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 nr. 274 852 van 30 juni 2022 

in de zaak RvV X 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 21 april 2022 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 14 maart 2022 tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met 

toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet. 

 

Gelet op de beschikking van 16 mei 2022, waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 

25 mei 2022. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 2 juli 2019 een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de Vreemdelingenwet).  

 

1.2. Op 10 februari 2020 neemt de verwerende partij de beslissing waarbij de aanvraag om 

verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk, doch ongegrond 

wordt verklaard. Met arrest nr. 238 921 van 24 juli 2020 verwerpt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) het beroep dat de verzoeker tegen deze beslissing had 

ingediend. 

 

1.3. Op 28 februari 2022 dient verzoeker een nieuwe aanvraag om verblijfsmachtiging in toepassing van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in. 
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1.4. Op 14 maart 2022 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk 

wordt verklaard. 

 

Met arrest nr. 274 851 van 30 juni 2022 verwerpt de Raad het tegen deze beslissing aangetekende 

beroep. 

 

1.5. Tevens op 14 maart 2022 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de bestreden beslissing met 

volgende redengeving: 

 

“(…) 

De heer, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: G., R. S. 

Geboortedatum: 26.06.1985 

Geboorteplaats: Kurkshetra 

Nationaliteit: India 

 

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 naartoe 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(en) van de wet van 

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

van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder houder 

te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort 

en/of een geldig visum. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van: 

 

“- SCHENDING VAN ARTIKEL 8 EVRM 

- SCHENDING VAN ARTIKEL 74/13 VREEMDELINGENWET 

- SCHENDING VAN HET ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL 

- SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 1 T.E.M. 3 VAN DE WET INZAKE DE FORMELE MOTIVERING 

VAN BESTUURSHANDELINGEN” 

 

Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“1. Artikel 74/13 Vreemdelingenwet voorziet dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering de 

minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven 

en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Dit artikel stelt specifiek dat 

met deze elementen rekening moet worden gehouden bij het nemen van de verwijderingsmaatregel. 

 

Dit artikel vormt de omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG, dewelke staten 

verplicht om bij een uitwijzingsbeslissing onder andere rekening te houden met de gezondheidstoestand 

van de betrokkene. 

 

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

van de betrokken vreemdeling wordt beoordeeld en waarborgt dat de verwerende partij bij het nemen van 

een verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten en daaromtrent een 

concrete afweging maakt. 
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Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals artikel 3 en 

8 van het EVRM. Volgens de Grote Kamer van het EHRM kan artikel 3 EVRM immers geschonden worden 

indien er "grondige redenen zijn om aan te nemen dat deze persoon, ook al loopt hij niet het risico om in 

zeer nabije toekomst te sterven, blootgesteld zou worden aan een reëel risico op een ernstige, snelle en 

onomkeerbare daling van zijn gezondheidstoestand die voor een intens lijden zou zorgen of op een 

significante daling van zijn levensverwachting, indien hij geen adequate behandeling, of géén toegang tot 

deze behandeling in zijn herkomstland zou krijgen" (arrest Paposhvili, § 183). 

 

2. Verzoeker is een staatsburger van India. Hij werd geboren op 26 juni 1985 te Kurkshetra. Verzoeker 

verliet zijn land van herkomst, waarna verzoeker in België toekwam in het jaar 2009. 

 

Uit het administratief dossier van verzoeker kan worden vastgesteld dat hij reeds langdurig woonachtig is 

in België. Reeds op 13 augustus 2009 diende verzoeker een aanvraag in op grond van artikel 9bis 

Vreemdelingenwet. Hij diende ook meermaals een aanvraag in op grond van artikel 9ter 

Vreemdelingenwet, waaronder op 17 augustus 2010, 2 juli 2019 en, recentelijk, op 28 februari 2022. 

