
  

 

RvV X - Pagina 1 van 9 

 
 

 nr. 107 339 van 25 juli 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, X, X en X, die allen verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 22 

februari 2013 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 17 januari 2013  waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk 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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 13 mei 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. DE NUL, die verschijnt voor de verzoekende partijen en van 

advocaat L. BRACKE 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. Eerste en tweede verzoekster en derde verzoeker kwamen op 21 december 2009 toe op Belgisch 

grondgebied en dienden diezelfde dag een asielaanvraag in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 24 november 2010 

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermings-

status. Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus aan eerste verzoeker (RvV 14 maart 2011, nr. X) 
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1.3. Verzoekers dienden op 15 oktober 2010 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: de vreemdelingenwet). 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid verklaarde de in punt 1.3 

vermelde aanvraag op 7 december 2011 ontvankelijk, doch ongegrond. Het annulatieberoep tegen deze 

beslissing werd door de Raad verworpen bij arrest van 22 maart 2012 met nr. 77 735. Het cassatie-

beroep bij de Raad van State tegen dit arrest werd op 29 mei 2013 verworpen (RvS 29 mei 2013, nr. 

223.629). 

 

1.5. Vierde verzoeker kwam op 3 augustus 2012 toe op Belgisch grondgebied. Hij diende op 7 augustus 

een eerste asielaanvraag in terwijl eerste en tweede verzoekster en derde verzoeker diezelfde dag een 

tweede asielaanvraag indienden. 

 

1.6. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 28 september 2012 

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermings-

status. Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus (RvV 24 mei 2013, nr. 103 390). 

 

1.7. Op 9 november 2012 dienden verzoekers een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) nam op 17 januari 2013 een beslissing waarbij de in 

punt 1.7 vermelde aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Verzoekers werden hiervan op 8 februari 

2013 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

09.11.2012 bij onze diensten werd ingediend door : 

NAAM:  

(…) 

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 07.12.2011 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 19.10.2010. Betrokkene legt in zijn nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen waarnaar verwezen wordt) voor waaruit blijkt dat 

zijn/haar gezondheidstoestand ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 

19.10.2010. Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 07.12.2011 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 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)” 

  

2. Over de rechtspleging 

 



  

 

RvV X - Pagina 3 van 9 

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

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten ten laste van verzoekers te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“(…) 

Indien de verzoekende partij een synthesememorie, zoals bedoeld in het vijfde lid, heeft ingediend 

binnen de voorziene termijn, doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat 

de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 

39/60. 

(…)” 

 

Krachtens voormeld wetsartikel doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie, die in artikel 

39/81, vijfde lid van de vreemdelingenwet wordt gedefinieerd als een akte waarin de verzoekende partij 

een samenvatting geeft van alle aangevoerde middelen. De Raad stelt vast dat verzoeker zijn repliek op 

de nota met opmerkingen van de verwerende partij in casu gepaard laat gaan met een samenvatting 

van de aangevoerde middelen.  

 

3.2. In hun synthesememorie voeren verzoekers de schending aan 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 goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (EVRM), van de artikelen 1 tot 

3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, en van “de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

waaronder het voorzorgsbeginsel en de verplichting rekening te houden met alle elementen van het 

dossier”. Verzoekers formuleren hun grieven als volgt: 

 

“Eerste onderdeel 

Doordat de bestreden beslissing de aanvraag onontvankelijk verklaart met als motivering dat 

verzoekende partij in haar nieuwe verblijfsaanvraag een standaard medisch getuigschrift voorlegt 

waaruit zou blijken dat zijn/haar gezondheidstoestand ongewijzigd zou zijn - quod non ; 

Terwijl duidelijk blijkt uit de medische attesten dat de gezondheid van verzoekster dermate achteruit is 

gegaan dat haar toestand alarmerend is en dat het niet aan de ambtenaar van tegenpartij is om te 

oordelen of er sprake is van nieuwe medische elementen in de nieuwe 9ter aanvraag. 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de gezondheidstoestand van verzoekster sinds de beslissing 

over de eerste 9ter-aanvraag (op 7.11.2011) achteruit is gegaan. Vóór 7.11.2011 was er enkel sprake 

van een "beginnende psychotische aandoening" (zie verslag arts-adviseur bij de beslissing d.d. 

