-diabetesmedicatie en insuline moeilijk verkrijgbaar in 

Togo → nauwelijks diabetologen). Deze elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom 

de betrokkene de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure 
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namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van 

oponthoud in het buitenland. 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij medisch niet in staat is om terug te keren naar zijn land van 

herkomst daar hij aan een ernstige vorm van diabetes mellulitis type 2 lijdt en dat er in het land van 

herkomst geen verzorging beschikbaar is. Op basis van deze medische problematiek diende betrokkene 

meermaals een aanvraag 9ter in. Alle aanvragen werden afgewezen en gingen ook gepaard met een 

bevel om het grondgebied te verlaten. Uit de beslissing van de dienst 9ter: “Het aangehaalde medisch 

probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning te bekomen 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 Art 187 van de wet 

van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. Uit het medisch advies van de arts-adviseur blijkt 

het volgende: “Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat ‘deze 

aandoening’ geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze 

behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Togo. Derhalve is er m.i. vanuit medisch standpunt dan 

ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” Derhalve kan uit het voorgelegd 

medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt 

voor het leven of de fysieke integriteit, of kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid 

dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft. Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst 

of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 

2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).” 

De meest recente aanvraag 9ter was onontvankelijk wegens herhaling van de elementen: “Op 

24.01.2009 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 13.03.2018 en in de bijgevoegde medische 

attesten, werden eveneens ingeroepen in de andere aanvraag om machtiging tot verblijf. Indien de 

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

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

verklaren op basis van artikel 9ter §3 – 5° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art. 

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

08.01.2012 (BS 06.02.2012). Aangezien betrokkene geen enkel nieuw element aanbrengt, is de 

aanvraag bijgevolg onontvankelijk.” We stellen vast dat de ingeroepen medische elementen reeds ten 

gronde werden behandeld door de dienst 9ter en niet weerhouden werden. Deze elementen kunnen dan 

ook niet weerhouden worden door onze diensten als buitengewone omstandigheden. Betrokkene toont 

ook niet aan dat hij niet in staat zou zijn terug te reizen naar het land van herkomst. Bovendien dient er 

volledigheidshalve nog het volgende opgemerkt te worden; het artikel 9bis,§2,4° van de wet van 

15.12.1980 bepaalt het volgende: “Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen niet 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard: (…) 4° 

elementen die ingeroepen werden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter.” 

 

Zijn integratie en opgebouwde banden in België kunnen geenszins vergeleken worden met zijn relaties 

in het land van herkomst. Betrokkene toont niet aan dat zijn sociale banden in België zodanig hecht zijn 

of dat er sprake is van enige vorm van afhankelijkheid. Zijn gezin verblijft in Togo, met name zijn 

echtgenote mevrouw [T.H.P.] en zijn kinderen [E.], [M.S.] en [N.H.]. Ook zijn 3 zussen ([K.J.], [K.F.] en 

[K.P.]) verblijven in Togo. Het lijkt dus erg onwaarschijnlijk dat betrokkene nu geen familie, vrienden of 

kennissen meer zou hebben in Togo waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een 

beslissing in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf. Betrokkene wist dat zijn verblijf 

slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en de aanvraag volgens artikel 

9ter. 

Alle procedures werden afgesloten met een negatieve beslissing en een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

Mijnheer diende ook eerder 2 aanvragen art. 9bis in. We verwijzen naar de beslissingen die genomen 

werden op 14.09.2010 en 24.02.2015. De elementen van integratie (zou Nederlands spreken, behaalde 

verscheidene deelcertificaten, spreekt vloeiend Frans, volgde een initiatie informatica en ‘Informatie en 

communicatie’ aan de universiteit van Luik, is lief, verantwoordelijk en respectvol, zet zich onbaatzuchtig 

in, is lid van Club Actief en armoedeorganisatie Het Lichtpunt) behoren tot de gegrondheid van de 

aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). 

Mijnheer kwam eerder naar België met een paspoort en een visum afgeleverd door de Belgische 
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autoriteiten. Een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving vormt geen 

ernstig en moeilijk te herstellen nadeel.” 

 

Eveneens op 1 juli 2020 treft de verwerende partij ten aanzien van verzoeker de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing is de tweede bestreden beslissing en 

luidt als volgt: 

 

“De heer: (...) 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel 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: 

 

Mijnheer toont niet aan dat hij in het bezit is van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoeker op: “schending van artikel 62 van de Wet van 15 december 

1980, de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen en uit de schending van het motiveringsbeginsel”. 

 

Hij betoogt als volgt:  

 

“Dat artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 stelt dat elke individuele bestuurshandeling in feite en in 

rechte afdoende en uitdrukkelijk gemotiveerd moet zijn; 

 

Dat deze laatste uitdrukkelijke, zowel formele als materiële motiveringsplicht op straffe van nietigheid is 

voorgeschreven; 

 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in haar toezicht kan nagaan of de Staatssecretaris voor 

Migratie en Asielbeleid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen; 

 

Doordat de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid de aanvraag tot regularisatie ingediend door 

verzoeker op basis van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaart omwille van 

volgende redenen (stuk 1): 

 

“Mijnheer een onderwijzer van opleiding wenst en machtiging tot verblijf om gedurende een lange 

periode in België te kunnen verblijven. Mijnheer weet dat de procedure om zo een machtiging te 

bekomen verloopt via de bevoegde diplomatieke of consulaire post want op die manier kwam hij naar 

België (met een paspoort voorzien van een visum afgeleverd door de Belgische overheid). Volgens 

mijnheer is het nu bijzonder moeilijk of onmogelijk geworden om de procedure via de ambassade op te 

starten. Hij verwijst naar zijn langdurig verblijf in België sedert 2005, de banden die hij opbouwde in 