 

De bestreden beslissing - het bevel om het grondgebied te verlaten - heeft echter als gevolg dat verzoeker 

zou dienen terug te keren, na zijn langdurig verblijf in België, naar het land waarvan hij de nationaliteit 

bezit (India). 

 

De bestreden beslissing beperkt zich niet tot het vaststellen dat de verzoekende partij illegaal op het 

grondgebied verblijft. In de Belgische Vreemdelingenwet werden immers de relevante definities van de 

Terugkeerrichtlijn hernomen in artikel 1 van de Vreemdelingenwet: 

 

"5° terugkeer: het feit dat een onderdaan van een derde land, hetzij op vrijwillige basis nadat hij het 

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot verwijdering, hetzij gedwongen, terugkeert naar zijn land 

van herkomst of een land van doorreis overeenkomstig communautaire of bilaterale 

overnameovereenkomsten of naar een derde land waarnaar de betrokken onderdaan besluit vrijwillig 

terug te keren en waar deze wordt gemachtigd of toegelaten tot het verblijf 

6° beslissing tot verwijdering: de beslissing die de illegaliteit van het verblijf van een vreemdeling vaststelt 

en een terugkeerverplichting oplegt; 

7° verwijdering: de tenuitvoerlegging van de beslissing tot verwijdering, namelijk de fysieke verwijdering 

van het grondgebied 

 

Hieruit blijkt dat een beslissing tot verwijdering, zijnde het bevel om het grondgebied te verlaten, op zich 

reeds niet enkel vaststelt dat een vreemdeling illegaal op het grondgebied verblijft, maar eveneens een 

terugkeerverplichting oplegt. De bestreden beslissing lijkt te stellen dat verzoeker dient terug te keren naar 

India en dit binnen een termijn van 30 dagen. 

 

3. De motieven in de bestreden beslissingen geven evenwel geen blijk dat de verwerende partij heeft 

rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de verzoekende partij voorafgaandelijk het nemen 

van de verwijderingsbeslissing. 

 

Verzoeker wijst vooreerst op zijn zeer langdurig verblijf in België. 

 

Verzoeker is een staatsburger van India. Hij werd geboren op 26 juni 1985 te Kurkshetra. Verzoeker verliet 

zijn land van herkomst, waarna verzoeker in België toekwam in het jaar 2009. Uit het administratief dossier 

van verzoeker kan worden vastgesteld dat hij reeds langdurig woonachtig is in België. Reeds op 13 

augustus 2009 diende verzoeker een aanvraag in op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet. Hij diende 

ook meermaals een aanvraag in op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet, waaronder op 17 augustus 

2010, 2 juli 2019 en, recentelijk, op 28 februari 2022. 

 

De bestreden beslissing, een verwijderingsmaatregel, betekent een breuk met het land waar verzoeker 

reeds verblijvende is sinds 2009. Niettemin werd hiermee op geen enkele wijze rekening gehouden in de 

bestreden beslissing. Verzoeker beschikt bovendien niet over de vereiste documenten om de afreis te 

maken naar India toe. 

Verzoeker wijst tevens op zijn meest recente medische situatie. 

Verzoeker diende op 28 februari 2022 een aanvraag in tot het bekomen van een machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9ter Vreemdelingenwet. Verzoeker voegde een standaard medisch getuigschrift, 

opgesteld door Dr. V., toe bij dit schrijven. Dit standaard medisch attest werd opgesteld op 18 februari 

2022 en voorzien van de duidelijke identificatiegegevens van verzoeker. Naast het standaard medisch 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

getuigschrift, voegt verzoeker nog één aanvullend document toe aan de aanvraag tot machtiging van 

verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet (een attest van Dr. Stefan Bourgeois). 

 

De ernst van de aandoening van de heer G. blijkt uit de voorgebrachte medische attesten en het bijhorend 

verslag. Verzoeker kampt met AIDS en moet daarom van nabij worden opgevolgd worden en iedere dag 

medicatie nemen. 

