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 nr. 153 627 van 30 september 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X - X 

Beiden handelend in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen X- X - 

X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Macedonische nationaliteit te zijn, in eigen naam 

en als wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X en X, op 25 juni 2014 hebben 

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, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 14 mei 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 augustus 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 september 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CHATCHATRIAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partijen dienden een asielaanvraag in op 30 augustus 2010. 
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Op 8 december 2010 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en van de status van subsidiaire 

bescherming. Tegen deze beslissing dienden de verzoekende partijen een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest van 24 februari 2011 verwierp de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen voormeld beroep. 

 

Op 20 december 2010 dienden de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot voorlopig 

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 verkort de 

vreemdelingenwet). 

 

Op 5 oktober 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende de ongegrondheid van de aanvraag om 

machtiging tot voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 22 oktober 2012 dienden de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot voorlopig 

verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie nam op 30 

oktober 2012 een beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker (bijlage 

13quinquies) ten aanzien van de verzoekende partijen. Tegen deze beslissing dienden de verzoekende 

partijen een schorsings- en anulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest 

van 10 december 2013 werd het beroep verworpen. 

 

De verzoekende partijen dienden op 9  november 2012 opnieuw een aanvraag in om machtiging tot 

voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 22 november 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag om 

machtiging tot voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Tegen deze 

beslissing dienden de verzoekende partijen een schorsings- en anulatieberoep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest van 10 december 2013 werd het beroep verworpen. 

 

Op 22 november 2012 nam de verwerende partij een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod ten aanzien van de verzoekende partijen. 

 

De op 22 oktober 2012 ingediende aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet werd op 18 juli 2013 onontvankelijk verklaard. Op diezelfde dag 

werd ten aanzien van de verzoekende partijen een bevel om het grondgebied te verlaten genomen. 

Tegen deze beslissingen dienden de verzoekende partijen een schorsings- en annulatieberoep in bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest van 10 december 2013 werd het beroep verworpen. 

 

Op 29 juli 2013 dienden de verzoekende partijen een tweede asielaanvraag in. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie nam op 8 

augustus 2013 een beslissing waarbij de asielaanvraag niet in overweging werd genomen. Tegen deze 

beslissing dienden de verzoekende partijen een schorsings- en annulatieberoep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest van 10 december 2013 werd het beroep verworpen. 

 

Op 28 augustus 2013 dienden de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot voorlopig 

verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie nam op 26 

september 2013 een beslissing houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot 

voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Tegen deze beslissing werd 

door de verzoekende partijen een schorsings- en annulatieberoep ingediend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Op 22 oktober 2013 dienden de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot voorlopig 

verblijf in toepassing artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 
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Op 3 december 2013 werd de beslissing houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag om 

machtiging tot voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 26 

september 2013 ingetrokken. 

 

De verzoekende partijen dienden op 6 december 2013 een aanvraag in om machtiging tot voorlopig 

verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 6 februari 2014 verleende de ambtenaar-geneesheer een medisch advies nopens de door de 

verzoekende partijen ingeroepen medische problematiek. 

 

Op 7 februari 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende de onontvankelijkheid van de op 29 augustus 

2013 ingediende aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. Tegen deze beslissing dienden de verzoekende partijen een schorsings- en 

annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (rolnummer 148 866). 

 

Op 7 februari 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende de onontvankelijkheid van de op 6 december 2013 

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

vreemdelingenwet. Tegen deze beslissing dienden de verzoekende partijen een schorsings- en 

annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (rolnummer 148 889). 

 

De op 22 oktober 2013 ingediende aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet werd op 10 februari 2014 zonder voorwerp verklaard. 

 

Op 28 april 2014 verleende de ambtenaar-geneesheer een advies omtrent de door de verzoekende 

partijen ingeroepen medische problematiek. 

