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 nr. 196 032 van 30 november 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind  

X 

3. X 

4. X  

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. COEL 

Kardinaal Mercierplein 8 

2800 MECHELEN 

  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, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarig kind X, en X en X, die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 7 januari 2014 

hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 30 

oktober 2013 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 28 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 oktober 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. COEL verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:     

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Verzoekers hebben de Kosovaarse nationaliteit. 

 

Op 17 augustus 2006 dienden verzoekers een verzoek tot internationale bescherming in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

 

Op 18 januari 2017 weigerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(hierna verkort het CGVS) hen de vluchtelingenstatus alsook de subsidiaire bescherming.  

 

Op 29 juli 2008 dienden verzoekers een tweede verzoek tot internationale bescherming in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

 

Op 19 november 2008 weigerde het CGVS hen voor de tweede maal de vluchtelingenstatus alsook de 

subsidiaire bescherming. Tegen die beslissing dienden verzoekers beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). Bij arrest van 25 februari 2009 met nummer       

23 674 bevestigde de Raad de weigeringsbeslissing van het CGVS. 

 

Op 16 februari 2009 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 10 april 2012 verklaarde de gemachtigde de eerste aanvraag van verzoekers om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond. 

 

Op 13 mei 2013 nam de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13quinquies). 

 

Op 4 juni 2013 dienden verzoekers een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 4 juli 2013 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf van 4 juni 2013 

onontvankelijk. 

 

Nog op 4 juli 2013 kregen verzoekers een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten en werd hen een inreisverbod opgelegd. 

 

Op 10 oktober 2013 dienden verzoekers een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf om medische 

redenen. 

 

Op 30 oktober 2013 verklaarde de gemachtigde deze derde aanvraag om machtiging tot verblijf 

onontvankelijk. Deze beslissing is de bestreden beslissing. 

 

Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

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

10.10.2013 bij onze diensten werd ingediend door: 

T., R. (RR:[…]) geboren te M. op […]1965 

+ T., S. (RR:[…]) geboren te V. op […]1963 

+ (klein)kinderen: 

T., E. (RR:[…]) geboren te M. op […]1984 

T., R. (RR:[…]) geboren te M. op […]1991 

T., M. (RR:[…]) geboren te M. op […]2003 

Nationaliteit: Kosovo 

[…] 

 

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

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

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

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

 

Reden(en): 
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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 10.04.2012 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 16.02.2009. T., E. legt in zijn nieuwe verblijfsaanvraag een 

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

ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 16.02.2009 (zie bevestiging arts 

dd.29.10.2013 in bijgevoegde gesloten omslag). 

 

Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 10.04.2012 werd reeds uitgebreid ingegaan 

op de gezondheidstoestand van betrokkene en werd de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 

medische zorgen in het land van herkomst van betrokkene onderzocht. 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). 

 

De documenten dd. 17.04.2013 van de FOD Sociale Zekerheid werden niet opgesteld door een arts. 

Doch we merken op dat een medisch getuigschrift dient opgesteld en ondertekend te worden door een 

dokter in de geneeskunde. Bijgevolg kan dit verslag niet aanzien worden als een medisch getuigschrift 

en is de erin vervatte medische informatie te beschouwen als declaratoir en kan dit medisch attest aldus 

niet mee in overweging worden genomen. 

 

Artikel 9ter §3 – 3° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen; het standaard medisch getuigschrift werd niet 

voorgelegd bij de aanvraag. 

 

Inderdaad maakt T., R. in zijn aanvraag 9ter een standaard medisch getuigschrift over gedateerd op 

11.05.2013. De aanvraag werd echter ingediend op 11.10.2013, dus na de invoegetreding op 

16.02.2012 van de wet van 08.01.2012, en kan bijgevolg niet anders dan onontvankelijk worden 

verklaard overeenkomstig art 9ter §1, 4e lid en art 9ter §3-3° van de wet van 15.12.1980, gezien het 

standaard medisch getuigschrift ouder is dan drie maanden voorafgaand aan de aanvraag. Bovendien 

werd geen enkel ander medisch getuigschrift voorgelegd dat werd opgesteld conform het model van het 

standaard medisch getuigschrift. Aangezien alle ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op 

het ogenblik van de indiening van de initiële aanvraag, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te 

worden (Arrest 214.351 RvS d.d. 30.06.2011). 

