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 nr. 103 538 van 27 mei 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 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 Macedonische nationaliteit te zijn, op 

16 augustus 2012 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 8 juni 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 onontvankelijk wordt verklaard en van het bevel om 

het grondgebied te verlaten, betekend op 17 juli 2012. 

 

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 4 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. ACER verschijnt voor de 

verzoekende partijen 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 

 

Op 8 juni 2012 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9ter voor de tweede maal. 

 

Op 8 juni 2012 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag 

onontvankelijk. Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt: 

 

“(…) Redenen: 
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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° tet 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 tet het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling.  

Op 12.08.2011 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 24.09.2010. Betrokkene, B.S., legt in haar nieuwe 

verblijfsaanvraag een medisch getuigschrift voor waaruit blijkt dat haar gezondheidstoestand 

ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 24 092010 Het voorgelegde medisch 

getuigschrift bevestigt slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de 

beslissing dd. 12 08.2011 werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene 

en werd de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in het land 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 M 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse 

bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) (…)” 

 

Ten gevolge van de eerste bestreden beslissing wordt aan de verzoekende partijen op 17 juli 2012 een 

bevel om het grondgebied te verlaten betekend. Dit vormt de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Op pagina 1 onderaan van het verzoekschrift vragen verzoekers “de bestreden beslissing te schorsen 

en te vernietigen.” 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingen-

wet) dient de vordering tot schorsing in een en dezelfde akte als het beroep tot nietigverklaring te 

worden ingesteld. In het opschrift van het verzoekschrift dient te worden vermeld dat hetzij een beroep 

tot nietigverklaring wordt ingesteld, hetzij een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring. 

Indien aan deze pleegvorm niet is voldaan, dan wordt het verzoekschrift geacht enkel een beroep tot 

nietigverklaring te omvatten. De Raad stelt vast dat verzoekers een verzoekschrift hebben ingediend 

met als opschrift ‘verzoekschrift in beroep’. Gelet op het voorgaande dient de Raad vast te stellen dat 

enkel een verzoek tot nietigverklaring op rechtsgeldige wijze werd ingesteld. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van “de wet betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen (Wet 29 juli 1991) en schending van de zorgvuldigheidsbeginsel”. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet 

bestaan uit de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. De 

motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk. 

Dat de bestreden beslissing niet de feitelijke en juridische overwegingen weergeeft waaraan zij ten 

grondslag ligt. Schending van de art. 3 Wet betreffende uitdrukkelijke motivering van bestuurs-

handelingen. 

De bestreden beslissing bevat aldus geen voldoende motivering. 

De stelling van de verwerende partij dat de nieuwe aanvraag onontvankelijk dient verklaard te worden 

louter en alleen omdat het geen nieuwe elementen bevat aangaande de gezondheidstoestand van 

verzoekers, is kennelijk onredelijk, aangezien mevrouw B. S. nog steeds aan dezelfde aandoeningen 

lijdt en zelfs in nog ergere mate. 

Mevrouw B. lijdt aan zeer ernstige duizeligheid en hoofdpijn, en vertoont symptomen van post-

traumatische stressstoornis met angst-en paniekaanvallen. Deze klachten zijn sinds de eerste aanvraag 

in die mate toegenomen dat verzoekster nood heeft aan medicatie voor onbepaalde duur en 

regelmatige opvolging door een specialist. De "beoordeling” (ten gronde) van deze medische elementen 
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moet volgens art. 9ter Vw gebeuren door een ambtenaar-geneesheer of een aangeduide geneesheer 

(artikel 9ter, §1, lid 5). 

Verwerende partij impliceert verkeerdelijk dat verzoekster genezen zou zijn van haar aandoeningen of 

dat haar toestand op zijn minst gestabiliseerd zou zijn, omdat zij geen bijkomende, nieuwe informatie 

verschaft zou hebben. Niets is minder waar, de toestand van mevrouw B. is intussen zelfs verslechterd. 

Bijgevolg kan niet aanvaard worden dat de aanvraag van verzoekers geweigerd wordt, zonder mevrouw 

B. zelf aan een medisch onderzoek te onderwerpen. 

Verzoekster heeft eerder objectieve en verifieerbare verslagen voorgelegd aangaande de medische 

aandoening waaraan zij lijdt. Aan de hand van de verslagen kon worden afgeleid dat de medische 

aandoeningen waaraan verzoekster lijdt van die aard zijn dat een verdere gespecialiseerde, regelmatige 

medische opvolging noodzakelijk is. Minstens werden de medische aandoeningen waaraan verzoekster 

lijdt door de ambtenaar-geneesheer ten onrechte geringschat. 

