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 nr. 198 824 van 29 januari 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 14 augustus 2015 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 16 juni 2015, waarbij 

een aanvraag om, met 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, tot een 

verblijf in het Rijk te worden gemachtigd, onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 januari 

2018. 

 

Gehoord het verslag van de voorzitter van de Raad G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JESPERS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Via een op 1 juli 2010 gedateerd schrijven diende verzoeker een eerste aanvraag in om, met toe-

passing 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), tot een 

verblijf in het Rijk te worden gemachtigd.  
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 22 juni 2011 de 

beslissing waarbij verzoekers eerste aanvraag om machtiging tot verblijf, om medische redenen, 

ongegrond wordt verklaard. 

 

1.3. Via een op 18 mei 2015 gedateerd schrijven diende verzoeker een tweede aanvraag in om, met 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. 

 

1.4. Op 16 juni 2015 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de beslissing waarbij verzoekers tweede aanvraag om, op medische 

gronden, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd onontvankelijk wordt verklaard. Deze 

beslissing, die verzoeker op 17 juli 2015 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt:   

 

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

18.05.2015 bij onze diensten werd ingediend door : 

 

[I.B.] […] 

nationaliteit: Servië 

[…] 

 

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): 

 

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 22.6.2011 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 1.7.2010. Betrokkene legt in zijn nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift voor waaruit blijkt dat zijn gezondheidstoestand ongewijzigd is ten 

aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 1.7.2010 (zie bevestiging arts dd.11.6.2015 in 

bijgevoegde gesloten omslag). Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts de reeds eerder 

aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 22.6.2011 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).” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding te zijnen laste te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de 

materiële motiveringsplicht en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedge-
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keurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). Hij betoogt tevens dat verweerder zich schuldig 

maakte aan machtsoverschrijding. 

 

Hij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Het advies van arts-adviseur Dr. [B.] dd. 11.06.2015 luidt als volgt: 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag dd. 18.05.2015 en dd. 01.07.2010 te 

vergelijken. 

 

Betrokkene legt in de aanvraag dd. 18/05/2015 een standaard medisch getuigschrift (SMG) voor, 

opgesteld door Dr. [R.] dd. 13/3/2015. Uit dit medisch getuig[…]schrift blijkt dat het nog steeds een 

zelfde aandoening van betrokkene betreft als de pathologie in de medische attesten gevoegd bij de 9ter 

aanvraag dd. 01/07/2010, waarvoor reeds een uitgebreid advies werd opgesteld door collega [S.] op 

15/06/2011. Op het standaard medisch getuigschrift dd. 13/03/2015 wordt derhalve geen nieuwe 

pathologie aangehaald voor betrokkene. Het voorgelegde SMG bevestigt slechts de reeds eerder 

aangehaalde aandoening van betrokkene”. 

 

De bestreden beslissing neemt het advies over en stelt dat de aanvraag onontvankelijk zou zijn op basis 

van artikel 9ter §3, 5° vreemdelingenwet: 

 

[…] 

 

Eerste onderdeel, 

 

Verzoeker is van mening dat het niet aan een niet gespecialiseerd arts toekomt om zich, zonder bijstand 

van een gespecialiseerd geneesheer, uit te spreken over de inhoud van medische attesten van 

specialisten. De arts-adviseur had zich moeten laten bijstaan. 

 

Overname door de bestreden beslissing van een advies dat met die inhoudelijke beperking is behept, 

schendt de motiveringsverplichting. 

 

Verzoeker wees in zijn aanvraag tot medische regularisatie op de Code Geneeskundige Plichtenleer, 

deze houdt de volgende verplichtingen in: 

 

“Hoofdstuk IV – De geneesheer als adviseur, controleur, deskundige of ambtenaar 

 

Deel I. – Zijn taak 

 

Artikel 119 

 

De geneesheer belast met een deskundig onderzoek naar de lichamelijke of geestelijke bekwaamheid 

of geschiktheid van een persoon met om het even welk klinisch onderzoek, met de controle van een 

diagnose of met het toezicht op een behandeling, of nog met een onderzoek naar de medische 

prestaties voor rekening van een verzekeringsinstelling, moet de bepalingen van deze code naleven. Hij 

mag geen opdracht aanvaarden die tegen de medische ethiek indruist. 