 

T., S. legt in de aanvraag dd. 11.10.2013 een document voor. Dit document is echter onvolledig 

aangezien de tweede pagina ontbreekt. Gezien de onvolledigheid en dus het gebrek aan relevante 

medische informatie, kan dit document niet beschouwd worden als een standaard medisch getuigschrift. 

Bij gebreke aan een standaard medisch getuigschrift is de aanvraag onontvankelijk. Aangezien alle 

ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening van de initiële 

aanvraag, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden (Arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoekers voeren onder meer de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 9 van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoekers erkennen dat zij twee aanvragen hebben ingediend om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onder meer voor de medische problematiek van hun zoon T.E. Ze 

stellen in hun aanvraag uitgebreid gemotiveerd te hebben dat de pathologie reeds het voorwerp 

uitmaakte van een eerdere beslissing maar dat uitgebreid werd aangegeven dat de 

gezondheidstoestand van T.E. veranderd is sedert de eerste aanvraag. Verzoekers citeren uit hun 
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aanvraag, hernemen het advies van de ambtenaar-geneesheer en stellen dat de arts-adviseur zich 

ertoe beperkt te stellen dat de aandoening in wezen niet verschilt van de aandoening beschreven in de 

medische attesten gevoegd bij de aanvraag van 16 februari 2009. Verzoekers betogen dat de aard van 

de aandoening inderdaad dezelfde is maar geven aan dat het ziektebeeld niet onder controle is en de 

voorgeschreven medicatie totaal werd aangepast in vergelijking met de vorige aanvragen. Verzoekers 

zijn ervan overtuigd dat hun medisch dossier niet door de arts-adviseur werd nagekeken terwijl T.E. 

zwaar fysiek en geestelijk gehandicapt is en lijdt aan refractaire epilepsie. E.T. zou dermate slecht zijn 

dat de bestreden beslissing niet aan hem kon worden betekend.  

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering afdoende dient te zijn. 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). De motivering moet in dit opzicht dus draagkrachtig zijn, 

hetgeen wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, 

precies en volledig moet zijn (RvS 31 augustus 2009, nr. 195.654). Verzoekers betwisten dat de 

motivering afdoende is.  

 

Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen, in casu 

artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet.  

 

Deze bepaling luidde als volgt:  

 

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

(…)  

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

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

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

de huidige bepaling.”  

 

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

te verklaren indien de elementen die worden ingeroepen ter onderbouwing van de machtigingsaanvraag 

overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet reeds werden ingeroepen in het kader van een 

vorige aanvraag in toepassing van deze wetsbepaling. De bedoeling van de wetgever is redelijkerwijze 

te verhinderen dat aanvragen om machtiging tot verblijf om medische redenen ad infinitum worden 

ingeroepen.  

 

Uit de betrokken wetsbepaling blijkt duidelijk dat het “de ingeroepen elementen ter ondersteuning” van 

de aanvragen om verblijfsmachtiging zijn, die met elkaar moeten worden vergeleken. 

 

Artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt verder: 

 

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

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

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

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

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

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag getuigschrift vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en 

de noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 
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gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

Hieruit blijkt dat de elementen die worden ingeroepen ter ondersteuning van een verblijfsaanvraag 

betrekking hebben op de ziekte, de graad van ernst, de noodzakelijk geachte behandeling, en de 

mogelijkheden en toegankelijkheid tot een adequate behandeling in het land van herkomst. 

 

Bijgevolg kunnen nieuwe gegevens uit een navolgende aanvraag, die betrekking hebben op de graad 

van ernst of de noodzakelijk geachte behandeling, niet zonder meer beschouwd worden als elementen 

die reeds werden ingeroepen.  

