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 nr.  196 033 van 30 november 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS 

Rootenstraat 21/20 

3600 GENK 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 Servische nationaliteit te zijn, op 16 juni 2016 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 19 mei 2016 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. De bestreden beslissing werd aan 

verzoekers betekend op 31 mei 2016. 

 

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 30 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 november 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. MOSKOFIDIS, die verschijnt voor de verzoekende partijen en 

van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers dienden op 17 oktober 2006 een eerste verzoek om internationale bescherming in.  

 

Op 1 augustus 2007 weigerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(hierna verkort het CGVS) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen die 

beslissing dienden verzoekers een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort 

de Raad), die de afstand van het geding vaststelde. 
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Op 18 december 2007 nam de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten. 

 

Op 26 februari 2008 dienden verzoekers een tweede verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 22 april 2008 weigerde de gemachtigde het tweede verzoek om internationale bescherming in 

overweging te nemen. Verzoekers dienden tegen deze beslissing beroep in bij de Raad, die het beroep 

bij arrest van 4 november 2008 met nummer 18 329 verwierp. 

 

Op 20 maart 2009 dienden verzoekers een eerste 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 11 juli 2011 werd deze eerste aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard. Verzoekers dienden tegen deze beslissing een beroep in bij 

de Raad, die de beslissing bij arrest van 22 september 2011 met nummer 67 101 vernietigde. 

 

Op 30 juli 2012 bracht de arts-adviseur een advies uit aangaande de orthopedische problematiek van B.A. 

Hij stelde enkel vast dat deze geen graad van ernst bereikt zoals vereist door artikel 3 van het EVRM.  

 

Op 10 augustus 2012 werd de eerste aanvraag van verzoekers om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond verklaard. Verzoekers dienden tegen deze beslissing 

beroep in bij de Raad, die het beroep verwierp daar de gemachtigde de beslissing van 10 augustus 2012 

had ingetrokken en het beroep zonder voorwerp was geworden. 

 

Op 6 november 2012 dienden verzoekers een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf om medische 

redenen. 

 

Op 22 november 2012 dienden verzoekers een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 18 december 2012 nam de gemachtigde een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod. 

Verzoekers dienden tegen deze beslissing beroep in bij de Raad, die het beroep bij arrest van 29 augustus 

2013 met nummer 108 725 verwierp. 

 

Op 4 december 2012 verklaarde de gemachtigde de tweede aanvraag van verzoekers om machtiging tot 

verblijf op grond van medische redenen, onontvankelijk. Verzoekers dienden tegen deze beslissing 

beroep in bij de Raad, die het beroep bij arrest van 29 augustus 2013 met nummer 108 725 verwierp. 

 

Op 18 maart 2013 verklaarde de gemachtigde de eerste aanvraag van verzoekers om machtiging tot 

verblijf op grond van medische redenen opnieuw ongegrond. Verzoekers dienden elk afzonderlijk tegen 

deze beslissing beroep in bij de Raad, die de beslissing bij arresten van 29 augustus 2013 en 23 

september 2013 met nummers 108 727 en 110 476  vernietigde. 

 

Op 7 november 2013 verklaarde de gemachtigde de eerste aanvraag om machtiging tot verblijf om 

medische redenen opnieuw ongegrond. Dit op grond van adviezen van 7 maart 2013 (m.b.t. tot de 

gezinsleden B.R., B.E. en B.A zijnde het kind met klompvoetjes en 4 november 2013 (m.b.t. de 

aangehaalde depressie voor de vader). Wat betreft de orthopedische problematiek van B.A. werd enkel 

vastgesteld dat deze geen graad van ernst bereikt zoals vereist door artikel 3 van het EVRM. Er blijkt niet 

dat verzoekers in beroep gingen tegen deze beslissing bij de Raad.  

 

Op 8 november 2013 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van verzoekers om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, onontvankelijk. Verzoekers dienden tegen deze 

beslissing beroep in bij de Raad, die het beroep bij arrest van 29 april 2014 met nummer 123 211 verwierp. 

 

Op 16 januari 2014 dienden verzoekers een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 
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Op 7 april 2014 verklaarde de gemachtigde deze tweede aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. Op dezelfde dag kregen verzoekers het bevel 

om het grondgebied te verlaten.  