 

Aids of verworven immunodeficiëntiesyndroom is een ziektebeeld dat wordt veroorzaakt door het 

retrovirus hiv. 

 

Een infectie met hiv leidt tot een algemene immunodeficiëntie. Dit wil zeggen dat de specifieke afweer 

tegen bedreigingen voor het lichaam wordt afgebroken. Men spreekt van het aidsstadium als er per 

microliter bloed nog slechts 200 T-helpercellen of minder worden aan getroffen. 

 

Deze verminderde afweer leidt tot een grotere gevoeligheid voor infecties. De aidspatiënt wordt sneller 

ziek en kan aan meer ziekten tegelijk gaan lijden. Ook kunnen ziekteverwekkers die gezonde personen 

zonder problemen meedragen bij aidspatiënten tot complicaties leiden omdat ze niet meer onderdrukt 

worden door het afweersysteem. Dit wordt het aids related complex genoemd. 

 

De volgende symptomen kunnen optreden als ziekten en symptomen: 

- Longziekten 

- kanker (met name kaposisarcoom) 

- herpesinfecties 

- acute necrotiserende ulceratieve gingivitis 

- Candida albicans proliferatie en andere schimmelinfecties 

- chronische diarree 

 

Wanneer geen behandeling, bestaande uit antivirale medicijnen, voorhanden is, bedraagt de 

levensverwachting van een aidspatiënt 6 tot 18 maanden (gemiddeld 9,2 maanden). Patiënten die met 

een combinatie van antivirale middelen (HAART) behandeld worden hebben over het algemeen een 

normale levensverwachting. 

 

De ernst van de ziekte van verzoeker bleek dan ook uit de bijgebrachte attesten en verantwoorden zijn 

aanvraag op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet. 

 

Op 14 maart 2022 wordt de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter 

Vreemdelingenwet afgewezen als onontvankelijk. Als rechtsgrondslag wordt verwezen naar artikel 9ter, 

§3, 2° Vreemdelingenwet. Er werd door verweerder geen inhoudelijk onderzoek verricht naar de 

ingeroepen - recente en gestaafde - medische elementen, terwijl de bestreden beslissing - een 

verwijderingsmaatregel - een breuk betekent met de medische begeleiding die verzoeker verkrijgt. 

 

Er werd om deze redenen, voorafgaandelijk het nemen van de bestreden beslissing, geen individueel en 

concreet onderzoek te verrichten of de verzoekende partij terecht zou komen in een situatie in strijd met 

artikel 8 EVRM evenals artikel 74/13 Vreemdelingenwet. Hierover is geen enkel motief opgenomen in de 

bestreden beslissing, waaruit het tegendeel zou blijken. 

 

Hierdoor schendt de gemachtigde artikel 8 EVRM en artikel 74/13 Vreemdelingenwet, in samenhang 

gelezen met het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

4. Ondergeschikt, wijst de verzoekende partij er op dat in de bestreden beslissing geen enkele overweging 

noch een motief te vinden is dat handelt over de persoonlijke situatie van de verzoekende partij. 

 

Het enige waarmee de gemachtigde rekening schijnt te houden is de vaststelling dat de verzoekende 

partij geen paspoort bezit met een geldig visum. 

 

De gegeven motivering stelt de verzoekende partij niet in staat te begrijpen op welke manier met zijn 

persoonlijke situatie - zijn zeer langdurig verblijf in België en zijn recente medische situatie, zoals 

aangehaald in zowel de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet 

van 28 februari 2022 - werd rekening gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. 
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Geen enkel motief is hierover te vinden in de bestreden beslissing, waaruit kan worden afgeleid dat met 

de persoonlijke situatie van verzoeker door de gemachtigde werd rekening gehouden bij het nemen van 

de bestreden beslissing. 