 

Op 6 mei 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke 

integratie een beslissing houdende de onontvankelijkheid van de op 29 augustus 2013 ingediende 

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

 

Op 14 mei 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke 

integratie een beslissing houdende de onontvankelijkheid van de op 6 december 2013 ingediende 

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

Dit is de thans bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

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

06.12.2013 bij onze diensten werd ingediend door : 

 

(…) 

 

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

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

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

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

 

Artikel 9ter - § 3 5° - van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter 

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

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

de huidige bepaling. 

 

Op 06.05.2014 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 29.08.2013. Betrokkene legt in zijn nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen) voor waaruit blijkt dat haar gezondheidstoestand 

ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 29.08.2013 (zie bevestiging arts 

dd.13.05.2014 in bijgevoegde gesloten omslag). Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt 

slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 

06.05.2013 werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene. Indien de 
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elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf in het Rijk, client 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).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur, van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van hun middel zetten de verzoekende partijen uiteen wat volgt: 

 

“De verwerende partij stelt in haar beslissing dat de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf reeds werden ingeroepen in een vorige aanvraag en dat hierover al 

geoordeeld werd door de Belgische instanties. 

De verwerende partij stelt het volgende: 

“Artikel 9ter - § 3 5° — van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter 

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

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

de huidige bepaling. 

Op 06.05.2014 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 29.08.2013. Betrokkene legt in zijn nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen) voor waaruit blijkt dat haar gezondheidstoestand 

ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 29.08.2013 (zie bevestiging arts 

dd.13.05.2014 in bijgevoegde gesloten omslag). Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt 

slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 

06.05.2013 werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene. 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 — 50 van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 

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

08.01 .2012 (BS 06.02.2012). (...).” 

De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief 

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (d.w.z. de 

beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. 

Algemeen wordt aangenomen dat de materiële motiveringsverplichting een procedureel en een 

inhoudelijk voorwerp heeft. 

De inhoudelijke motiveringsplicht gebiedt dat de motieven waarop een bestuurshandeling rust, 

deugdelijk zijn: de beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte en in feite 

aanvaardbaar zijn. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. (RvS januari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr 154.954 ) dit beginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende 

wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te 

kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, nr. 107. 624 ). 

Verzoekende partijen kunnen vooreerst met zekerheid zeggen dat verwerende partij niet de moeite 

genomen heeft om het dossier van verzoekende partijen volledig te bekijken. 

Verwerende partij stelt het volgende in de thans bestreden beslissing: 

“(…)In de beslissing dd. 06.05.2014 werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van 

betrokkene. (…)” 

Eerst en vooral wenst verzoekende partij te verwijzen de ongegrondheidsbeslissing dd. 5 oktober 2012. 

In de beslissing dd. 5 oktober 2012 werd duidelijk gesteld dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid 

van de medische zorg niet onderzocht werd, aangezien het volgens de arts-adviseur –door een gebrek 

aan actualisatie - niet ging over een aandoening die direct levensbedreigend zou zijn. 

In de beslissing dd. 6 mei 2014 wordt opnieuw niet ingegaan op de beschikbaarheid en/of de 

toegankelijkheid van de medische zorg, daar verwerende partij van mening is dat de ingeroepen ziekte 
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geen directe bedreiging inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit, noch dringende maatregelen nodig 

zouden zijn zonder welke er acuut levensgevaar zou kunnen zijn. 

Bovenstaande stelling van verwerende partij is dus manifest incorrect. 

Zeker als de behandelende arts thans stelt dat een suïcidegevaarlijke verergering van de depressie 

dreigt wanneer de behandeling wordt stopgezet. 

Het feit dat de verwerende partij in de thans bestreden beslissing nagelaten heeft de initiële aanvraag te 

vergelijken met de aanvraag dd. 20.12.10 en de aanvraag dd. 29.08.13 is echter zeer onzorgvuldig. 

Op 6 december 2013 werd opnieuw een verzoek ingediend tot regularisatie op grond van artikel 9ter 

Vreemdelingenwet. 