Verwerende partij heeft de medische attesten niet adequaat en onvoldoende onderzocht: de 

gezondheidstoestand van mevrouw B. moet medisch opgevolgd worden in België, met name door haar 

vertrouwde artsen en in haar vertrouwde kliniek, en dit zonder onderbreking; elke onderbreking zal 

immers een terugval van de vooruitgang betekenen. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

‘Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L,P. en BOES, M., administratief recht, Leuven, ACCO, 1990,31)’. 

‘Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (R.v.St., REESKENS, 

nr. 20.602, 30 september 1980, R. W. 1982-82, 36, noot LAMBRECHTS, W.)\ 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft niet al de stukken die aan de regularisatieaanvraag van verzoeker 

waren toegevoegd in acht genomen. 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651,18 september 1984, R. W,., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43) 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht en de materiele motiverings-

verplichting.” 

 

3.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Betreffende de vermeende schending van de Wet van 29.07.1991, laat de verwerende partij gelden dat 

bij lezing van verzoekers inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek 

leveren, maar dat zij er ook in slagen de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te 

geven en daarbij blijk geven kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekers 

het vereiste belang ontberen bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.06.1994, Art. R.v.St. 

1994, z.p.). 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekers de schending aanvoeren, 

heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die ten 

grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat deze in 

staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking staande 

rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde vaststelling 

impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978- 79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St nr. 44.948, 18.11.1993, Ait. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, FJ.F. 

1998, 693). 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekers het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om hen toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 
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Deze vermeldingen laten verzoekers toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan de 

bestreden beslissing werd genomen en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de 

betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd.Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in 

het besproken middel als geschonden aangeduide wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is 

genoegzaam gemotiveerd. 

Verzoekers hun uiteenzetting kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu verzoekers hun 

beschouwingen niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door hen geschonden geachte 

rechtsregels. 

Gelet op het voorgaande is de verwerende partij de mening toegedaan dat dit aspect van verzoekers’ 

enig middel onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

Voor het geval de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hier toch anders over zou denken en dus 

louter subsidiair, merkt de verwerende partij bijkomend nog op dat de juridische beschouwingen die in 

verzoekers hun uiteenzetting voorkomen bovendien niet pertinent zijn. 

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

“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 in geroepen 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 12.08.2011 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 24.09.2010. Betrokkene, B.S., legt in haar nieuwe verblijfs-

aanvraag een medisch getuigschrift voor waaruit blijkt dat haar gezondheidstoestand ongewijzigd is ten 

aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd24.09.2010. Het voorgelegde medisch getuigschrift 

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

dd. 12.08.2011 werd reeds uitgebreid ingegaan ov de gezondheidstoestand van betrokkene en werd de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in het land 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(85 06.02.2012) ” 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding na grondig 

en zorgvuldig onderzoek van verzoekers hun concrete situatie heeft geoordeeld dat de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te 

worden verklaard, vermits verzoeksters gezondheidstoestand ongewijzigd is gebleven ten aanzien van 

de eerder aanvraag dd. 24.09.2010. 

Artikel 9ter, §3, 5° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
a
§ 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 blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk dient te verklaren, indien de ingeroepen elementen 

reeds bij een vorige aanvraag werden ingeroepen. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de door verzoekers ingeroepen aandoening 

inderdaad reeds werd beoordeeld door de arts-adviseur, in zijn medisch advies dd. 10.08.2011 met 

name posstraumatische stressstoornis met angst en paniekaanvallen en tevens vertigoklachten. Het 

loutere feit dat verzoekers beweren dat verzoeksters klachten op heden dermate zijn toegenomen, dat 

verzoekster nood heeft aan medicatie en regelmatige opvolging door een specialist, is niet van die aard 

om tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing te leiden. 

Verzoekers blijven volkomen in gebreke om hun ongestaafde beschouwingen aannemelijk te maken 

aan de hand van concrete elementen. Terwijl het uiteraard aan verzoekers zelf toekomt om de nodige 

zorgvuldigheid aan de dag te leggen in het kader van een aanvraag tot verblijfsmachtiging 

overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Verzoeker kunnen derhalve niet ernstig 

voorhouden dat de gemachtigde hen direct en persoonlijk om inlichtingen had moeten vragen. 

De verwerende partij laat gelden dat verzoekers in het kader van hun aanvraag de redelijke 

mogelijkheid hebben gekregen om alle relevante informatie op nuttige wijze naar voor te brengen. In 
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casu diende de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie 

en Armoedebestrijding evenwel vast te stellen dat verzoekers zich op dezelfde elementen beriepen als 

bij hun eerste aanvraag tot verblijfsmachtiging, die op 12.08.2011 ongegrond werd verklaard. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding houdt in dat het bestuur slechts na een behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen. Dit 

impliceert niet dat verzoekers mondeling dienden te worden gehoord. maar dat zij de mogelijkheid 

moeten hebben gekregen om bepaalde inlichtingen ov een nuttige wijze naar voor te brengen. (R.v.V. 

nr. 36 772 van 8 januari 2010) 

De verwerende partij stelt vast dat verzoeker middels de uiteenzetting bij zijn eerste middel een feitelijke 

herbeoordeling door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen lijkt te beogen. Dienaangaande dient 

evenwel te worden beklemtoond dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de gevraagde 

beoordeling niet kan maken. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onderzoekt enkel of de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding in redelijkheid is kunnen 

komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van de marginale toetsing 

wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke 

twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is (zie o.m. R.v.St. 17 januari 

2007,nr. 166.820).  