 

Bovenvermelde verplichtingen, voortvloeiende uit artikel 8 EVRM en artikel 74/13 Vreemdelingenwet, 

dienen samen te worden gelezen met de wet van 29 juli 1991 inzake de formele motivering van 

bestuurshandelingen. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

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

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

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

 

Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan 

het gewicht van de genomen beslissing. (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 

132.710). Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, d.w.z. 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn. d.w.z. dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. Dit wil zeggen dat de motivering van 

een bestuursbeslissing draagkrachtig moet zijn, hetgeen wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, 

juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn. De motivering is slechts volledig 

indien zij een grondslag vormt voor alle onderdelen van de beslissing (RvS 12 oktober 2007, nr. 175719; 

RvS 24 september 2008 186.486). 

 

De gegeven motivering stelt de verzoekende partij niet in staat te begrijpen op welke manier met de 

persoonlijke situatie van verzoeker werd rekening gehouden bij het opleggen van de bestreden beslissing. 

Geen enkel motief is hierover te vinden in de bestreden beslissing. 

 

Een afdoende motivering is niet voorhanden. Er werd evenmin voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

De bestreden beslissing schendt hierdoor de artikelen 1 t.e.m. 3 van de wet van 29 juli 1991 inzake de 

formele motivering van bestuurshandelingen, in samenhang gelezen met artikel 3 en 8 EVRM en artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet.” 

 

2.2. De in de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen neergelegde 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 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 genoemde wet van 29 juli 1991 

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

beslissing ten grondslag liggen. Deze formele motiveringsplicht houdt ook in dat ze een "afdoende" 

motivering moet zijn. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De verzoeker toont niet aan dat deze motivering hem niet in staat stelt om te begrijpen op grond van welke 

juridische en feitelijke gegevens de 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). De verzoeker 

betwist of weerlegt niet dat hij niet in het bezit is van een geldig paspoort en/of visum. Een schending van 

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

bestuurshandelingen blijkt niet. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 7, eerste lid, 1°, van de Vreemdelingenwet en naar de feitelijke grondslag: verzoeker is niet in het 

bezit van een geldig visum of geldig paspoort. 

 

Verzoeker stelt dat het onderzoek over artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) niet is gemotiveerd in de bestreden 
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beslissing. De Raad merkt op dat uit artikel 8 van het EVRM geen motiveringsplicht voortvloeit, maar wel 

een onderzoeksplicht. Wat het gebrek aan motieven omtrent artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

betreft, verwijst verzoeker hoofdzakelijk naar zijn gezondheidstoestand. Verzoeker kent de redenen 

waarom zijn medische toestand hem niet verhindert terug te keren naar zijn herkomstland. Hij heeft 

immers de beslissing, beschreven onder punten 1.1. en 1.2., ter kennis gekregen. De grief die stelt dat 

niet werd gemotiveerd over artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en artikel 8 van het EVRM is aldus 

niet dienstig. 

 

2.3. Voorts volstaat de vaststelling dat niet betwist wordt dat de bestreden beslissing een 

verwijderingsmaatregel is. Evenmin is betwist dat verzoeker zal dienen terug te keren naar het 

herkomstland. De beschouwingen die verzoeker geeft onder zijn punt 2. zijn louter theoretisch en kunnen 

op zich niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

2.4. Verzoeker verwijt de bestreden beslissing geen rekening te houden met zijn specifieke persoonlijke 

situatie, voorafgaandelijk aan het nemen van de bestreden beslissing. Hij voert de schending van artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet aan, dat luidt: 

 

“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.” 

 

Het blijkt niet dat verzoeker een kind heeft of een familieleven kent. De verwerende partij heeft dit 

nagegaan, wat blijkt uit een nota van 7 maart 2022, waarin onder meer gesteld wordt dat “Betrokkene 

toont niet aan dat er nog andere gezinsleden van hem in België verblijven. Gewone sociale relaties vallen 

niet onder de bescherming van art. 8 van het EVRM” 

 

De bestreden beslissing wijst erop dat er geen schoolgaande kinderen zijn. Verzoeker weerlegt niet dat 

hij geen kinderen heeft. 