Gezien de vorige aanvraag dd. 20 december 2010 van verzoekende partij ongegrond werd verklaard 

omwille van een gebrek aan actualisatie, bracht verzoekende partij bij haar aanvraag dd. 29 augustus 

2013 vier nieuwe standaard medisch getuigschriften aan die haar actuele medische problematiek 

bevestigen en die tevens aantonen dat haar aandoeningen aanzienlijk verergerd zijn. 

In de aanvraag tot medische regularisatie dd. 29 augustus 2013 werd het volgende gesteld (eigen 

onderlijning): 

“(…) In bijlage laat ik u ten bewijze hiervan geworden: 

- gedetailleerd medisch attest Dr. LVH dd. 24.07.2013 

- gedetailleerd medisch attest Dr. LVH dd, 04.04.2013 

- gedetailleerd medisch attest Dr. V dd. 05.12.2012 

- gedetailleerd medisch attest Dr. CF dd. 23.05.2011 

Wat de medische problematiek betreft, is het zo dat mevr. BL dagdagelijks zeer ernstige psychische 

problemen ondervindt waarbij uit het medisch verslag blijkt dat betrokkene lijdt aan een ernstige 

Posttraumatische Stresstoornis. 

Zij heeft last van een depressie met angst en slaapstoornissen, spanningshoofdpijn, interesseverlies, 

geheugenproblemen, hoge bloeddruk, enz. dit alles te wijten aan de gebeurtenissen die zij heeft 

meegemaakt in haar geboorteland. 

Cliënte neemt dagdagelijks medicatie zoals deze wordt beschreven in het medisch attest van Dr. LVH. 

Een regelmatige opvolging door een psychiater is noodzakelijk. Een suïcidegevaarlijke verergering van 

de depressie dreigt wanneer de behandeling wordt stopgezet. 

De behandeling bestaat uit regelmatige opvolging door een psychiater in combinatie met het 

voorschrijven van medicatie. 

Cliënte kan nog onmogelijk een normaal leven leiden door haar ziektetoestand die erg invalidiserend is 

en adequate medische behandeling behoeft. 

De toestand van betrokkene kan enkel verbeteren door een adequate medisch neuro -psychiatrische 

behandeling bij middel van intense gesprekstherapie en adequate psychopharmaca. 

Deze toestand vereist eveneens de dagdagelijkse aanwezigheid en bijstand van derden, aangezien 

verzoekster onmogelijk nog alleen kan leven in haar toestand. 

 

Bovendien kan verzoekster onmogelijk terugkeren naar haar geboorteland aangezien zij daar niet kan 

behandeld worden op een adequate manier, de nodige zorgen niet beschikbaar en ook niet toegankelijk 

zijn en alleszins al niet door haar etnische origine van verzoekster en haar gezin; 

Verzoekster maakt in dit verband dan ook met recht en reden aanspraak op regularisatie van haar 

verblijf op basis van medische redenen en verzoekt dat uw diensten voor zover de voorgelegde attesten 

niet zouden volstaan, ten spoedigste een geneesheer zouden gelasten desgevallend met een 

onderzoek van haar medische toestand teneinde de gegrondheid van deze aanvraag te kunnen 

confirmeren.(…)” 

In de aanvraag tot medische regularisatie dd. 6 december 2013 werd het volgende gesteld (eigen 

onderlijning): 

“De verzoekende partij lijdt aan de volgende medische pathologie: 

- Unipolaire depressie 

- Post traumatische stressstoornis 

Deze pathologieën worden bevestigd in een medisch certificaat dd. 22 oktober 2013 (Stuk 2). 

De posttraumatische stressstoornis en depressie van de verzoekende partij is volgens de behandelende 

arts zeer ernstig daar verzoekende partij therapieresistent is en voorspelt dan ook een ongunstige 

prognose. 