 

Deel II. - Zijn betrekkingen met de patiënt 

 

Artikel 123 

 

De geneesheer belast met een in artikel 119 vermelde opdracht moet vooraf aan de betrokkene 

mededelen in welke hoedanigheid hij optreedt en hem in kennis stellen van zijn opdracht. De 

geneesheer-gerechtelijk deskundige vooral zal hem waarschuwen dat hij aan de verzoekende overheid 

alles dient mede te delen wat betrokkene hem zal toevertrouwen in het kader van zijn opdracht. 

 

Artikel 124 

 

Wanneer deze geneesheren menen een diagnose te moeten stellen of een prognose te moeten maken, 

mogen zij slechts besluiten formuleren nadat zij de patiënt hebben gezien en persoonlijk hebben 
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ondervraagd, zelfs indien zij gespecialiseerde onderzoekingen hebben laten uitvoeren of over 

elementen beschikken die hen door andere geneesheren werden medegedeeld. 

 

Deel III. – Zijn betrekkingen met de behandelende geneesheer 

 

Artikel 126 

 

§ 1. De adviserende of controlerende geneesheer vervult zijn opdracht met inachtneming van de 

voorschriften van collegialiteit. Hij moet zich in het bijzijn van de patiënt onthouden van elke beoordeling 

over de diagnose, de behandeling of over de persoon van de behandelende geneesheer, zijn 

geschiktheid of de kwaliteit van de verleende zorgen. 

§ 2. Indien de medische adviseur of de controlerende geneesheer bij de patiënt onderzoekingen wil 

laten doen die hijzelf niet kan uitvoeren, verzoekt hij de behandelende geneesheer ze te doen uitvoeren 

en zorgt hij er slechts zelf voor met de toestemming van de behandelende geneesheer of bij duidelijke 

nalatigheid van deze laatste. 

§ 3. De adviserende of controlerende geneesheer moet in elk geval de behandelende geneesheer 

inlichten over de resultaten van deze speciale onderzoekingen. Hij mag hem zijn mening over de 

behandeling laten kennen zonder daarbij afbreuk te doen aan de rechten van de behandelende 

geneesheer. 

§ 4. De adviserende of controlerende geneesheer onthoudt zich van elke rechtstreekse inmenging in de 

behandeling; hij moet in elk geval contact opnemen met de behandelende geneesheer vooraleer een 

beslissing te nemen die deze van de behandelende geneesheer wijzigt. 

§ 5. Indien de patiënt een raadgevende geneesheer heeft, vervult de deskundige geneesheer zijn 

opdracht in samenwerking ermee, behoudens afwijkende wetsbepalingen. Hij mag geen rekening 

houden met de mededelingen van een partij die in het dossier niet zijn opgenomen”. 

 

De Code Geneeskundige Plichtenleer wordt door de adviserende geneesheer volledig genegeerd. Hij 

nam geen contact op met de behandelende geneesheer; hij zag de patiënt niet. 

 

Een beslissing die zich baseert op een medisch advies dat tot stand is gekomen met negatie van de 

dwingende aspecten van de medische plichtenleer, negeert niet enkel de motiveringsverplichting (een 

beslissing kan niet gesteund zijn op een advies dat niet conform de regels van de beroepsgroep 

waartoe de adviseur behoort, tot stand is gekomen), maar ook de zorgvuldigheidsverplichting (de 

beslissing dient na te gaan of het advies dat wordt overgenomen op zorgvuldige wijze is tot stand 

gekomen). 

 

Tweede onderdeel, 

 

In het advies wordt gesteld dat er geen verschil is in aandoening met de vorige afgewezen aanvraag en 

afwijzing. 

 

Verzoeker betwist dit. 

 

De arts-adviseur stelt dat er nog altijd sprake is van „een zelfde aandoening‟ als bij de aanvraag in 

2010. Echter, hiermee is niet gezegd dat het ziektebeeld van verzoeker identiek is aan het ziektebeeld 

ten tijde van zijn aanvraag in 2010. 

 

In de bestreden beslissing stelt verwerende partij vervolgens dat de gezondheidstoestand ongewijzigd 

is. Dit is niet hetzelfde als stellen dat verzoeker nog altijd aan dezelfde aandoening leidt; een 

aandoening bestaat immers uit verschillende gradaties. 

 

Allereerst is er ondertussen vijf jaar verstreken; de kans dat psychische klachten in die tijdspanne 

verergeren is zeer groot. De actuele gezondheidssituatie van verzoeker dient derhalve nauwkeurig te 

worden onderzocht. 

 

Daarnaast verschillen de medische attesten voorgelegd bij de eerste aanvraag en de huidige aanvraag 

tot medische regularisatie zeer sterk van elkaar. 