Verzoekers slagen er middels de heel feitelijke uiteenzetting niet in aan te tonen dat de gemachtigde 

een kennelijk onredelijke beslissing zou genomen hebben. De verwerende partij merkt op dat 

verzoekers in hun inleidend verzoekschrift -tot staving van zijn actuele gezondheidstoestand- inderdaad 

dezelfde aandoeningen aanhalen, zoals beoordeeld door de arts- adviseur in zijn advies dd. 10.08.2011. 

De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, 

oordeelde dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk diende te worden verklaard, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers hun concrete situatie 

daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheids-

beginsel incluis. 

Verzoekers kunnen niet dienstig anders voorhouden. 

Het eerste middel is ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen 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 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. De bestreden beslissing geeft 

duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de 

bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 9ter, §3, 5° van de 

vreemdelingenwet, en naar het feit dat de ingeroepen elementen ter ondersteuning van verzoekers’ 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 18 maart  

2012 reeds werden ingeroepen in het kader van haar vorige aanvraag van 24 september 2010, terwijl 

verzoeksters gezondheidstoestand ongewijzigd zou zijn en het nieuw voorgelegde medisch getuigschrift 

slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand bevestigt. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit 

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821).  
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De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissing 

kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekers 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van het enig 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu 

nazicht in van de aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

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

bevoegd om 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 onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet, op basis waarvan de verzoekers hun aanvragen om machtiging 

tot verblijf indienden, luidde op het ogenblik van het nemen van huidige bestreden beslissing 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.(…)” 

 

In de bestreden beslissing wordt overwogen dat de door de verzoekers ter ondersteuning van de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 18 maart 

2012 ingeroepen elementen reeds werden ingeroepen in het kader van de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 24 september 2010. Verzoeksters 

gezondheidstoestand zou ongewijzigd zijn en het nieuw voorgelegde medisch getuigschrift, daterend 

van 1 maart 2012, zou slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand bevestigen. Uit het 

administratief dossier blijkt dat de aanvraag van 24 september 2010 op 12 augustus 2011 ongegrond 

werd verklaard op grond van artikel 9ter, §3, 4° van de vreemdelingenwet. De reden van deze beslissing 

luidde: 

 

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

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, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 te bekomen.  

De arts-attaché stelde in het medisch verslag (zie gesloten omslag) vast dat uit de voorgelegde 

medische bewijsstukken blijkt dat de aandoeningen van betrokkene, Bekteshi Sabrije, geen actuele 

ernstige pathologie meer vormt, of geen pathologie waarvoor behandeling noodzakelijk is.Er is dan ook 

geen medisch bezwaar tegen terugkeer naar land van herkomst.  

Derhalve  

1) blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reêel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit, of  

2) blijkt niet 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 geen bewijs aanwezig 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). “ 

 

Deze beslissing was gesteund op het advies van de arts van de verwerende partij dat luidde: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van zijn/haar vraag om machtiging tot, of verlenging van verblijf, bij 

onze diensten ingediend op 24.09.2010.  
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Verwijzend naar de medische attesten d.d. 27.07.2010, 08.10.2010, 18.12.2010, 04.03.2011 en 

07.06.2011 van dr. H. Bedkers, huisarts; d.d. 28.09.2010 van dr. H. Abts, neurologe; d.d. 29.09.201 O 

van dr. M. Segers, fysische geneeskunde.  

Uit deze attesten blijkt dat betrokkene lijdt aan posttraumatische stressstoornis met angst- en 

paniekaanvallen. Tevens vertigoklachten. Afgaande op het meest recente attest blijkt dat betrokkene nu 

als behandeling Betahistine krijgt. In de voorgeschiedenis is er ook hoofdpijn geweest door prikkeling 

van de nervus occipitalis major.  

1. Vertigo of duizeligheid: betrokkene vertoont hier klachten van en wordt behandeld met Betahistine. Er 

is echter geen informatie omtrent de oorzaak van deze klachten, er is geen diagnose gesteld. Noch is 

de ernst te achterhalen. Bijgevolg is dit niet te beschouwen als  

ernstige pathologie of noodzakelijke behandeling.  