De behandelende arts schrijft dat een regelmatige follow-up door een psychiater en een psycholoog 

vereist is. De verzoekende partij moet minstens 5 jaar intensieve psychiatrische hulp krijgen, opdat de 

verzoekende partij zou kunnen stabiliseren. Het genezingsproces kan jaren in beslag nemen en indien 

de behandeling wordt stopgezet voorziet de behandelende arts zelfmoord en psychische 

decompensatie. 
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De behandelende arts stelt zelf dat de depressie van een zeer ernstig graad is en dat de er zware nood 

is aan medicatie en opvolging. Indien de verzoekende partij zou terug gestuurd worden naar haar land 

van herkomst, Macedonië, zou zij deze intensieve behandeling niet kunnen krijgen.” 

De ingeroepen aandoeningen dd. 6 december 2013 zijn dus geenszins de aandoeningen die werden 

ingeroepen in de aanvraag tot medische regularisatie dd. 23 december 2010 en 29 augustus 2013. 

De verwerende partij stelt dat de gezondheidstoestand ongewijzigd is ten aanzien van de eerder 

ingediende aanvraag. Nochtans is de behandelende arts van verzoekende partij een andere mening 

toegedaan. Zo heeft verzoekende partij naast de posttraumatische stressstoornis ook een unipolaire 

depressie, heeft zij nood aan opvolging en mantelzorg. 

Dat verwerende partij geenszins een grondige studie heeft uitgevoerd van/aangaande de haar 

overgemaakte medische getuigschriften en rapporten. 

Dat de verwerende partij geenszins heeft rekening gehouden met alle elementen van het dossier. 

Immers drie verschillende artsen, onafhankelijk van elkaar hebben vastgesteld dat verzoekende partij 

lijdt aan een ernstig posttraumatisch stresssyndroom, psychiatrische opvolging nodig heeft en medicatie 

behoeft EN dat thans naast de posttraumatisch stresssyndroom ook nog een unipolaire depressie is 

ontstaan. 

Bovendien werd de initiële aanvraag ex. Artikel 9ter dd. 23 december 2010 ongegrond verklaard 

wegens een gebrek aan actualisatie. 

Het advies van de arts adviseur, naar waar de ongegrondheidsbeslissing dd. 5 oktober 2012 verwees, 

luidde immers als volgt: 

“Ik neem het dossier zoals het nu voorligt te kunnen beoordelen, spijts het gebrek aan actualisering van 

de medische informatie door de aanvrager sinds november 2010.” 

Daarnaast werd in aanvraag dd. 29 augustus 2013 niet onderzocht naar de toegankelijkheid en/of 

beschikbaarheid van de medische aandoening omdat de ingeroepen ziekte geen directe bedreiging 

inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit. 

Dus de stelling van verwerende partij dat de ingeroepen aandoeningen reeds onderzocht werden door 

de bevoegde instanties, is manifest incorrect, gezien de thans ingeroepen ziektes geenszins de ziektes 

zijn die werd ingeroepen bij de eerste medische regularisatie ex artikel 9ter. 

Met andere woorden kan artikel 9ter §3 5° van de Vreemdelingenwet niet van toepassing zijn, gezien 

juridisch nog niet geoordeeld werd over ‘alle ingeroepen elementen’. 

Dergelijke manier van redeneren is onzorgvuldig en tevens onredelijk. 

Verzoekende partij is dan ook van mening dat hier zowel het zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 9ter 

Vreemdelingenwet, de materiële motiveringsverplichting en artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

geschonden werden. 

De thans bestreden beslissing is dan ook manifest onjuist en dient vernietigd te worden.” 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zich bij de beoordeling van de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in de plaats te stellen 

van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd 

na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar 

besluit is gekomen. 

 

In casu is de toepasselijke wetsbepaling artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als 

volgt: 

 

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

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

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

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

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

(…) 

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

(…) 

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

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

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

de huidige bepaling.” 