 

Verzoeker toont niet aan dat hij een gezinsleven of familieleven heeft. 

 

2.5. Een lang verblijf op zich is niet van aard om aan te nemen dat verzoekers privéleven in het licht van 

artikel 8 van het EVRM geschonden is. 

 

Dit artikel definieert niet het begrip ‘privéleven’, dat onafhankelijk van het nationale recht dient te worden 

geïnterpreteerd. Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het mogelijk, 

noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie aan te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er 

sprake is van een privéleven, is een feitenkwestie. 

 

Het Hof oordeelt dat de gezondheid evenals de fysieke en morele integriteit behoren tot het privéleven, 

alsook het recht op persoonlijke ontwikkeling en het recht om contacten/relaties met andere mensen en 

met de buitenwereld in het algemeen aan te knopen en te onderhouden (EHRM 12 september 2012, 

Nada/Zwitserland (GK), § 151; zie ook EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi en anderen/België, § 

123). Het Hof verduidelijkt dat de waarborg van artikel 8 van het EVRM principieel bedoeld is om de 

ontwikkeling, zonder inmenging van buitenaf, te verzekeren van de persoonlijkheid van ieder individu in 

de relaties met zijn naasten (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 

83). 

 

Verzoeker verwijst enkel naar zijn aanvragen die tevergeefs werden ingediend in toepassing van de 

artikelen 9bis en 9ter van de Vreemdelingenwet, maar geeft verder geen concreet gegeven over de 

invulling van zijn privéleven. 

 

Verzoeker reikt geen elementen over zijn persoonlijke ontwikkeling en zijn contacten/relaties met andere 

mensen en met de buitenwereld in het algemeen aan. 

 

Verzoeker toont aldus nog niet aan dat zijn privéleven een door artikel 8 van het EVRM 

beschermenswaardig privéleven is. 

 

Wat de medische problematiek betreft, verwijst de Raad naar zijn volgend punt. 
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2.6. Verzoeker verwijt verwerende partij geen rekening te houden met zijn meest recente medische 

toestand, zoals kenbaar gemaakt door zijn laatste medische regularisatieaanvraag van 28 februari 2022. 

 

De Raad verwijst naar het arrest nr. 274 851 van 30 juni 2022 dat oordeelt als volgt: 

 

“(…) 

2.2. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats 

stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 

toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

2.4. De artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen hebben betrekking op de formele motiveringsplicht. Deze verplicht de 

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

beslissing ten grondslag liggen. Voorts verlangt de formele motiveringsplicht een “afdoende” motivering. 

Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen (RvS 27 augustus 2019, nr. 

245.324). 

 

In tegendeel met wat verzoeker stelt, verwijst de bestreden beslissing niet enkel naar artikel 9ter, §3, 2°, 

van de Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing verwijst ook naar artikel 9ter, §2, van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

onontvankelijkheidsbeslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, 

zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht behandeld te worden. Het doel van de formele motivering is bereikt. 

 

2.5. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

2.6. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 9ter, §3, 2°, van de Vreemdelingenwet als haar 

juridische grondslag. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“§ 3. 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

(…) 

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

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

Artikel 9ter, §2, van de vreemdelingenwet beschrijft de voorwaarden voor het vereiste bewijs van identiteit: 

 

“Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van een 

identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden : 

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 
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3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° en 

4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. 