 

Op 24 juni 2014 dienden verzoekers een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 30 juli 2014 verklaarde de gemachtigde deze derde aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. Verzoekers dienden tegen deze beslissing beroep 

in bij de Raad, die het beroep tegen deze beslissing bij arrest van 28 januari 2015 met nummer 137 443 

verwierp. 

 

Op 29 november 2014 dienden verzoekers een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 9 december 2014 nam de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten.  

 

Op 22 januari 2015 verklaarde de gemachtigde ook de derde aanvraag van verzoekers om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zonder voorwerp. 

 

Op 25 maart 2015 dienden verzoekers een vierde aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

medische redenen in. 

 

Op 17 april 2015 verklaarde de gemachtigde deze vierde aanvraag van verzoekers om machtiging tot 

verblijf op grond van medische redenen onontvankelijk. Verzoekers diende tegen deze beslissing beroep 

in bij de Raad, die het beroep bij arrest van 26 november 2015 met nummer 157 023 verwierp. 

 

Op 20 oktober 2015 nam de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Op 26 januari 2016 dienden verzoekers een vijfde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

medische redenen in. 

 

Op 19 mei 2016 verklaarde de gemachtigde ook de vijfde aanvraag van verzoekers om machtiging tot 

verblijf op grond van medische redenen onontvankelijk. Deze beslissing vormt de bestreden beslissing. 

 

Zij is gemotiveerd als volgt:  

 

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

26.01.2016 bij onze diensten werd ingediend door : 

B., R. (R.R.: […]), geboren te P. op […].1982 

B., S. (R.R.: […]), geboren te P. op […].1983 

+ 9 minderjarige kinderen: 

B., E., geboren op […]2002 

B., E., geboren op […].2003 

B., E., geboren op […].2005 

B., E., geboren op […].2006 

B., R., geboren op […]2008 

B., A., geboren op […]2010 

B., A., geboren op […].2011 

B., E., geboren op […].2015 

B., R., geboren op […]2016 

allen van nationaliteit: Servië 

adres: […] OVERPELT 

 

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 
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Reden(en): 

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 18.03.2013 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf d.d. 19.03.2009. Betrokkene legt in de nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen) voor. Het voorgelegde medisch getuigschrift (en bijlagen) 

bevat reeds eerder aangehaalde medische elementen van betrokkene waarin in de beslissing d.d. 

18.03.2013 uitgebreid werd op ingegaan. (zie bevestiging arts d.d. 19.05.2016 in bijgevoegde gesloten 

omslag). 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).” 

 

Op 12 december 2016 dienden verzoekers een zesde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

medische redenen in. 

 

Op 20 februari 2017 diende verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, in functie van zijn Kroatische neef. 

 

Op 13 maart 2017 werd ook de zesde aanvraag van verzoekers om machtiging tot verblijf op grond van 

medische redenen onontvankelijk verklaard. 

 

Op 6 april 2017 diende verzoeker een zevende aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

medische redenen. 

 

Op 10 augustus 2017 nam de gemachtigde een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoekers voeren in een enig middel de schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet iuncto 

de zorgvuldigheidsplicht, iuncto de motiveringsplicht zoals geformuleerd in de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna verkort de wet van 29 juli 

1991). 

 

Zij verschaffen de volgende toelichting: 

 

“Dat deze beslissing evenwel strijdig is met artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

"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 intégritéit 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 : 

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

 

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; 

 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 
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[2 4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte 

zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf 

in het Rijk;]2  

[2 5°J2 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.  

 

Dat de dienst vreemdelingenzaken volledig ten onrechte stelt dat de gezondheidstoestand van 

verzoekerskind, B. A, ongewijzigd zou zijn ten aanzien de eerder ingediende aanvraag dd19.03.2009, 

waarop de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing heeft genomen op 10.08.2012. 

 

Eerstens dient benadrukt te worden dat B. A. slechts geboren is op (…)2010. 

 

Daarnaast dient gesteld te worden dat er wel degelijk nieuwe elementen toegevoegd zijn in het medisch 

attest. Zo is er in het medisch getuigschrift dd. 22.12.2015 sprake van een bilaterale tibialis anterior 

transfer, waar er in de medische attesten voor 18.03.2013 geen sprake van was. 