 

In het medisch attest dat bij de tweede aanvraag werd gevoegd, wordt door Dr. [R.] duidelijk gesteld dat: 

 

1. Verzoeker een levenslange behandeling dient te ondergaan. 
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2. Verzoeker indien hij niet behandeld wordt mogelijks suïcidaal wordt. 

3. Verzoeker mantelzorg behoeft. 

 

Al deze medische vaststellingen komen in het attest bijbehorend bij de eerste aanvraag niet voor. 

 

Het is verzoeker dan ook onduidelijk op basis waarvan verwerende partij tot de conclusie komt dat zijn 

gezondheidssituatie hetzelfde is als vijf jaar geleden. Slechts een vluchtige blik op de twee medische 

attesten leidt tot de conclusie dat de gezondheid van verzoeker sterk achteruit is gegaan. 

 

In de aanvraag werd bovendien ook uitdrukkelijk verwezen naar nieuwe elementen en gesteld dat: 

 

“Er wordt in tegenstelling tot enkele jaren gelden voorzien dat verzoeker levenslang deze 

medicamenteuze behandeling zal moeten volgen. 

 

Indien deze behandeling wordt stopgezet, zal dit leiden tot een psychose en/of zelfmoordpogingen. 

 

Medische mantelzorg is noodzakelijk, evenals opvolging door de huisarts, psycholoog en psychiater van 

verzoeker”. 

 

Deze elementen worden in de bestreden beslissing volledig genegeerd. 

 

Daarnaast wordt er zowel in de medische attesten als in de aanvraag gewezen op de onmogelijkheid tot 

behandeling in het geboorteland van verzoeker. Dr. [R.] stelt in het medisch attest letterlijk dat een 

terugkeer naar Servië „een risico is voor het behoud van zijn fysieke en psychische integriteit‟. 

 

Ook deze elementen worden in de beslissing volledig genegeerd. 

 

Artikel 9ter §3, 5° vreemdelingenwet hanteert als begrip „elementen ter ondersteuning van de aanvraag‟ 

wat een ruimer begrip is dan het bestaan van een pathologie. Uiteraard dient ook de evolutie van een 

pathologie onder deze elementen begrepen te worden, met inbegrip van de evolutie van de patiënt en 

van de te nemen medicaties. Dit laatste is niet zonder belang daar de beschikbaarheid van de 

medicamenten in het land van herkomst een factor is die mee in overweging moet genomen worden. 

 

Zowel het advies als de beslissing zelf negeren dit en maken geen enkele vermelding, laat staan 

weerlegging van de aangevoerde nieuwe elementen. 

 

De beslissing miskent de inhoud van artikel 9ter §3, 5° vreemdelingenwet.” 

 

3.2.1. De Raad merkt op dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals bepaald in artikel 62 van de  

Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, tot doel heeft de bestuurde, 

zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid deze beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De Raad stelt vast dat in de bestreden 

beslissing duidelijk het determinerende motief wordt weergegeven op grond waarvan ze is genomen. Er 

wordt immers, met verwijzing naar artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet, gemotiveerd dat 

verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk is omdat werd vastgesteld dat de 

elementen die hij aanvoerde ter ondersteuning van deze aanvraag reeds werden aangebracht bij een 

voorgaande aanvraag om tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. Verweerder heeft nader 

uiteengezet dat op 22 juni 2011 reeds een beslissing werd genomen omtrent verzoekers aanvraag van 

1 juli 2010 om, op medische gronden, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd en dat in het bij 

de nieuwe aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd gevoegde standaard medisch getuig-

schrift de voorheen reeds aangehaalde gezondheidsproblematiek wordt bevestigd. Deze motivering is, 

in het licht van wat is bepaald in artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet, wel degelijk pertinent en 

draagkrachtig. Ze laat verzoeker toe om zijn rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

3.2.2. Verzoeker kan daarnaast niet worden gevolgd in zijn stelling dat de bestreden beslissing is 

aangetast door een gebrek omdat verweerder zich liet adviseren door een arts-generalist, terwijl hij een 

standaard medisch attest aanbracht dat werd opgesteld door een arts-specialist. Er dient in dit verband 
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te worden geduid dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet bepaalt dat verweerder voor het 

verkrijgen van een medisch advies een beroep dient te doen op een geneesheer-specialist wanneer bij 

een aanvraag om machtiging tot verblijf specialistische verslagen worden gevoegd (RvS 13 mei 2014, 

nr. 10.484 (c)) en dat voormelde wetsbepaling ook niet voorziet dat de aangestelde ambtenaar-

geneesheer van een bijzondere expertise blijk dient te geven om de door de vreemdeling ingediende 

medische attesten te beoordelen of dat hij, enkel omdat het standaard medisch getuigschrift van de 

vreemdeling door een geneesheer-specialist is opgesteld, verplicht zou zijn om zich met een 

gespecialiseerd arts in verbinding te stellen (RvS 6 november 2013, nr. 225.353).  