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens asielaanvraag 

niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 van de wetten 

op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en 

dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is uitgesproken. De 

vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf met 

poststempel van 28 februari 2022 over zijn identiteit slechts één document toevoegde, zijnde een 

“waarborgattest OCMW” (zie ook inventaris bij deze aanvraag). Over dit document stelt verzoeker in zijn 

aanvraag dat het attest is voorzien van een foto en het rijksregisternummer en dus ook de geboortedatum 

van verzoeker. In de aanvraag wordt verder geen uitleg gegeven waarom geen document wordt 

voorgelegd dat “uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende 

het Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie”. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris stelt in de bestreden beslissing vooreerst vast dat: 

 

“Verzoeker blijft echter in gebreke aan te tonen dat dit stuk is uitgereikt door de bevoegde overheid 

overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of de 

internationale overeenkomsten betreffende dezelfde materie. Betrokkene roept evenmin in vrijgesteld te 

zijn van de verplichting zijn identiteit aan te tonen (art. 9ter, §2, 3e lid).” 

 

Lezing van het waarborgattest leert dat enkel wordt geattesteerd dat verzoeker, wiens foto inderdaad 

vermeld wordt, niet is aangesloten bij een mutualiteit en dat hij geen geldige verblijfsdocumenten heeft. 

Het waarborgattest strekt ertoe de tussenkomst van het OCMW te Antwerpen te waarborgen voor 

medische zorgverstrekking. Nergens uit het attest kan afgeleid worden dat dit document de identiteit van 

verzoeker staaft. Verzoeker maakt evenmin aannemelijk dat het OCMW een bevoegde autoriteit is die 

gemachtigd is verzoekers identiteit vast te stellen, laat staan in overeenstemming met het wetboek van 

internationaal privaatrecht of een internationale overeenkomst. De bestreden beslissing besluit kennelijk 

redelijk en correct dat dergelijk document niet tegemoet komt aan de wettelijke vereiste van artikel 9ter, 

§2, 3°, van de Vreemdelingenwet. 

 

Vervolgens stelt de gemachtigde van de staatssecretaris dat verzoeker zich niet beroept op de 

uitzonderingsgrond uit artikel 9ter, §2, derde lid, van de Vreemdelingenwet, waardoor de aanvraag in 

toepassing van artikel 9ter, §3 onontvankelijk diende te worden verklaard, wat steun vindt in het 

administratief dossier nu verzoeker nalaat een uitleg te verstrekken waarom enkel dit waarborgattest wordt 

bijgebracht ter staving van zijn identiteit. Integendeel met wat verzoeker stelt, voegde hij bij zijn aanvraag 

geen rijbewijs en geen bijlage 26quinquies (zie ook inventaris bij aanvraag). 

 

Waar verzoeker voorhoudt en alludeert dat hij vrij is om elk danig bewijsmiddel bij te brengen zolang het 

voldoet aan de vier wettelijke voorwaarden, vermeld in artikel 9ter, §2, van de Vreemdelingenwet, en stelt 

dat alle gegevens vermeld zijn, kan de Raad enkel antwoorden dat deze grief niet dienstig is en feitelijke 

grondslag mist. Het waarborgattest bevat niet de geboortedatum, de geboorteplaats of de nationaliteit van 

verzoeker. Verzoeker heeft niet aangetoond of zelfs niet gevraagd dat hij hiervan vrijgesteld kon worden 

terwijl geen hangend verzoek tot internationale bescherming de Raad gekend is, blijkens het administratief 

dossier. Nergens blijkt dat de verwerende partij ertoe gehouden is a.h.w. op zoek te gaan op basis van 

een INSZ-nummer naar gegevens over geboortedatum en geboorteplaats. Dit terwijl, het weze herhaald, 

een waarborgattest geen bewijs van identiteit is, maar enkel een waarborg garandeert over medische 

kosten. 

 

2.7. Er werd geen schending aangetoond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De bestreden 

beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen en de motieven staan niet in 

kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht. Er is geen sprake van 

een schending van de motiveringsplicht, noch van het redelijkheids- en/of zorgvuldigheidsbeginsel. 
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Het enig middel is ongegrond.” 

 

Het staat verzoeker vrij om op ontvankelijke wijze een nieuwe medische regularisatieaanvraag in te 

dienen. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij een evaluatienota opstelde op 14 maart 2022 

en stelt: “3. Gezondheidstoestand: Uit de voorgelegde medische attesten blijkt geen medische contra-

indicatie voor een terugkeer naar het land van oorsprong (zie antwoord QMed d.d. 14.03.2022).” 