 

Dat verzoekers daarnaast uitdrukkelijk wensen te benadrukken dat hun kind B. A. ernstig ziek is en dat zij 

de ziekte van hun kind geenszins kunnen behandelen in Servië. 

 

Er dient gesteld dat zij onmogelijk een correcte medische behandeling kunnen genieten voor hun zoon in 

hun land van herkomst. 

 

De beslissing maakt dan ook een ernstige schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, de 

motiveringsplicht, zoals vervat in de Wet Uitdrukkelijke Motivering van Bestuurshandelingen van 1991, 

alsook van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Het dient dan ook benadrukt te worden dat deze beslissing als nietig dient beschouwd te worden en dient 

vernietigd te worden.” 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 

tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de 

bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld 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 administratieve 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 7 november 2001, nr. 100.628; RvS 30 mei 2006, nr. 159.298; RvS 12 januari 

2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007, nr. 167.848; RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 

 

In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk gesteld dat overeenkomstig artikel 9ter, § 3, 5° van de 

Vreemdelingenwet de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk is, daar de ingeroepen 

elementen ter ondersteuning van de aanvraag reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag. Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van de formele 

motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

 

Waar verzoekers inhoudelijke kritiek uiten op de bestreden beslissing hebben zij de materiële 

motiveringsplicht op het oog, die in casu dient te worden onderzocht in het licht van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd.  

 

Artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen 

en dat door verzoekers geciteerd wordt, laat toe een aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk 

te verklaren wanneer, zoals in voorliggende zaak, de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk (in casu de aanvraag van 26 januari 2016) reeds werden 

ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het 

Rijk (in casu de aanvraag van 19 maart 2009) op grond van genoemde bepaling.  

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de eerdere aanvraag van 19 maart 2009 om machtiging 

tot verblijf in het Rijk, naar aanleiding waarvan dezelfde medische elementen voor de zoon van verzoekers 
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zouden zijn aangevoerd. Naar aanleiding van de recentere aanvraag van 26 januari 2016 concludeert de 

ambtenaar-geneesheer dat er geen nieuwe pathologie wordt aangehaald voor betrokkene. Dit vindt steun 

in het administratief dossier.  

  

Uit de aan de beide aanvragen toegevoegde stukken blijkt dat de zoon van verzoekers reeds sinds zijn 

geboorte werd en nog steeds behandeld wordt voor bilaterale klompvoetjes. Dit wordt door verzoekers 

niet ontkend. Zo onderging de zoon van verzoekers reeds verschillende hospitalisaties en ingrepen en 

voorzien de behandelende artsen blijvende follow up gezien de voetposities nog niet als definitief kunnen 

worden beschouwd. Uit de bijlage van 28 november 2011 blijkt dat reeds op dat moment werd vastgesteld 

dat op termijn zeker een “tibialis anterior transfer” noodzakelijk was. In het standaard medisch getuigschrift 

van 4 maart 2015 wordt door de behandelde arts samengevat dat de zoon van de verzoekers sinds zijn 

geboorte in behandeling is en dat deze behandeling kan voortduren tot op volwassen leeftijd, waarbij een 

traag progressieve vooruitgang sinds de geboorte wordt vastgesteld. Uit de stukken blijkt dat betrokkene 

in 2010 een ingreep ter verlenging van de achillespezen onderging, en in 2014 reeds een bilaterale 

transfer. Ook werden continue gipsimmobilisaties en het dragen van correctieschoeisel toegepast. In het 

standaard medisch getuigschrift van 22 december 2015 herhaalt de behandelende arts deze elementen, 

zoals reeds weergegeven in het standaard medisch getuigschrift van 4 maart 2015. 

 

Verzoekers houden voor dat in de bestreden beslissing ten onrechte wordt gesteld dat de 

gezondheidstoestand ongewijzigd is ten aanzien van de aanvraag van 19 maart 2009 en stellen dat er 

integendeel “nieuwe elementen” zouden zijn, namelijk in het standaard medisch getuigschrift van 22 

december 2015 zou sprake zijn van een “bilaterale tibialis anterior transfer”. De Raad leest reeds in de 

bijlage van 28 november 2011 dat deze ingreep op termijn noodzakelijk zal zijn en uit de bijlage van 10 

april 2014 blijkt dat reeds een bilaterale transfer werd uitgevoerd. Blijkens het administratief dossier gaat 