 

Waar verzoeker aanvoert dat verweerder de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht 

heeft geschonden doordat hij gebruik maakte van het advies van een controlearts en deze arts de 

verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 119, 123, 124 en 126 van de code van geneeskundige 

plichtenleer miskende dient er allereerst op te worden gewezen dat de bestreden beslissing niet werd 

genomen door een ambtenaar-geneesheer die is gebonden door de bepalingen van deze code. 

Aangezien verweerder toepassing maakte van artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet was hij ook 

niet verplicht om het advies van een ambtenaar-geneesheer in te winnen en het enkele feit dat hij een 

niet-bindend advies vroeg aan een ambtenaar-geneesheer, die wel zou zijn onderworpen aan voor-

melde code, laat derhalve niet toe te concluderen dat enige onwettigheid werd begaan die aanleiding 

kan geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

De ambtenaar-geneesheer die verweerder in casu een vrijblijvend advies verstrekte heeft zich ook niet 

uitgesproken over “de lichamelijke of geestelijke bekwaamheid of geschiktheid” van verzoeker of zich 

beziggehouden “met om het even welk klinisch onderzoek, met de controle van een diagnose of met het 

toezicht op een behandeling, of nog met een onderzoek naar de medische prestaties voor rekening van 

een verzekeringsinstelling”. Hij heeft slechts zijn kennis aangewend om aan de ambtenaar die de 

bestreden beslissing nam te bevestigen dat de medische gegevens die zijn opgenomen in een medisch 

getuigschrift in se niet verschillen van deze die in een ander eerder meegedeeld getuigschrift staan 

vermeld en hij was niet belast met een in artikel 119 van de code van geneeskundige plichtenleer 

bedoelde opdracht. Deze arts heeft ook geen “diagnose of prognose” in de zin van artikel 124 van de 

code van geneeskundige plichtenleer gesteld of gemaakt. De ambtenaar-geneesheer heeft zich, zoals 

bepaald in artikel 126 van voormelde code, onthouden van een beoordeling over de diagnose, de 

behandeling of over de persoon van de behandelende arts, zijn geschiktheid of de kwaliteit van de 

verleende zorg, hij heeft geen bijkomende onderzoekingen bij verzoeker gedaan of laten doen of zich 

rechtstreeks gemengd in de behandeling van verzoeker of een beslissing genomen die de behandeling 

die werd voorgeschreven door de behandelende arts wijzigt en heeft geen enkele handeling gesteld die 

hem volgens deze code zou nopen tot een samenwerking met de arts die verzoeker behandelt. 

 

Wat betreft het tweede onderdeel van verzoekers middel dient te worden benadrukt dat artikel 9ter, § 3, 

5° van de Vreemdelingenwet verweerder verplicht om een aanvraag om machtiging tot verblijf die op 

basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wordt ingediend onontvankelijk te verklaren indien de 

elementen die werden ingeroepen ter onderbouwing van deze machtigingsaanvraag voorheen reeds 

werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag in toepassing van deze wetsbepaling. 

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat verzoeker via een op 1 juli 2010 gedateerd schrijven 

een eerste aanvraag indiende om, in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, tot een 

verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. Hij bracht hierbij een standaard medisch getuigschrift aan 

waarin kan worden gelezen dat een posttraumatische stressstoornis werd gediagnosticeerd. De arts die 

verzoeker consulteerde verduidelijkte verder dat er sprake is van een hoog angstniveau, depressiviteit 

en herbelevingen ’s nachts waardoor de slaap ernstig is verstoord en dat verzoeker arbeidsongeschikt 

is. Deze arts lichtte verder toe dat een medicamenteuze behandeling vereist is en de duur van de 

behandeling afhankelijk zal zijn van verzoekers respons op de medicatie, doch dat een volledige 

genezing niet te verwachten is. 