België, zijn vriendenkring in België, zijn buitenlans diploma dat in België erkend wordt wat zijn kansen 

op de arbeidsmarkt vergroot maar vooral zijn medische problemen (ernstige vorm van diabetes mellitus 

type 2 – betrokkene kan niet dezelfde behandeling krijgen in Togo als in België, volgt een intensief 

insulineschema – Togo is één van de armste landen ter wereld – een dokter in Togo schrijft dat de 

behandeling in Togo te wensen overlaat – meerderheid van de medicatie van twijfelachtige origine – 

volksgezondheid een enorm probleem in Togo – anti-diabetesmedicatie en insuline moeilijk verkrijgbaar 

in Togo – nauwelijks diabetologen). Deze elementen vormen geen buitengewone omstandigheid 

waarom de betrokkene de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone 
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procedure namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats 

van oponthoud in het buitenland. 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij medisch niet in staat is om terug te keren naar zijn land van 

herkomst daar hij aan een ernstige vorm van diabetes mellitus type 2 lijdt en dat er in het land van 

herkomst geen verzorging beschikbaar is. Op basis van deze medische problematiek diende betrokkene 

meermaals een aanvraag 9 ter in. Alle aanvragen werden afgewezen en gingen ook gepaard met een 

bevel om het grondgebied te verlaten. Uit de beslissing van de dienst 9ter: “Het aangehaalde medisch 

probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning te bekomen 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 Art 187 van de wet 

van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. Uit het medisch advies van de arts-adviseur blijkt 

het volgende: “Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat deze 

aandoening geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze 

behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Togo. Derhalve is er m.i. vanuit medisch standpunt dan 

ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland”. Derhalve kan uit het voorgelegde 

medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan ziekte die een reëel risico inhoudt voor 

het leven of de fysieke integriteit of kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat 

betrokkene lijdt aan ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft. Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst 

of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 

2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).” 

De meest recente aanvraag 9ter was onontvankelijk wegens herhaling van de elementen: “Op 

24.01.2009 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform artikel 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform artikel 9ter dd. 13.03.2018 en in de bijgevoegde medische 

attesten, werden eveneens ingeroepen in het kader van de vorige aanvraag tot het bekomen van 

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 2020 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 

08.01.2020 5BS 06.02.2012). Aangezien betrokkene geen enkel nieuw element aanbrengt, is de 

aanvraag bijgevolg onontvankelijk.” We stellen vast dat de ingeroepen medische elementen reeds ten 

gronde werden behandeld door de dienst 9ter en niet weerhouden werden. Deze elementen kunnen dan 

ook niet weerhouden worden door onze diensten als buitengewone omstandigheden. Betrokkene toont 

ook niet aan dat hij niet in staat zou zijn terug te reizen naar het land van herkomst. Bovendien dient er 

volledigheidshalve nog het volgende opgemerkt te worden; Het artikel 9bis, §2, 4° van de wet van 

15.12.1980 bepaalt het volgende: “Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen niet 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard: … 4° 

elementen die ingeroepen werden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter.” 

 

Zijn integratie en opgebouwde banden in België kunnen geenszins vergeleken worden met zijn relaties 

in het land van herkomst. Betrokkene toont niet aan dat zijn sociale banden in België zodanig hecht zijn 

of dat er sprake is van enige vorm van afhankelijkheid. Zijn gezin verblijft in Togo, met name zijn 

echtgenote Mevrouw [T.H.P.] en zijn kinderen [E.], [M.S.] en [N.H.]. Ook zijn 3 zussen ([K.J.], [K.F.] en 

[K.P.]) verblijven in Togo. Het lijkt dus erg onwaarschijnlijk dat betrokkene nu geen familie, vrienden of 

kennissen meer zou hebben in Togo waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een 

beslissing in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf. Betrokkene wist dat zijn verblijf 

slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en de aanvraag volgens artikel 

9ter. 

Alle procedures werden afgesloten met een negatieve beslissing en een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Mijnheer diende ook eerder 2 aanvragen artikel 9bis in. We verwijzen naar de beslissingen die 

genomen werden op 14.09.2010 en 24.02.2015. De elementen van integratie (zou Nederlands spreken, 

behaalde verscheidende deelcertificaten, spreekt vloeiend Frans, volgde een initiatie informatie en 

informatie en communicatie aan de universiteit van Luik, is lief, verantwoordelijk en respectvol, zet zich 

onbaatzuchtig in, is lid van Club Actief en armoedeorganisatie het Lichtpunt), behoren tot de 

gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden. (RvS 9 december 2009, 

nr. 198.769). mijnheer kwam eerder naar België met een paspoort en een visum afgeleverd door de 

Belgische autoriteiten. Een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving 

vormt geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel.” 
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Dat de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid de aanvraag van verzoeker dan ook onontvankelijk 

verklaart nu verzoeker geen buitengewone omstandigheden zou aantonen, waardoor de aanvraag tot 

regularisatie conform artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet, niet vanuit zijn land van herkomst zou 

kunnen worden ingediend; 

 

Dat een buitengewone omstandigheid vooreerst niet hetzelfde is als overmacht, hetgeen betekent dat 

het voor verzoeker onmogelijk of bijzonder moeilijk dient te zijn om zijn aanvraag in het land van 

herkomst in te dienen; 

 

Dat er bovendien geen vereiste is dat de buitengewone omstandigheid voor verzoeker “onvoorzienbaar” 

is; 

 

Dat de buitengewone omstandigheden inderdaad zelfs deels het gevolg mogen zijn van het gedrag van 

verzoeker zelf, op voorwaarde dat deze zich gedraagt als een normaal zorgvuldig persoon die geen 

misbruik maakt door opzettelijk een situatie te creëren waardoor hij moeilijk kan gerepatrieerd worden; 