 

Uit de voormelde bepaling volgt dat de verwerende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaart wanneer de ingeroepen 
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elementen reeds werden ingeroepen bij een vorige aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Anders dan wat de verzoekende partijen pogen voor te houden, blijkt dat medische situatie die ze thans 

inroepen dezelfde is als deze die werd aangevoerd in het kader van hun eerdere 

regularisatieaanvragen. In de attesten neergelegd naar aanleiding van de aanvraag van 29 augustus 

2013 attesteren de behandelende artsen/psychiater dat de tweede verzoekende partij lijdt aan depressie 

en posttraumatische stressstoornis. Huidig medisch attest stelt dat de tweede verzoekende partij lijdt 

aan een unipolaire depressie en posttraumatische stressstoornis. Door het enkele feit dat er nu vermeld 

wordt dat het om een unipolaire depressie gaat, wordt niet aannemelijk gemaakt dat de medische 

situatie die wordt ingeroepen niet dezelfde is, als deze die reeds werd ingeroepen naar aanleiding van 

eerdere aanvragen. 

 

Ter terechtzitting stelt de advocaat van de verzoekende partijen dat het wel om dezelfde ziekte gaat 

maar dat nu wel duidelijk blijkt dat de situatie ernstig is omdat er 5 jaar psychiatrische zorg wordt 

vooropgesteld. 

 

Met hun betoog maken de verzoekende partij niet aannemelijk dat de vaststelling van de ambtenaar-

geneesheer in haar advies van 13 mei 2014, waarbij ze stelt dat op het standaard medisch getuigschrift 

van 22 oktober 2013 geen enkele nieuwe diagnose wordt gesteld voor betrokkene (en) (…) slechts de 

reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand bevestigt, kennelijk onredelijk zou zijn. 

 

Noch een schending van de materiële motiveringsplicht, noch een schending van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet worden aangetoond. 

 

In zoverre de verzoekende partijen kritiek uiten op de beslissing van 6 mei 2014, dient te worden 

aangestipt dat deze beslissing niet het voorwerp uitmaakt van huidig beroep en dat de kritiek die gericht 

is tegen een andere beslissing niet kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Zelfs 

al zou naar aanleiding van eerdere medische regularisatieaanvragen nooit onderzocht zijn geweest of 

de medische zorg toegankelijk en beschikbaar is in het land van herkomst, dan nog doet dit geen 

afbreuk aan de vaststelling dat de ingeroepen medische problematiek nog steeds dezelfde is. De 

vaststelling dat de situatie voorzien in artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet zich voordoet 

volstaat om de voorliggende aanvraag onontvankelijk te verklaren zonder dat er nog een toetsing aan 

artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet of een beoordeling ten grond van de aanvraag zich 

opdringt. 

 

De kritiek die de verzoekende partijen thans geven op eerdere beslissingen, dienden zij aan te brengen 

in een beroep tegen deze beslissingen. 

 

Een schending van de door de verzoekende partijen ingeroepen bepalingen wordt niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

In een tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht,  van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en van  artikel 3 van het EVRM. 

 

Ter adstruering van hun middel zetten de verzoekende partijen uiteen wat volgt: 

 

“Bovendien heeft verzoekende partij aan de verwerende partij steeds duidelijk gemaakt dat zij niet naar 

Macedonië terug kan omwille van het feit dat er geen adequate zorg aanwezig is in haar land van 

herkomst. 

De verwerende partij kan onmogelijk beweren dat zij dit standpunt van verzoekende partij niet zo zou 

begrepen hebben. 

Zoals uitgebreid besproken in het eerste middel werd de eerste aanvraag ex artikel 9ter van 

verzoekende partij dd. 23 december 2010 ongegrond verklaard omdat er recente medische informatie 

ontbrak. 

Het is dan ook met die reden dan een nieuw verzoekschrift ex artikel 9ter werd ingediend dd. 29 

augustus 2013 en 6 december 2013. 
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Aangezien recente stukken tijdens de eerste aanvraag dd. 23 december 2010 ontbraken, werd de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de medische zorg – onterecht - nog niet onderzocht door 

verwerende partij. De recente stukken bevinden zich thans wel in het administratief dossier. 