 

Verzoeker bracht bij zijn tweede aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd een standaard 

medisch getuigschrift aan waarin opnieuw wordt toegelicht dat hij psychische klachten heeft ingevolge 

een posttraumatische stressstoornis die reeds jaren aansleept. Er wordt tevens uiteengezet dat er 

sprake is van een depressie met slecht slapen, last van zenuwen, hoofdpijn, angst en paniekaanvallen, 

nachtmerries, piekeren en flashbacks. De behandelende arts gaf aan dat een medicamenteuze 

behandeling vereist is en dat deze behandeling levenslang dient te worden verdergezet. De stelling-

name van verweerder dat uit dit nieuwe standaard medisch getuigschrift kan worden afgeleid dat de 

gezondheidstoestand van verzoeker ongewijzigd is kan, gelet op voorgaande vaststellingen aangaande 
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de gronden waarop zijn eerste machtigingsaanvraag was gebaseerd, niet als incorrect of kennelijk 

onredelijk worden beschouwd.  

 

In zoverre verzoeker aangeeft dat in het bij zijn tweede aanvraag om machtiging tot verblijf gevoegde 

standaard medisch getuigschrift wordt vermeld dat een levenslange medicamenteuze behandeling 

vereist is merkt de Raad op dat in het bij de eerste machtigingsaanvraag gevoegde standaard medisch 

getuigschrift niet wordt gesteld dat de medicamenteuze behandeling in de tijd beperkt zou zijn. 

Verzoeker kan dan ook niet worden gevolgd in zijn standpunt dat deze vermelding een belangrijke 

nieuwe vaststelling is. Hij kan evenmin worden gevolgd in zijn bewering dat het feit dat de behandelende 

arts in het bij de tweede machtigingsaanvraag gevoegde standaard medisch getuigschrift nader 

toelichtte dat het stopzetten van de medicamenteuze behandeling aanleiding zou kunnen geven tot een 

psychose of een zelfmoordpoging en dat verdere opvolging door artsen nodig is een belangwekkend 

nieuw gegeven is dat onterecht over het hoofd werd gezien. De arts die verzoeker initieel consulteerde 

benadrukte de noodzaak van een doorgedreven behandeling immers reeds en verklaarde ook al dat de 

prognose zonder behandeling “zeer slecht” was, wat toelaat te begrijpen dat een verdere behandeling 

en opvolging vereist was om te vermijden dat verzoekers medische situatie zou escaleren. Voorts moet 

worden geduid dat niet blijkt dat de verklaringen van de arts die verzoeker voorafgaand aan zijn tweede 

aanvraag om machtiging tot verblijf consulteerde omtrent de nood aan mantelzorg enige relevantie 

hebben. Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bepaalt namelijk nergens dat de nood aan mantelzorg op 

zich een criterium is dat in aanmerking moet worden genomen bij het beoordelen van de vraag of een 

vreemdeling om medische redenen tot een verblijf in het Rijk kan worden gemachtigd. Een verblijfs-

machtiging om medische redenen kan enkel worden toegekend indien de betrokken vreemdeling niet 

kan reizen zonder dat zijn leven of fysieke integriteit in gevaar komt of indien er geen adequate 

behandeling voor zijn medisch probleem bestaat in zijn land van herkomst en hij hierdoor in een situatie 

dreigt terecht te komen die als onmenselijk en vernederend dient te worden beschouwd. Hierbij moet 

worden benadrukt dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat mantelzorg, dit is de zorg voor chronisch 

zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren, 

dient te worden aanzien als een medische “behandeling” in de zin van artikel 9ter van de Vreemde-

lingenwet. Hoe dan ook blijkt geenszins dat in de tweede machtigingsaanvraag een nieuwe aandoening 

werd aangevoerd, dat werd vastgesteld dat een bestaande aandoening sterk negatief is geëvolueerd, 

dat werd aangetoond dat een nieuwe behandeling vereist is of dat er nieuwe inzichten zijn inzake de 

behandelingsmogelijkheden of de toegankelijkheid van een behandeling in zijn land van herkomst.     

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatie-

bevoegdheid waarover verweerder beschikt of dat verweerder enig dienstig gegeven niet zou hebben 

betrokken bij het nemen van de bestreden beslissing. Enige vorm van machtsoverschrijding of een 

schending van de materiële motiveringsplicht of van de zorgvuldigheidsplicht blijkt derhalve niet. 

 

De uiteenzetting van verzoeker laat ook niet toe te concluderen dat verweerder enige bepaling van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet heeft geschonden. 

 

3.2.3. Verzoeker laat verder na om, op een voor de Raad begrijpelijke wijze, uiteen te zetten waarom hij 

van oordeel is dat artikel 3 van het EVRM werd geschonden. Dit onderdeel van het middel is, bij gebrek 

aan de vereiste toelichting, dan ook onontvankelijk. 

 

Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig januari tweeduizend achttien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