 

Dat het evenmin uitgesloten is dat een zelfde feit of omstandigheid zowel een buitengewone 

omstandigheid waarom de aanvraag in België wordt ingediend, kan uitmaken, als een argument om de 

machtiging tot verblijf te bekomen: R.v.St. 09.04.98, nr. 73.025; 

Dat inderdaad zo een lang verblijf in België, wegens de gedurende die periode opgebouwde banden, 

onderzocht moet worden, zowel vanuit het oogpunt van de “buitengewone omstandigheden”, als vanuit 

de vraag tot machtiging ten gronde: R.v.St. nr 84.658, 13.01.00; 

 

Dat door de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid inderdaad een afweging 

dient te worden gemaakt van de belangen van enerzijds de betrokken aanvrager en anderzijds de 

Belgische Staat, teneinde het evenredigheidsbeginsel te respecteren: R.v.St. nr. 58.969, 01.04.96, TVR 

97, p.29; 

 

Dat de bestreden beslissing verder nalaat de passende belangenafweging te maken en er geen enkele 

feitelijke omstandigheid in aanmerking werd genomen; 

 

Dat er geen rekening werd gehouden met de specifieke toestand in Togo en de situatie van verzoeker; 

 

Dat verzoeker immers ernstige medische problemen heeft, tengevolge waarvan dan ook aanvraag tot 

regularisatie conform artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet werd ingediend; 

 

Dat verzoeker inderdaad lijdt aan diabetes mellitus type 2, en is insulinedependent, verder gecompli-

ceerd met polyneuropathie, diabetische retinopathie en maculopathie, met intensieve behandeling en 

opvolging tot gevolg; 

 

Dat uit de voorgelegde medische verslagen blijkt dat de medische toestand van verzoeker van die aard 

is dat hij heden onmogelijk kan reizen, nu de noodzakelijke behandeling nog verder dient te worden 

gevolgd, welke niet kan worden aangeboden in het land van herkomst; 

 

Dat de ziekte waaraan verzoeker lijdt, met name diabetes mellitus type 2 met diabetische 

polyneuropathie en metabool syndroom, bij uitblijven van behandeling immers de dood tot gevolg heeft! 

Dat de behandelende arts van verzoeker, Dr. MENTENS Ans, inderdaad in eer en geweten verklaart: 

 

“met behandeling is er een gemiddelde levensverwachting, mits levenslang therapie, doch zonder 

behandeling zal patiënt overlijden” 

 

Dat ook Dokter PEENE verklaart: 

 

- dat verzoeker minstens 2 maal per jaar op consultatie moet komen ter opvolging zijn medische 

toestand en dat de noodzakelijke behandeling levenslang zal duren; 

- dat stopzetting van de behandeling zal leiden tot een diabetische coma en uiteindelijk het overlijden 

van de patiënt. Ook zal de retinopathie verergeren welk kan leiden tot blindheid; 

- dat verzoeker mits behandeling en correcte medicatie evenwel een goede prognose heeft; 

 

Dat het dan ook vaststaat dat verzoeker, zonder medische behandeling, welke immers niet toegankelijk 

is in zijn land van herkomst, de dood zal vinden! 
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Dat de nodige behandeling inderdaad in België kan gegarandeerd worden, doch niet in Togo, waar de 

noodzakelijke opvolging en behandeling niet kan worden uitgevoerd en het sociale zekerheidssysteem 

geen ondersteuning biedt ter financiering ervan; Bovendien is Togo niet alleen één van de armste 

landen van de wereld betreft, waar medische zorg niet alleen schaars is, doch eveneens ontzettend 

duur; 

 

Dat verzoeker dan ook wel degelijk zelf zal dienen in te staan voor de financiering van de behandeling, 

welke zeer duur is, wat er onvermijdelijk toe leidt dat medische zorgen niet toegankelijk zijn voor 

verzoeker, nu verzoeker omwille van diens ziekte arbeidsongeschikt is; 

 

Dat in de praktijk dan ook enkel rijke mensen de broodnodige behandeling kunnen financieren, hetgeen 

overigens ook blijkt uit het advies van de ambtenaar-geneesheer: 

 

“Slechts overheidsambtenaren en welgestelde mensen genieten van een toereikende ziekteverzekering. 

Dit zal in eerste instantie niet de situatie van betrokkene zijn.” 

 

Dat bovendien blijkt uit de verklaring van dokter TADEMANA Dimiline, geneesheer in Lomé (Togo), dat 

de medische zorg van diabetespatiënten te wensen over laat; Dokter TADEMANA verklaart inderdaad 

dat bij gebrek aan diabetologen, de huisartsen vaak een grote rol spelen in de verzorging van 

diabetespatiënten; Onderzoek heeft verder aangetoond dat het merendeel van de medicatie voor 

diabetespatiënten namaakproducten of producten van twijfelachtige origine zijn, nu er in Togo geen 

controlelaboratorium voor farmaceutische producten voorhanden zijn, hetgeen op lange termijn tot 

cardiovasculaire complicaties, waaronder hartinfarcten, tot amputaties van ledematen en uiteindelijk tot 

de dood aanleiding geeft; 

 

Dat ook dokter ATCEHKI K. A. Jules getuigt dat de medische steun voor patiënten met diabetes een 

enorm probleem is voor de volksgezondheid van Togo; Volgens de studie over ‘Morbidité et Moralité 

des AVC chez le diabétique au Centre Hospitalier Universitaire de Lomé-Togo’ uitgevoerd door 

ResearchGate in juli 2010, zijn 85,7% van ischemische bloedvataandoeningen te wijten aan 

hyperglycemie en zijn deze vaak erg snel dodelijk; 