2. Posttraumatische stressstoornis met angst- en paniekaanvallen. Afgaande op het meest recente 

attest blijkt dat hier geen behandeling voor gegeven wordt. Dit is dan ook niet te beschouwen als een 

ernstige pathologie waardoor betrokkene in België zou moeten  

behandeld worden.  

3. De hoofdpijn was te wijten aan een prikkeling van een zenuw door een gespannen spier. In het meest 

recente attest wordt dit niet meer weerhouden, het betreft dus problematiek uit de voorgeschiedenis. 

Bovendien is dit geen ernstige pathologie.  

Samenvattend blijkt dat in dit dossier geen actuele ernstige pathologie is te weerhouden, of geen 

pathologie waarvoor behandeling noodzakelijk is. Derhalve is er geen medisch bezwaar tegen  

terugkeer naar land van herkomst.(…)” 

 

Ter gelegenheid van het indienen van de tweede aanvraag geven verzoekers te kennen dat verzoekster 

behandeld wordt voor ernstige rugproblematiek, dat zij niet kan reizen en werkonbekwaam is, dat 

dezelfde medicatie en behandeling niet voorhanden hetzij betaalbaar zijn in het herkomstland en 

voegen zij een medisch attest van 1 maart 2012 toe waaruit blijkt dat verzoekster “vertigoklachten” heeft 

die ernstig zijn. Ze wordt behandeld met Betahistine en motilium. Ze kan niet reizen en is ongeschikt om 

te werken. Bij stopzetting is er toename van de vertigoklachten, toename “overgeven” en hoofdpijn en er 

is doorverwijzing naar neurologie. Voort is er nog een attest waar een faxdatum op staat vermeld van 24 

augustus 2011 dat melding maakt van een posttraumatisch stresssyndroom. Het medisch getuigschrift 

met faxdatum 2 september 2011 maakt geen melding van ongekende medische problemen die niet aan 

bod zijn gekomen ter gelegenheid van het onderzoek van de eerste ingediende aanvraag. 

 

Uit deze attesten, waarbij van het laatst opgesomde wegens onleesbaarheid van de handgeschreven 

datum van het attest niet met zekerheid kan worden uitgemaakt of het behoort bij de tweede aanvraag, 

blijkt alleszins niet dat de verzoekende partij nieuwe medische gegevens aan de verwerende partij heeft 

aangereikt, in tegenstelling tot wat verzoekers suggereren. Zowel de ziekte, de medicatie en de 

behandeling staan vermeld in het advies van de arts betreffende de eerste aanvraag die geleid heeft tot 

de hierboven geciteerde beslissing betreffende de eerste aanvraag. Evenmin kan in het verzoekschrift 

enige concrete verduidelijking worden gevonden welk aangebracht element dan wel een nieuw gegeven 

is hetzij een element dat nog niet werd ingeroepen ter gelegenheid van de vorige aanvraag. De in het 

verzoekschrift opgesomde elementen zijn beschreven in het advies van de arts van de verwerende partij 

ter gelegenheid van de eerste aanvraag. Verzoekers tonen dan ook niet aan waarom de arts van de 

verwerende partij er toe gehouden zou zijn de aanvraag opnieuw te onderzoeken. Evenmin tonen zij 

verder aan welke elementen niet werden onderzocht. Een later gedateerd medisch attest is niet 

noodzakelijk een “nieuw” medisch attest in de zin van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Er dienen 

immers “andere” medische gegevens te worden aangebracht. 

 

Gelet op het voorgaande is het niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij om te besluiten dat de 

in het kader van de aanvraag van 18 maart 2012 ingeroepen elementen reeds werden ingeroepen in het 

kader van de vorige aanvraag, nu het medisch attest toegevoegd aan deze laatste aanvraag de eerdere 

gezondheidstoestand bevestigt 

 

Voor het overige houden verzoekers in het verzoekschrift herhaaldelijk voor dat de bestreden beslissing 

werd genomen zonder dat ooit een beoordeling werd gevraagd aan een arts-attaché, terwijl dit volgens 

hen niet kan gebeuren door de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris zelf op basis van een 

prima facie beoordeling. Zij stelt dat enkel een arts-attaché kan beoordelen of de gezondheidstoestand 

is gewijzigd of niet. Deze redenering kan niet gevolgd worden. In casu volstaat een eenvoudige lezing 

van de attest(en) om te besluiten dat zij over dezelfde medische problematiek gaan. 
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Verzoekers maken derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is 

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

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Verzoekers voeren geen andere argumenten aan dan deze die hoger 

werden besproken zodat hun grief samenvalt met het voorgaande. 

 

Tegen de tweede bestreden beslissing worden geen andere grieven aangehaald. 

 

Het enige middel is, in de mate dat het al ontvankelijk is voor zover het gericht is tegen de tweede 

bestreden beslissing, alleszins ongegrond tegen beide bestreden beslissingen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei tweeduizend dertien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