 

Zoals blijkt uit de aanvraag van verzoekers hebben zij inderdaad aangevoerd dat epilepsie reeds het 

voorwerp heeft uitgemaakt van een eerder verzoek tot regularisatie maar hebben zij benadrukt dat 

volgens hen het ziektebeeld niet onder controle is en dat de medicatie voortdurend zou gewijzigd 

worden. Zij hebben dienaangaande zowel een standaard medisch getuigschrift gevoegd van neuroloog 

H. van 1 oktober 2013 evenals 6 medische bijlagen.  

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar het advies van de ambtenaar-geneesheer van 29 

oktober 2013, dat onder gesloten omslag samen met de bestreden beslissing aan verzoekers ter kennis 

werd gebracht. In dit medisch advies beperkt de ambtenaar-geneesheer zich inderdaad tot de 

vaststelling dat de medische aandoening ingeroepen in de medische verblijfsaanvraag van 10 oktober 

2013, die heeft geleid tot de thans bestreden beslissing, exact dezelfde is als deze in de medische 

verblijfsaanvraag van 16 februari 2009, die heeft geleid tot de beslissing van de gemachtigde van 10 

april 2012 tot ongegrondheid van de aanvraag. Dit wordt als zodanig ook niet door verzoekers betwist 

nu zij toegeven dat de aandoening inderdaad dezelfde is. Verzoekers beweren echter dat de 

aandoening is verslechterd en wijzen erop dat de medicatie totaal werd aangepast in vergelijking met de 

vorige aanvragen. Ook al blijkt enige overdrijving in de terminologie van verzoekers als zou de medicatie 

“totaal” zijn aangepast, blijkt desalniettemin uit een vergelijking van het huidig ingediende standaard 

medisch getuigschrift en de medische bijlagen enerzijds en de vorige standaard medische 

getuigschriften anderzijds een verschil in medicatie. In het vorige advies van de arts-adviseur van 5 april 

2012 werd de beschikbaarheid en toegankelijkheid onderzocht van de geneesmiddelen Topamax, 

Keppra, Tegretol, Lyrica en Gardenal. Thans is eveneens sprake van het medicijn Vimpat in het 

standaard medisch getuigschrift van 1 oktober 2013 en van het medicijn Aldactazine in het attest van de 

neuroloog van 28 augustus 2013. Bovendien heeft de neuroloog ook een verklaring gegeven in de 

bijlage van 28 augustus 2013, gevoegd bij de aanvraag, waarom hij van oordeel is dat aan de 

behandeling het medicijn Vimpat moest worden toegevoegd. Het komt aan de Raad niet toe te 

antwoorden op deze nieuwe medicijnen, of te onderzoeken of het actief bestanddeel van die nieuwe 

medicijnen gelijk of verschillend zijn van de overige medicijnen, noch om dan vervolgens uit te maken of 

die medicijnen noodzakelijk zijn en zo ja of deze beschikbaar en toegankelijk zijn. Gezien het feit dat 

verzoekers in de aanvraag de nadruk hebben gelegd op de gewijzigde behandeling, eveneens uit de 

stukken blijkt dat sprake is van nieuwe medicijnen en het de Raad niet toekomt zich voor de beoordeling 

ervan in de plaats te stellen van de arts-adviseur, kon de arts-adviseur niet volstaan met het enkele 

motief dat de aandoening in wezen niet verschilt of dat het gaat om exact dezelfde aandoening. Uit 

artikel 9ter, § 1 iuncto § 3, 5° van de Vreemdelingenwet blijkt immers dat ook nieuwe elementen in de 

behandeling nieuwe elementen kunnen uitmaken die verhinderen dat de nieuwe aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard op grond van artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet, ook al betreft 

het in se dezelfde aandoening. 

 

Waar verweerder in de nota stelt dat verzoekers niet aantonen nieuwe elementen te hebben ingeroepen 

die wijzen op een gewijzigde gezondheidstoestand, kan de Raad niet volgen nu zij uitdrukkelijk hebben 

gewezen op nieuwe medicatie, hetgeen pertinent is in het licht van artikel 9ter, § 1 iuncto § 3, 5° van de 

Vreemdelingenwet, dit blijkt uit de stukken van het dossier en het advies van de arts-adviseur 

stilzwijgend is over de nieuwe medicatie.  

 

Het advies van de arts-adviseur is niet op draagkrachtige wijze gemotiveerd. De motivering is 

onevenredig aan het gewicht van de genomen beslissing. Nu de bestreden beslissing uitdrukkelijk 

steunt op dit advies, is deze eveneens met een motiveringsgebrek behept. 

 

Een schending van artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 in het licht van artikel 9ter, § 3, 5° 

van de Vreemdelingenwet wordt aangenomen. 
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Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 30 oktober 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

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

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

vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig november tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