 

Dat aangezien anti-diabetesmedicatie en zelfs insuline moeilijk te verkrijgen zijn en in Togo zulk gebrek 

is aan diabetologen dat diabeteszorg doorgaans terecht komt bij huisartsen, raadt dokter ATCHEKI dan 

ook ten stelligste aan om diabetes te laten behandelen in ontwikkelde landen zoals Europa of de 

Verenigde Staten van Amerika; 

 

Dat voorts onderzoek van het Togolese Ministerie van Volksgezondheid opnieuw aantoont dat de hoe-

veelheid diabetespatiënten in Togo stijgt, maar dat er nog steeds een gebrek is aan gespecialiseerde 

artsen, medische zorg en voorkomende maatregelen; Zo zijn er in Lomé, de Togolese hoofdstad, 

bijvoorbeeld slechts 3 diabetologen en 1 endocrinoloog en hebben meer dan 90% van de Togolese 

bevolking nog nooit een bloedsuikerspiegeltest doorlopen; 

 

Dat verzoeker evenmin in Togo nog tewerkgesteld kan worden; 

 

Dat verzoeker immers reeds de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt en diens land van herkomst reeds 15 

jaar geleden heeft verlaten, inzoverre dat het onbetwistbaar een onmogelijke zaak is tewerkstelling te 

hervatten, temeer gelet op diens gezondheidstoestand; 

 

Wie zal verzoeker bovendien, indien hij thans al tewerkgesteld zou kunnen worden, quod non, overigens 

financieel ten laste nemen wanneer hij diens pensioenleeftijd heeft bereikt? 

 

Dat het sterftecijfer van diabetespatiënten in Togo er niet om liegt… 

 

Verzoeker heeft bovendien al meer dan 15 jaar diens familie niet meer gezien; De banden van 

verzoeker in België zijn dan ook vanzelfsprekend veel hechter dan deze in Togo; 

 

Dat terugkeer van verzoeker dan ook wel degelijk een risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit;  

Dat immers behandeling en opvolging in de praktijk niet beschikbaar is, hoewel de medische 

problematiek van verzoeker, adequate behandeling vereist; 
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Dat ook de behandelende artsen als dusdanig bevestigen; 

 

Dat uit de voorgelegde medische verslagen van de behandelende artsen van verzoeker inderdaad blijkt 

dat verzoeker niet in staat zijn om te reizen en dat een adequate medische behandeling in zijn 

herkomstland niet aanwezig is, waardoor een terugkeer onmogelijk is; 

 

Dat bij een terugkeer er derhalve allesbehalve een garantie is dat verzoeker een gelijkwaardige 

medische behandeling zou krijgen als in België; 

 

Dat de nodige behandeling inderdaad in België kan gegarandeerd worden, doch niet in Togo; 

 

Dat bovendien uit de verklaring van de behandelende artsen blijkt dat een terugkeer van verzoeker naar 

zijn land van herkomst, de gezondheidssituatie van verzoeker enkel nog zou verergeren; 

 

Dat een terugkeer naar het land van herkomst de fysische integriteit van verzoeker dan ook zwaar zou 

aantasten; 

 

Dat verzoeker, gelet op de medische verslagen van de behandelende artsen, voldoende aantoont dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden zijn om aan te nemen dat verzoeker een reëel risico loopt in Togo te 

worden blootgesteld aan een mensonterende behandeling; 

 

Dat terugkeer naar het land van herkomst dan ook artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten 

van de Mens schendt; 

 

Dat volgens rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens het evenwel niet mogelijk 

is verzoekers gedwongen te laten terugkeren naar een land, waar er een risico voor hun leven bestaat; 

(EHRM, 15 novembre 1996, Chahal vs. U.K., TVR, 1997, 283); 

 

Dat de medische problematiek van verzoeker dan ook wel degelijk als een buitengewone omstandigheid 

dient te worden aanzien; 

 

Dat verzoeker zich bovendien ernstige vragen stelt bij de handelswijze van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid; Dat verzoeker immers 6 jaar LEGAAL in België heeft 

verbleven! 

 

Dat de aanvraag tot regularisatie op basis van artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet bij beslissing dd. 

19 mei 2009 van de Gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie en Asielbeleid ontvankelijk werd 

bevonden; 

 

Dat de ongegronde beslissing in betreffende aanvraag van de Gemachtigde van de Staatssecretaris van 

Migratie en Asielbeleid slechts op 2 februari 2015 ter kennis werd gegeven, inzoverre dat verzoeker dan 

ook niet eerder op de hoogte was van de genomen beslissing en zelfs tot vermelde datum in het bezit 

was van een attest van immatriculatie model A en derhalve in legaal verblijf was; 

 

Dat het dan ook niet verzoeker is, welke volgens de bewoordingen van de Gemachtigde van de 

Staatssecretaris van Migratie en Asielbeleid verantwoordelijk is voor deze situatie, doch wel de 

Gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie en Asielbeleid zelf!!!! 

 

Dat de argumentatie van de Gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie en Asielbeleid dan ook 

werkelijk schandelijk is, om de eigen vergetelheden in de schoenen van verzoeker trachten te schuiven!! 

Verzoeker kon toch moeilijk het bevel dd. 16 januari 2006 om het grondgebied te verlaten uitvoeren, nu 

verzoeker sedert 19 mei 2009 een legaal verblijf mocht bekomen, hetgeen slechts op 2 februari 2015 

werd ingetrokken?? 