Artikel 9ter, §1 Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

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

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

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

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

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

Dat maakt dat de materiële motiveringsplicht en het artikel 9ter Vreemdelingenwet in diezelfde zin 

geschonden zijn omdat helemaal niet blijkt dat in Macedonië de nodige medische zorgen beschikbaar 

en toegankelijk zijn, waardoor verzoekende partij niet zou onderworpen worden aan een onmenselijke of 

vernederende behandeling. 

Nu immers vaststaat dat een psychiatrische behandeling noodzakelijk is voor de behandeling van cliënt, 

dient verwerende partij te motiveren omtrent de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze 

zorg/medicatie. 

In casu heeft verwerende partij de beschikbaarheid noch de toegankelijkheid van de medische 

zorg/medicatie onderzocht in Macedonië. 

Verzoekende partij meent dan ook dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet geschonden werd. 

Verder maakt het gebrek aan een adequate behandeling in Macedonië een schending van artikel 3 

EVRM uit. 

Een eventuele uitwijzing van de verzoekende partij zou tot gevolg hebben dat artikel 3 EVRM wordt 

geschonden. Artikel 3 EVRM verbiedt dat een persoon wordt onderworpen aan foltering of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. De uitwijzing van een zieke naar een 

land waar onvoldoende medische voorzieningen voorhanden zijn, kan dergelijke behandeling uitmaken. 

In die zin strijdt de bestreden beslissing dan ook met de materiële motiveringsverplichting, artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet en artikel 3 EVRM.” 

 

Opnieuw dient vastgesteld te worden dat de kritiek van de verzoekende partijen er aan voorbijgaat dat 

een aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk dient te worden verklaard wanneer wordt 

vastgesteld dat de medische problematiek die wordt ingeroepen dezelfde is, als deze die reeds werd 

ingeroepen naar aanleiding van een of meerdere aanvragen. Uit de bespreking van het eerste middel 

blijkt dat in casu de ingeroepen medische problematiek nog steeds dezelfde is.  

 

De verzoekende partijen stellen dat zij een tweede aanvraag hadden ingediend omdat bleek dat de 

eerste aanvraag ongegrond werd verklaard omdat recente medische informatie ontbrak. Bij de tweede 

aanvraag werd recente medische informatie gevoegd en dienaangaande werd ten aanzien van de 

verzoekende partijen een beslissing genomen. De verzoekende partijen zijn het echter niet eens met de 

beoordeling die toen gemaakt werd. Tegen deze beslissing konden de verzoekende partijen een beroep 

instellen, hetgeen zij overigens gedaan hebben. Zij hebben dus de kans gekregen om hun grieven te 

uiten. Het is niet omdat de verzoekende partijen het niet eens zijn met de beoordeling van de 

verwerende partij dat zij telkens opnieuw nieuwe aanvragen kunnen indienen zich baserend op dezelfde 

medische gegevens. Dit is net wat de wetgever heeft willen voorkomen en waarvoor in de wet staat dat 

wanneer dezelfde medische situatie opnieuw wordt ingeroepen de aanvraag onontvankelijk is. 

 

Met hun betoog maken de verzoekende partijen de schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

niet aannemelijk. 

 

Waar zij stellen dat een uitwijzing een schending van artikel 3 van het EVRM tot gevolg kan hebben, 

dient te worden aangestipt dat er van een uitwijzing in casu geen sprake is. De bestreden beslissing 

verklaart de aanvraag tot medische regularisatie enkel onontvankelijk en houdt geen verwijderings-

maatregel in en al zeker geen uitwijzing van de verzoekende partijen. In die zin kan dan ook geen 

schending van artikel 3 van het EVRM door de bestreden beslissing worden vastgesteld. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

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

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 
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Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

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

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig september tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 

 


