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 nr. 102 917 van 15 mei 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 27 

november 2012 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 voor 

Maatschappelijke Integratie van 23 oktober 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard, 

aan verzoekers ter kennis gebracht op 31 oktober 2012.  

 

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. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat D. HANNEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 3 december 2009 diende verzoeker 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 7 september 2010 werd de aanvraag ontvankelijk verklaard. 

 

Op 23 oktober 2012 werd de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet ongegrond verklaard. 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.12.2009 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

B., M. (R.R.: […]) nationaliteit: Azerbeidzjan geboren te G. op […] 

adres: […] verklaarde alias: K., M. 

 

B., Z. (R.R. […]) nationaliteit: A. geboren te T. op […] adres:[…] 

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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 07.09.2010, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

Reden(en) : 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

te bekomen 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 

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

Er werden medische elementen aangehaald voor B., M. die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag arts-adviseur d.d. 16.10.2012 in gesloten omslag). 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft.  

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd (m.n. dat betrokkene vreest voor 

vervolging in zijn land van herkomst) welke geen betrekking hebben op de medische toestand van 

betrokkene. Dat met de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

duidelijk een onderscheid werd aangebracht in twee verschillende procedures, m.n. ten eerste het 

artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een medische 

aandoening, ten tweede het artikel 9bis voor in België verblijvende personen, die menen te beschikken 

over buitengewone omstandigheden, en die om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te 

verkrijgen. Dat de hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter 

vallen en dat derhalve in dit verzoek aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan 

worden gegeven. 

Bovendien beroept betrokkene zich op de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van 

artikel 9,3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door 

de Raad van State (arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de 

criteria van deze instructie niet meer van toepassing.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Artikel 39/72 juncto artikel 39/81 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“De verwerende partij bezorgt de griffier binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep het 

administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.”  

 

Verweerder heeft in casu geen nota met opmerkingen toegestuurd. 

 

Tevens wenst de Raad erop te wijzen dat verweerder ook naliet het administratief dossier binnen de 

voorgeschreven termijn van acht dagen toe te sturen. Met toepassing van artikel 39/59, § 1 van de 

vreemdelingenwet dienen de door verzoekers vermelde feiten als bewezen te worden geacht, tenzij 

deze feiten kennelijk onjuist zijn.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste en enig middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van het beginsel van behoorlijk bestuur. 

Tevens voeren verzoekers aan dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 
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Verzoekers lichten hun middel toe als volgt: 

 

«Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, prévoit dans ses articles 

2 et 3 ce qui suit : 

Article 2 : Les actes administratifs des autorités administratives visées à l’article premier doivent faire 

l'objet d'une motivation formelle. 

Article 3 : La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait 

servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. 

 

La loi du 15 décembre 1980 prévoit également dans son article 62 que « les décisions administratives 

sont motivées ». 

De ces dispositions précitées, il ressort que tout acte administratif doit être motivé de manière adéquate, 

ce qui signifie que les considérations de droit et de fait doivent être indiquées dans l’acte. 

Ceci implique donc qu’on explique à la personne concernée pour quelles raisons de droit et de fait une 

décision à son encontre a été prise, pour que celle-ci puisse apprécier s’il est utile d’introduire un 

recours. 

 

Dans le cas présent, la décision attaquée ne satisfait pas à cette motivation adéquate. 

En effet, la décision est motivée de façon suivante :[…] 

Le requérant doit constater que cette motivation est une motivation générale, sans tenir compte des 

éléments précis connus par la partie adverse. 

En plus, il faut remarquer que la partie adverse donne deux raisons pour justifier le refus, mais n’indique 

pas quelle des deux est finalement reprise. Il est indiqué que l’une ou l’autre justification sont choisies, 

ce qui est inadmissible puisque non conforme à une motivation adéquate. 

 

En plus, le requérant que le médecin conseil de la partie adverse conclut que le requérant aurait 

uniquement une dépression chronique et un problème d’alcool. 