 

Dat verzoeker dan ook waarlijk de redenering van de Gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie 

en Asielbeleid niet begrijpt; 

 

Dat het bovendien moeilijk betwist kan worden dat een behandelingstermijn van 6 jaar als onredelijk 

lang beschouwd dient te worden; 
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Dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid er zich verder slechts toe 

beperkt te verwijzen naar stereotiepe formuleringen en de integratie van verzoeker onvoldoende heeft 

onderzocht; 

 

Dat verzoeker immers alle mogelijke inspanningen heeft geleverd om zijn integratie in België te 

bevorderen; 

 

Dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid de aangehaalde argumenten, 

welke wel degelijk een bijzondere omstandigheid inhouden, dan ook afdoende dient te motiveren en niet 

met een stereotiep, algemeen antwoord, zoals in casu; 

 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen inderdaad in een Arrest dd. 29 oktober 2007 oordeelde 

dat Dienst Vreemdelingenzaken bij een beslissing over een regularisatieaanvraag rekening moet 

houden met alle elementen van het dossier incl. elementen als de duur van het verblijf, de mate van 

integratie en de sociale bindingen met België; De Dienst Vreemdelingenzaken mag zich verder ook niet 

schuldig maken aan standaardformuleringen, maar moet elk dossier concreet onderzoeken; 

Dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid dan ook bij het nemen van 

diens beslissing niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, deze niet correct heeft beoordeeld en 

derhalve een onredelijke beslissing heeft getroffen; 

 

Dat de bestreden beslissingen niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed en niet in alle 

redelijkheid werd genomen; 

 

Dat aldus een substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven wetgeving ernstig werd 

geschonden en de nietigverklaring van het bestreden bevel verantwoorden;”. 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

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

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

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

2.3. In de eerste bestreden beslissing zet de verwerende partij duidelijk uiteen waarom de elementen 

aangehaald in de aanvraag om verblijfsmachtiging van 19 december 2018 geen buitengewone 

omstandigheid vormen die verzoeker ervan vrijstellen deze aanvraag in te dienen via de gewone 

procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats 

van oponthoud in het buitenland. Hiermee voldoet de verwerende partij aan haar formele motiverings-

plicht in het licht van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Dit vereist niet dat de verwerende partij 

bijkomend nog een belangenafweging dient te maken tussen de belangen van verzoeker enerzijds en 

de belangen van de Belgische Staat anderzijds.  

 

2.4. Losstaand van de vraag in welke mate een motivering waarin concreet wordt ingegaan op de 

elementen die verzoekers zaak kenmerken stereotiep zou zijn, dient te worden opgemerkt dat zelfs 

indien een beslissing is gemotiveerd met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van 

een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent 

dat een beslissing niet naar behoren is gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171, RvS 27 juni 

2007, nr.172.821, e.a.). 

 

2.5. Verzoeker maakt niet duidelijk waarom de motieven hem niet in staat zouden stellen zich erop te 

verdedigen, wat de doelstelling is van de formele motiveringsplicht. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt niet. 

 

2.6. Waar verzoeker de motieven op inhoudelijk vlak bekritiseert, bekijkt de Raad het middel vanuit het 

oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 
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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). 

 

2.7. Artikel 9bis, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “§ 1. 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 beschikt over een identiteitsdocument 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. Buitengewone omstandig-

heden, 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: (i) wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er aanvaardbare 

buitengewone omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het 

buitenland te rechtvaardigen; (ii) 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. De bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris en zijn gemachtigde, de Dienst Vreemdelingenzaken, beschikken in dit verband over 

een ruime appreciatiebevoegdheid waarbij de Raad slechts terughoudend kan toetsen.  

 

2.8. Verweerder oordeelde in casu zoals gezegd dat de door verzoeker aangebrachte gegevens geen 

buitengewone omstandigheden zijn in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en verklaarde 

om die reden de aanvraag om verblijfsmachtiging onontvankelijk.  

 

2.9. Op pagina 5 van het verzoekschrift worden woordelijk zes passages weergegeven die kunnen 

worden gelezen in de aanvraag om verblijfsmachtiging van 19 december 2018. Met deze passages die 

betrekking hebben op het begrip “buitengewone omstandigheden” wordt niet aangetoond dat de 

verwerende partij in casu een invulling heeft gegeven aan het betrokken begrip die niet spoort met de 

uitleg die hierover in de aanvraag werd gegeven en die herkauwd wordt in het verzoekschrift. 

  

2.10. Kernpunt van verzoekers betoog is dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de 

specifieke toestand in Togo en met zijn eigen situatie. 

 

2.11. In de aanvraag om verblijfsmachtiging van 19 december 2018 die zich in het administratief dossier 

bevindt, kan worden gelezen dat verzoeker niet in de mogelijkheid verkeert om zijn machtiging aan te 

vragen bij de Belgische diplomatieke post in Togo nu het voor hem onmogelijk is om terug te keren naar 

zijn land van herkomst omwille van medische redenen. Hij legt uit dat hij lijdt aan diabetes en dat dit een 

intensieve behandeling en opvolging vereist die niet beschikbaar zijn in Togo. Hij zet dit uitgebreid 

uiteen en verwijst ter ondersteuning hiervan naar stukken die hij voegt bij zijn aanvraag.  