 

Verzoeker gaat in op zijn ziekte (AIDS), die hij, zo blijkt uit het arrest nr. 238 921 van de Raad en uit het 

administratief dossier, al sedert 2010 heeft. Verzoeker verwijst naar het standaard medisch getuigschrift 

dat hij toevoegde aan zijn aanvraag. In dat attest valt te lezen dat de prognose mits inname van medicatie 

goed is.  

 

Verder blijkt uit het administratief dossier dat de arts-adviseur een advies opstelde over de bijhorende 

medische stukken, gevoegd aan de laatste aanvraag (het antwoord QMed). Deze arts-adviseur 

adviseerde op 14 maart 2022: 

 

“1. Betrokkene kan reizen, er is geen medische tegenindicatie 

2. De behandeling is beschikbaar in het thuisland” 

 

De arts-adviseur voegde hierbij de bespreking van de meest recente medische stukken toe met 

vermelding van het MedCOI-document (AVA 15628 van 11 maart 2022) waarop zij steunt om tot haar 

besluit te komen. Dit nieuwe advies van 14 maart 2022 werd geformuleerd op basis van de op 7 maart 

2022 verkregen medische informatie, aldus gesteld door de arts-adviseur. Dit toont aan dat de verwerende 

partij wel degelijk en op een grondige wijze heeft rekening gehouden met de meest recente medische 

stukken die verzoeker kenbaar maakte. Verzoeker, nochtans gewezen op dit advies in de nota met 

opmerkingen, weerlegt dit advies niet in concreto en heeft evenmin een pleitnota neergelegd. Verzoeker 

kon ook kennis nemen van het administratief dossier. 

 

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat de verwerende partij geen rekening hield met de meest 

recente medische situatie van verzoeker voor het nemen van de bestreden beslissing in het licht van 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

2.7. In de mate dat verzoeker verwijst naar de toepassing van artikel 3 van het EVRM, volstaat het te 

verwijzen naar voorgaand advies van de arts-adviseur van 14 maart 2022 en naar het arrest nr. 238 921 

van de Raad, waarin is gemotiveerd: 

 

“2.7. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad erop dat met 

betrekking tot vreemdelingen die zich beroepen op hun medische toestand en het gebrek aan medische 

en sociale zorg in het land van terugkeer om hun verwijdering tegen te houden, het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens een hoge drempel hanteert en oordeelt dat enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, 

wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn”, een schending van artikel 

3 EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42). 

Uit het arrest Paposhivili (EHRM 13 december 2016 (GK), nr. 41738/10, par. 183) blijkt dat onder deze 

uitzonderlijke gevallen, niet alleen worden begrepen situaties van verwijdering van ernstig zieke personen 

bij wie er sprake is van een onmiddellijk en nakend levensgevaar, enerzijds, maar ook situaties worden 

begrepen van verwijdering van ernstig zieke personen bij wie er ernstige aanwijzingen zijn dat er een 

reëel risico bestaat op blootstelling aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de 

gezondheidstoestand met intens lijden tot gevolg of een aanzienlijke verkorting van de levensverwachting 

door het gebrek aan of toegang tot een adequate behandeling van de ziekte in het ontvangstland, 

anderzijds. Volgens het EHRM beantwoorden slechts deze twee situaties van verwijdering van ernstig 

zieke vreemdelingen aan de hoge drempel die geldt voor de toepassing van artikel 3 van het EVRM. 

In casu wordt door de ambtenaar-geneesheer niet vastgesteld dat er sprake is van een onmiddellijk en 

nakend levensgevaar en besluit hij dat de benodigde medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn 

in India. 