het om een operatieve ingreep ter behandeling van klompvoetjes. Verzoekers menen dat dit een “nieuw 

element” zou uitmaken waardoor de gemachtigde niet op kennelijk redelijke wijze had kunnen besluiten 

dat de in het kader van de recente aanvraag aangehaalde gezondheidstoestand de eerder aangehaalde 

toestand bevestigt. Verzoekers beperken zich tot het louter stellen dat er sprake is van een “bilaterale 

tibilais anterior transfer”, waarvan in eerdere medische attesten geen sprake zou zijn geweest, zonder 

echter concreet te staven waarom de gezondheidstoestand van hun zoon niet als ongewijzigd kan of mag 

worden beschouwd. Zij wijzen slechts op een stap in de behandeling waarvan reeds in 2011 sprake was, 

waardoor zij niet aantonen dat er sprake is van nieuwe elementen.  

 

Er kan overigens worden opgemerkt dat verzoekers in hun aanvraag van 12 januari 2016 zelf op geen 

enkele manier wijzen op enige wijziging in de gezondheidstoestand, laat staan verslechtering. Bovendien 

en ten overvloede wijst de raadsman op “uitzonderlijke omstandigheden” in het licht van de 

“ontvankelijkheid”. Nochtans is in tegenstelling tot een aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, het aantonen van uitzonderlijke omstandigheden bij een medische 

regularisatieaanvraag in het licht van de ontvankelijkheid conform artikel 9ter, § 3 van de 

Vreemdelingenwet geenszins vereist. 

 

Waar verzoekers aanvoeren dat de zoon waarover het gaat slechts geboren is op (...) 2010 zodat hij 

onmogelijk het voorwerp kan uitmaken van de eerste aanvraag van 19 maart 2009, dient te worden 

vastgesteld dat deze aanvraag van 19 maart 2009 werd aangevuld met medische attesten inzake deze 

zoon vanaf 1 februari 2010. De beslissing die genomen werd over deze aanvraag, de laatste 

ongegrondheidsbeslissing van 7 november 2013, steunt op adviezen van de ambtenaar-geneesheer die 

onder meer betrekking hebben op de problematiek van de klompvoetjes van de zoon. De Raad kan niet 

vaststellen dat verzoekers tegen deze beslissing in beroep gingen. De gemachtigde kon derhalve op 

redelijke wijze besluiten dat de ingeroepen medische elementen naar aanleiding van de aanvraag van 12 

januari 2016 reeds werden ingeroepen in het kader van de aanvraag van 19 maart 2009, zodat de 

aanvraag van 12 januari 2016 in toepassing van artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk dient te worden verklaard. Verzoekers kunnen niet ernstig anders voorhouden.  

 

Waar verzoekers tenslotte nog betogen dat de ziekte van hun zoon geenszins correct kan worden 

behandeld in het land van herkomst, wijst de Raad er op dat deze grief geen betrekking heeft op het motief 

van de bestreden beslissing. Verzoekers kunnen er niet aan voorbijgaan dat de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard omdat de 

ingeroepen elementen ter ondersteuning van deze aanvraag reeds werden ingeroepen in het kader van 

een vorige aanvraag op grond van genoemde bepaling, motivering die zij niet afdoende weerleggen. Het 

feit dat zij geen (correcte) medische behandeling zouden kunnen bekomen in het land van herkomst doet 

geen afbreuk aan genoemd determinerend motief van de bestreden beslissing. Evenmin kwam het de 
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gemachtigde toe een onderzoek te voeren naar de behandelingsmogelijkheden aldaar, nu de loutere 

vaststelling dat zij zich beroepen op dezelfde elementen in casu, gelet op het voorgaande, volstaat.  

 

De uiteenzetting van verzoekers laat dan ook niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing 

onredelijk is, of is genomen op grond van onjuiste gegevens. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht of van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde de verplichting op zijn beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Verzoekers tonen 

in casu gelet op de supra gemaakte vaststellingen niet aan dat de gemachtigde of de ambtenaar-

geneesheer bij het nemen van de bestreden beslissing is voorbij gegaan aan een dienstig stuk van het 

administratief dossier. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan ook niet worden aangenomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekers 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 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: 

 

Enig artikel 

 

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

 

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 

 