 

2.12. De eerste bestreden beslissing motiveert op dit punt als volgt: 

 

“Hij verwijst naar (...) vooral zijn medische problemen (ernstige vorm van diabetes mellitus type 2 → 

betrokkene kan niet dezelfde behandeling krijgen in Togo als in België → volgt een intensief 

insulineschema → Togo is één van de armste landen van de wereld → een dokter in Togo schrijft dat de 

behandeling in Togo te wensen overlaat → meerderheid van de medicatie van twijfelachtige origine → 

volksgezondheid enorm probleem in Togo → anti-diabetesmedicatie en insuline moeilijk verkrijgbaar in 

Togo → nauwelijks diabetologen). Deze 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. 
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Betrokkene beroept zich op het feit dat hij medisch niet in staat is om terug te keren naar zijn land van 

herkomst daar hij aan een ernstige vorm van diabetes mellulitis type 2 lijdt en dat er in het land van 

herkomst geen verzorging beschikbaar is. Op basis van deze medische problematiek diende betrokkene 

meermaals een aanvraag 9ter in. Alle aanvragen werden afgewezen en gingen ook gepaard met een 

bevel om het grondgebied te verlaten. Uit de beslissing van de dienst 9ter: “Het aangehaalde medisch 

probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning te bekomen 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 Art 187 van de wet 

van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. Uit het medisch advies van de arts-adviseur blijkt 

het volgende: “Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat ‘deze 

aandoening’ geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze 

behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Togo. Derhalve is er m.i. vanuit medisch standpunt dan 

ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” Derhalve kan uit het voorgelegd 

medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt 

voor het leven of de fysieke integriteit, of kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid 

dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft. Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst 

of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 

2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).” 

De meest recente aanvraag 9ter was onontvankelijk wegens herhaling van de elementen: “Op 

24.01.2009 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 13.03.2018 en in de bijgevoegde medische 

attesten, werden eveneens ingeroepen in de andere aanvraag om machtiging tot verblijf. Indien de 

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

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

verklaren op basis van artikel 9ter §3 – 5° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art. 

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

08.01.2012 (BS 06.02.2012). Aangezien betrokkene geen enkel nieuw element aanbrengt, is de 

aanvraag bijgevolg onontvankelijk.” We stellen vast dat de ingeroepen medische elementen reeds ten 

gronde werden behandeld door de dienst 9ter en niet weerhouden werden. Deze elementen kunnen dan 

ook niet weerhouden worden door onze diensten als buitengewone omstandigheden. Betrokkene toont 

ook niet aan dat hij niet in staat zou zijn terug te reizen naar het land van herkomst.” 

 

2.13. Gelet op de beslissingen die werden getroffen door de verwerende partij over verzoekers 

aanvragen om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, met name op 24 

januari 2009 en op 13 maart 2018, is de voormelde geciteerde passage van de bestreden beslissing 

deugdelijk en pertinent.  

 

2.14. Verzoeker kan de betrokken passage niet doen wankelen door in het verzoekschrift, zoals reeds in 

de aanvraag om verblijfsmachtiging van 18 december 2019, opnieuw uitgebreid dezelfde medische 

situatie aan te halen die al tot tweemaal toe werd beoordeeld door de verwerende partij, dit op basis van 

adviezen van de arts-adviseur. 

 

2.15. In het advies van de arts-adviseur over de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen 

van 24 januari 2009 kan worden gelezen dat de noodzakelijke medicatie en behandeling beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Togo: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 24.01.2009. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

• Verwijzend naar de medische attesten d.d, 08.01,2009 van de hand van Dr. A. M., waaruit blijkt dat 

betrokkene lijdt aan een insulinodependente diabetes type 2. In verband hiermee zou er ook sprake zijn 

van polyneuropathie en retinopathie. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 30.12.2008 van de hand van Dr. R. V. zijnde het verslag van 

een observatie van 24.12.2008 tot en met 30.12.2008 en het verslag waarop voorgaande attesten 

gebaseerd zijn. 

Analyse van dit medisch dossier leert mij het volgende: 

Ik weerhoud een insulinodependente diabetes waarvoor in de behandeling glucosemeting en een snel 

en een traagwerkende insuline nodig is. 

Betrokkene kan reizen en heeft geen nood aan mantelzorg. 



  

 

X - Pagina 12 van 15 

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): (...) 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat behandeling van diabetes beschikbaar is in Togo en 

dit zowel door de aanwezigheid van geneesheerspecialisten inwendige geneeskunde, als door de 

aanwezigheid van het materiaal voor zelfmeting en van snel- en traagwerkende insuline. 

Toegankelijkheid van de zorg  en van de opvolging in het land van herkomst: 

"De sociale zekerheid in Togo is voor betrokkene weinig relevant. Slechts overheidsambtenaren en 

welgestelde mensen genieten van een toereikende ziekteverzekering. Dit zal in eerste instantie niet de 

situatie van betrokkene zijn. 

Betrokkene legt evenwel geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat hij arbeidsongeschikt 

zou zijn. Betrokkene heeft in het verleden gewerkt als onderwijzer, hij beschikt dus over professionele 

ervaring, Dit heeft hij verklaard in zijn asielinterview dd. 06/02/2006 en dat blijkt ook uit zijn 

visumaanvraag van augustus 2005 (zie administratief dossier). Hij was gehuwd met een Togolese op 

het moment dat hij naar België kwam en een Belgische man heeft zich toen garant gesteld om 

betrokkenes visumaanvraag te ondersteunen. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat betrokkene in Togo, 

het land waar hij het grootste deel van zijn teven gewoond heeft, geen familieleden of vrienden heeft. Dit 

zijn allemaal elementen die erop wijzen dat betrokkene nog mensen in zijn omgeving heeft om zonodig 

tijdelijk op te steunen. 

Dit in overweging nemende, kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene in staat zal zijn om in zijn eigen 

levensonderhoud, inclusief kosten van noodzakelijke medicatie, te voorzien." 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat diabetes geen reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en 

toegankelijk is in Togo. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een 

terugkeer naar het herkomstland.” 

      

2.16. In zijn advies over de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen van 13 maart 2018 

kwam de arts-adviseur, na lezing van de medische stukken die verzoeker gevoegd had bij zijn 

aanvraag, tot de conclusie dat de gezondheidstoestand van verzoeker ongewijzigd is t.a.v. de medische 

attesten gevoegd bij de 9ter aanvraag van 24 januari 2009: 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 13.03.2018 en 24.01.2009 te vergelijken. 