Zoals reeds gesteld, slaagt verzoeker er niet in op ernstige en concrete wijze de vaststellingen van de 

ambtenaar-geneesheer te weerleggen. Het betoog in het tweede middel dat de toegang tot de nodige 

diensten voor verzorging van HIV in de praktijk toch niet zo gemakkelijk is en dat hij geen familie of 

vrienden in India heeft, is niet meer dan een ongestaafde bewering waarmee verzoeker het concrete 

toegankelijkheidsonderzoek van de ambtenaar-geneesheer niet kan weerleggen. Voor zover verzoeker 
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in de uiteenzetting van de feiten verwijst naar een print van de website www.avert.org, waarin wordt 

gesteld dat veel mensen problemen ondervinden om toegang te krijgen tot de ziekenhuizen, maakt 

verzoeker met dit algemene betoog dat hij niet eens op zijn individuele omstandigheden betrekt, niet 

aannemelijk dat de beschikbare behandeling in zijn concrete geval niet voldoende toegankelijk dan wel 

geheel ontoegankelijk zou zijn. Dat verzoeker jarenlang door dokters in het buitenland werd behandeld, 

toont op zich niet aan dat behandeling in India niet beschikbaar en toegankelijk is.” 

 

Ook thans toont verzoeker niet aan dat zijn ziekte zo ernstig is als in het arrest Paposhivili (EHRM 13 

december 2016 (GK), nr. 41738/10, par. 183) omschreven.  

 

Verzoeker legt zelfs niet uit op welke wijze hij artikel 3 van het EVRM als geschonden ervaart tenzij de 

opmerking dat geen rekening is gehouden met zijn gezondheidstoestand, wat manifest onjuist is. 

 

De Raad wijs er opnieuw op dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde dat 

enkel in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing 

dwingend zijn, een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 

26.565/05, N./Verenigd Koninkrijk). Het begrip “uitzonderlijke gevallen” werd nader omschreven in de zaak 

Paposhvili / België (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10) waarbij het Hof stelde:  

 

“183. The Court considers that the “other very exceptional cases” within the meaning of the judgment in 

N. v. the United Kingdom (§ 43) which may raise an issue under Article 3 should be understood to refer 

to situations involving the removal of a seriously ill person in which substantial grounds have been shown 

for believing that he or she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on account of 

the absence of appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such treatment, of 

being exposed to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health resulting in intense 

suffering or to a significant reduction in life expectancy. The Court points out that these situations 

correspond to a high threshold for the application of Article 3 of the Convention in cases concerning the 

removal of aliens suffering from serious illness.” (Het Hof oordeelt dat onder “andere zeer uitzonderlijke 

gevallen”, zoals bedoeld in de zaak N. v. Verenigd Koninkrijk, die aanleiding kunnen geven tot een 

schending van artikel 3 van het EVRM, dienen begrepen te worden de situaties die een verwijdering van 

een ernstig zieke persoon inhouden waarbij substantiële gronden zijn aangetoond om aan te nemen dat 

deze persoon, hoewel niet in imminent levensgevaar, een reëel risico loopt, omwille van de afwezigheid 

van of het gebrek aan toegang tot adequate behandeling in de ontvangende staat, te worden blootgesteld 

aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand resulterende in 

intens lijden of in een opmerkelijke vermindering van de levensverwachting. Het Hof wijst erop dat deze 

situaties overeenstemmen met de hoge drempel inzake de toepassing van artikel 3 van het EVRM in 

zaken die betrekking hebben op de verwijdering van ernstig zieke vreemdelingen.). 

 

In casu toont de verzoekende partij dergelijke uitzonderlijke situatie evenwel niet aan. 

 

Ook een schending van artikel 3 van het EVRM is niet aannemelijk gemaakt. 

 

2.8. De Raad besluit dat verzoeker de schending van de door hem aangehaalde bepalingen en beginselen 

van behoorlijk bestuur niet aannemelijk heeft gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

 

 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig juni tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN     M. BEELEN 

 

 

  

 