Cependant, dans les rapports médicaux transmis à la partie adverse, il était clairement question de 

troubles de comportement qui nécessite un traitement d’entre 2 et 5 ans et d’une nécessité absolue de 

(sic). 

 

Le requérant renvoie surtout au rapport du 11.06.2012, qui a été transmise à la partie adverse par une 

lettre du 08.08.2012 (pièce 3). 

Le médecin conseil de la partie adverse n’a manifestement pas tenu compte de ce rapport médical, 

puisqu’il ne le mentionne pas dans son rapport. 

Une motivation qui ne tient pas compte de tous les éléments de faits soumis à l’appréciation de 

l’administration ne correspond pas au critère de motivation adéquate. 

Dès lors, en prenant une décision sans se prononcer sur le contenu de tous les rapports médicaux 

déposés, la partie adverse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision (voy. en ce sens, 

CCE, 27.03.2012, n° 78.156, Rev. dr. étr. 2012, liv. 167, 131). 

En plus, une motivation qui passe complètement sous silence des avertissements explicites relatifs à 

l'exigence d'un suivi postopératoire et les conséquences d'une interruption temporaire du traitement 

démontre un manque manifeste de compréhension de la cause (Cons, contentieux étrangers (3e ch.) n° 

32.515, 8 octobre 2009, T. Vreemd. 2010 (sommaire), liv. 2, 174). 

 

En plus, il faut constater que les certificats médicaux transmis à la partie adverse mentionnent 

clairement de quelle pathologie il s’agit dans le cas d’espèce, et que plusieurs hospitalisations ont été 

nécessaires. La question de savoir si le patient pourra être complètement guéri ne pouvait pas être 

clairement répondue. 

Or, dans ces conditions, un examen par le médecin conseil de la partie adverse aurait été la moindre 

des choses. 

Il est donc inadmissible que la partie adverse ait pris une décision sans que le médecin conseil aurait 

pris la peine de vérifier l’état de santé du requérant (voy. en ce sens, Cons, contentieux étrangers (3e 

ch.) n° 74.073, 27 janvier 2012, Rev. dr. étr. 2012, liv. 167, 127). 

Dernièrement, le requérant constate qu’il a introduit sa demande le 03.12.2009, que la décision de 

recevabilité date du 07.09.2010, mais que la décision finale n’a été prise que le 23.10.2012, soit 

presque trois ans après l’introduction de la demande. 

Malgré ce grand laps de temps, la partie adverse n’a pas pris la peine de vérifier tous les éléments 

concrets du dossier, mais s’est contenté de notifier une décision motivée de manière générale, ce qui 

est inconciliable avec le principe de bonne administration.» 
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Zoals onder “rechtspleging” reeds geduid stelt de Raad vast dat verweerder heeft nagelaten het 

administratief dossier over te maken aan de Raad. Overeenkomstig artikel 39/59, § 1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet worden de door verzoekers vermelde feiten derhalve als bewezen geacht, tenzij deze 

feiten kennelijk onjuist zijn.  

 

Uit de argumentatie van verzoekers blijkt dat zij onder meer aanvoeren dat er geen rekening zou 

gehouden zijn met het medisch rapport van 11 juni 2012, dat aan de verweerder zou zijn overgemaakt 

op 8 augustus 2012, dus voor de bestreden beslissing. Gelet op het feit dat er geen administratief 

dossier voorligt, kan de Raad niet controleren of dit medisch rapport al dan niet aan verweerder werd 

overgemaakt en of de ambtenaar-geneesheer bijgevolg geen rekening heeft gehouden met deze 

gegevens. Daar de administratie deze determinerende informatie niet ter beschikking van de Raad 

gesteld heeft, maakt ze de wettigheidscontrole op haar beslissing onmogelijk (RvS 17 februari 1998, nr. 

71 867). Derhalve dringt de nietigverklaring van de bestreden beslissing zich op. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

Maatschappelijke Integratie van 23 oktober 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard, 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien mei tweeduizend dertien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