Betrokkene legt in zijn aanvraag d.d. 13/03/2018 een SMG d.d. 02/02/2018 en een consultatieverslag 

d.d.13/11/2017 van de raadpleging op 07/11/2017 voor, opgesteld door Dr. B. P. (internist-endo-

crinoloog/diabetoloog), een ongedateerde algemene situatieschets zonder verwijzing naar gepubliceer-

de referenties van een Togolese huisarts/generalist, Dr. T. D. (1) en een algemene "medische 

aanbeveling" d.d. 23/01/2018 van een Togolese algemene chirurg, Dr. A. J. A., die zich baseert op een 

referentie van 2010 en zijn eigen amputatie-ervaring (zonder cijfers) in Kpalime, een attestering die niet 

gestaafd wordt door recente persartikels van zijn activiteiten voor een Zwitserse NGO, waarbij hij aan de 

reporter vertelt dat de meeste chirurgische ingrepen nodig zijn omwille van liesbreuken (inguinale 

hernia) en uterusfibromen(2) en niet omwille van amputaties ten gevolge van diabetescomplicaties. 

Uit de medische stukken blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. de 

medische attesten gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 24/01/2009. Op het SMG d.d. 02/02/2018 en het 

consultatieverslag d.d. 13/11/2017 wordt namelijk vermeld dat Mr. K. sinds 2008 lijdt aan diabetes 

mellitus type 2 met insulinebehoefte en met diabetische polyneuropathie (zonder objectivering van deze 

neuropathie bij klinisch nazicht op 11/2017) en diabetische retinopathie/maculopathie (de macula is het 

centrale deel van de retina). Op het SMG d.d. 02/02/2018 en bijlage wordt geen enkele nieuwe 

diagnose gesteld voor betrokkene. Het voorgelegde SMG en bijlage bevestigen dus slechts de reeds 

eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene.” 

 

2.17. Verzoeker stelt dat hij “heden” onmogelijk kan reizen en dat de noodzakelijke behandeling niet kan 

worden aangeboden in zijn land van herkomst. Verzoeker bracht echter ter ondersteuning van zijn 

aanvraag om verblijfsmachtiging van 19 december 2018 geen andere nieuwe medische stukken aan 

dan deze die reeds werden beoordeeld naar aanleiding van de reeds aangehaalde aanvragen om 

verblijfsmachtiging om medische redenen en die hij thans reproduceert in het verzoekschrift. De 

beslissingen inzake verzoekers aanvragen om verblijfsmachtiging om medische redenen die steunen op 

de weergegeven adviezen van de arts-adviseur zijn definitief, aangezien de door verzoeker hiertegen 

ingestelde beroepen werden verworpen. Hij kan dan ook niet dienstig ingaan tegen de beoordelingen 

die door de arts-adviseur werden gedaan en poneren dat zijn medische situatie verslechterd is, dat hij 

“heden” onmogelijk kan reizen en dat de noodzakelijke behandeling niet kan worden aangeboden in zijn 
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land van herkomst. Huidig beroep dient ook niet om kritiek te uiten op de door de arts-adviseur gedane 

beoordelingen. De eerste bestreden beslissing kan niet aan het wankelen worden gebracht door 

ondanks deze beoordelingen toch vast te houden aan de stelling dat de benodigde medicatie en 

behandeling voor verzoekers aandoening niet beschikbaar en toegankelijk zijn in Togo.  

 

2.18. Waar verzoeker nog specifiek stelt dat hij in Togo niet meer kan worden tewerkgesteld, daar hij 62 

jaar oud is en Togo 15 jaar geleden heeft verlaten en hij de vraag stelt wie hem ten laste zal nemen 

wanneer hij de pensioenleeftijd bereikt, dient de Raad op te merken dat verzoeker dit niet heeft 

ontwikkeld in zijn aanvraag om verblijfsmachtiging van 19 december 2018. Verzoeker kan niet dienstig 

voor het eerst buitengewone omstandigheden gaan ontwikkelen in zijn verzoekschrift. Voor zover dit 

weer de toegankelijkheid van de medicatie en zorgen in Togo betreft, wijst de Raad er nog specifiek op 

dat de arts-adviseur in zijn in punt 2.15 aangehaald advies niet alleen heeft gesteld dat verzoeker niet 

aantoont arbeidsongeschikt te zijn doch ook: “Hij was gehuwd met een Togolese op het moment dat hij 

naar België kwam en een Belgische man heeft zich toen garant gesteld om betrokkenes visumaanvraag 

te ondersteunen. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat betrokkene in Togo, het land waar hij het 

grootste deel van zijn teven gewoond heeft, geen familieleden of vrienden heeft. Dit zijn allemaal 

elementen die erop wijzen dat betrokkene nog mensen in zijn omgeving heeft om zonodig tijdelijk op te 

steunen.” 

 

2.19. Verzoeker kan ook niet voor het eerst dienstig opwerpen in het verzoekschrift dat er bij een 

terugkeer naar Togo allesbehalve een garantie is dat hij een gelijkwaardige medische behandeling zou 

krijgen als in België. De Raad wijst er nog op artikel 9ter van de Vreemdelingenwet er onder meer op is 

gericht om een machtiging tot verblijf toe te kennen aan vreemdelingen met ernstige medische 

problemen waarvoor de benodigde zorgen en medicatie niet beschikbaar en/of toegankelijk zijn in het 

land van oorsprong. Het betrokken artikel is er niet op gericht om vreemdelingen een verblijfsvergunning 

te verschaffen indien het niveau of de frequentie van de medische zorgen in het land van herkomst lager 

ligt dan in België. Ook het geschonden geachte artikel 3 van het EVRM waarborgt dit niet: “The 

benchmark is not the level of care existing in the returning State; it is not a question of ascertaining 

whether the care in the receiving State would be equivalent or inferior to that provided by the health-care 

system in the returning State.” (EHRM (Grote Kamer) van 13 december 2016 – Paposhvili t. België, 

§189). 

 

2.20. Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet dient niet als herkansing voor gefaalde aanvragen om 

verblijfsmachtiging om medische redenen. Verzoeker gaat er volledig aan voorbij dat de bestreden 

beslissing terecht stelt: “Bovendien dient er volledigheidshalve nog het volgende opgemerkt te worden; 

het artikel 9bis,§2,4° van de wet van 15.12.1980 bepaalt het volgende: “Onverminderd de andere 

elementen van de aanvraag, kunnen niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheden en 

worden onontvankelijk verklaard: (…) 4° elementen die ingeroepen werden in het kader van een 

aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter.” 

 

2.21. De bestreden beslissing stelt verder voor wat betreft de door verzoeker aangehaalde elementen 

van integratie : 

 

“Zijn integratie en opgebouwde banden in België kunnen geenszins vergeleken worden met zijn relaties 

in het land van herkomst. Betrokkene toont niet aan dat zijn sociale banden in België zodanig hecht zijn 

of dat er sprake is van enige vorm van afhankelijkheid. Zijn gezin verblijft in Togo, met name zijn 

echtgenote Mevrouw [T.H.P.] en zijn kinderen [E.], [M.S.] en [N.H.]. Ook zijn 3 zussen ([K.J.], [K.F.] en 

[K.P.]) verblijven in Togo. Het lijkt dus erg onwaarschijnlijk dat betrokkene nu geen familie, vrienden of 

kennissen meer zou hebben in Togo waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een 

beslissing in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf. Betrokkene wist dat zijn verblijf 

slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en de aanvraag volgens artikel 

9ter. 

Alle procedures werden afgesloten met een negatieve beslissing en een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Mijnheer diende ook eerder 2 aanvragen artikel 9bis in. We verwijzen naar de beslissingen die 

genomen werden op 14.09.2010 en 24.02.2015. De elementen van integratie (zou Nederlands spreken, 

behaalde verscheidende deelcertificaten, spreekt vloeiend Frans, volgde een initiatie informatie en 

informatie en communicatie aan de universiteit van Luik, is lief, verantwoordelijk en respectvol, zet zich 

onbaatzuchtig in, is lid van Club Actief en armoedeorganisatie het Lichtpunt), behoren tot de 

gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden. (RvS 9 december 2009, 

nr. 198.769).” 
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2.22. Deze overwegingen zijn deugdelijk en pertinent, aangezien ze in overeenstemming zijn met de 

vaste rechtspraak van de Raad van State. Dit rechtscollege stelde immers “dat echter omstandigheden 

die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in België, de lange duur van de 

asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden en kennissen, 

de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden waarom deze in 

België, en niet in het buitenland, is ingediend” (RvS 9 december 2009, nr. 198.769; RvS 8 januari 2015, 

nr. 11.008 (c); RvS 17 november 2016, nr. 12.210 (c)). Verzoeker toont niet aan waarom omtrent de 

elementen van integratie in zijn geval in andersluidende zin dan voormelde vaste rechtspraak van de 

Raad van State dient te worden geoordeeld. De loutere ponering dat zijn banden in België hechter zijn 

dan deze in Togo volstaan te dezen niet.  

 

2.23. Gelet op wat kan worden gelezen in de eerste bestreden beslissing kan verzoeker bezwaarlijk 

stellen dat “er geen enkele feitelijke omstandigheid in aanmerking werd genomen”. Verzoeker toont 

onbegrip voor de door de verwerende partij gedane beoordeling van zijn aanvraag om verblijfs-

machtiging maar hierdoor wordt ze niet aan het wankelen gebracht. De Raad leest nergens in de eerste 

bestreden beslissing dat verzoeker verantwoordelijk is voor zijn eigen situatie zodat kritiek hierop 

feitelijke grondslag mist. De Raad leest ook nergens dat verzoeker wordt verweten een bevel om het 

grondgebied te verlaten van 16 januari 2016 niet te hebben uitgevoerd. Het verzoekschrift heeft op dit 

punt andere beslissingen op het oog dan de bestreden beslissingen. Verzoeker heeft voorts nergens in 

zijn aanvraag om verblijfsmachtiging van 18 december 2018 aangevoerd dat een behandelingstermijn 

van 6 jaar van zijn aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen als onredelijk lang dient te 

worden beschouwd. Dit kan niet dienstig voor het eerst worden ontwikkeld in het verzoekschrift.  

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.24. In een tweede middel werpt verzoeker de schending op van het evenredigheidsbeginsel. 

 

Hij betoogt als volgt: 

 

“Dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in 

verhouding tot de met het besluit te dienen doelen; 

 

Dat huidige beslissing niet in evenredigheid staat met de nadelen die verzoekers uit deze beslissing 

ondervinden; 

 

Dat verzoeker geen enkele band meer heeft met Togo, terwijl de band met België, waar hij reeds 

geruime tijd verblijft, waarvan hij de taal spreekt en waar hij een grote vriendenkring heeft opgebouwd, 

en werkaanbiedingen mocht ontvangen, enorm is;”. 

 

2.25. Met bovenstaand betoog geeft verzoeker zijn eigen visie op zijn zaak weer, alsook zijn overtuiging 

dat het evenredigheidsbeginsel geschonden werd. Hiermee toont hij niet aan dat de in punt 2.21. 

vermelde passage het evenredigheidsbeginsel schendt. 

 

Het tweede middel is ongegrond.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien december tweeduizend twintig door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 

 