7.11.2011) en ambulante verzorging. Na 7.11.2011 diende zij ondermeer opgenomen te worden op de 

dienst spoedgevallen en de artsen zijn van mening dat zij waarschijnlijk dient opgenomen te worden in 

een ziekenhuis. 

Deze achteruitgang zorgt voor complicaties. In tegenstelling tot de conclusies in het advies van de arts 

van tegenpartij van 14.11.2011, waarop de beslissing van 7.11.2011 was gefundeerd, staat het nu vast 

(zie medische attesten bij de tweede medische aanvraag) dat verzoekster nu arbeidsongeschikt is, dat 

zij niet kon reizen en nood heeft aan mantelzorg. Op de vraag welke behandeling verzoekster nodig 

heeft, bepaalt het medisch getuigschrift d.d. 25.10.2012: "Suivi psychiatrique, suivi psychologique, 

présence requise des membres familiaux." (vrij vertaald: psychiatrische begeleiding, psychologische 

begeleiding, aanwezigheid vereist van familieleden.) Het medisch attest van 01.06.2012 vermeldt 

uitdrukkelijk: "L'état de la patiente est inquiétant, il est important que sa mère Mme Y.(…) N.(…) puisse 

rester à ses côtés" (vrij vertaald: "de toestand van verzoekster is verontrustend; het is belangrijk dat 

haar moeder, Mevr. Y.(…) N.(…), haar bijstaat"). Verder stelt het medisch getuigschrift van 

25.10.2012, dat het niet gaat om een beginnende aandoening, maar stelt expliciet vast: "Schizophrénie 

paranoïde avec perte d'autonomie majeure au quotidien" (vrij vertaald "paranoïde schizofrenie met 

aanzienlijk verlies van dagdagelijkse autonomie"). Voornoemd attest bepaalt ook dat verzoekster 

arbeidsongeschikt is en bevestigt het psychologisch attest d.d.12.10.2012, waarmee op medisch vlak 

dus integraal rekening dient te worden gehouden. Dit psychologisch attest bepaalt: "les soutiens 

(thérapeutique, psychiatrique et social) doit se poursuivre pour une durée indéterminée. Mademoiselle a 

besoin de stabilité et de sécurité pour se rétablir." (vrij vertaald: "(de psychologische, psychiatrische en 

sociale) steun is van onbepaalde duur. Het meisje heeft nood aan stabiliteit en veiligheid om beter te 

worden. ") 
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Verder werpt verzoekende partij op dat de ambtenaar van tegenpartij niet de bekwaamheid heeft om te 

oordelen of er sprake is van nieuwe medische elementen. Enkel een arts is bekwaam om de medische 

vaststellingen van de behandelende artsen te bestuderen en te oordelen of er thans al dan niet een 

bezwaar bestaat tegen een terugkeer naar het herkomstland. Dit werd trouwens bevestigt door uw Raad 

in het arrest nr. 25.895 van 10 april 2009: "[...] De argumentatie om dit stuk, waarvan niet wordt betwist 

dat het niet eerder werd voorgelegd, niet als nieuw element te aanvaarden, is in het licht van de 

gegevens van huidig dossier niet redelijk, nu blijkt dat een ambtenaar die geen ambtenaar-geneesheer 

is, heeft geoordeeld over de inhoud van dit medisch attest [...] Er kan bijgevolg niet worden 

aangenomen dat de gemachtigde van de minister in alle redelijkheid tot de conclusie is gekomen dat de 

ingeroepen elementen reeds werden ingeroepen ter ondersteuning van een vorige aanvraag tot het 

verkrijgen van een machtiging tot verblijf De schending van de materiële motiveringsplicht kan worden 

aangenomen. » 

Uit het voorgaande vloeit voort dat tegenpartij, door te stellen dat er geen nieuwe medische elementen 

werden aangehaald in de tweede aanvraag, haar motiveringsplicht schendt. 

Tweede onderdeel 

Doordat de bestreden beslissing van 17.01.2013 de tweede aanvraag onontvankelijk verklaart na te 

hebben gesteld dat de toestand van verzoekster ongewijzigd is - quod non - zonder een risico-anayse 

uit te voeren ingeval van terugkeer naar het land van herkomst; 

Terwijl uit de tweede aanvraag niet alleen blijkt dat de medische toestand van verzoekster achteruit is 

gegaan, maar bovendien werd aangetoond aan de hand van recente rapporten dat verzoekster geen 

toegang zal hebben tot de absoluut noodzakelijke behandeling/opvolging in Armenië, waardoor een 

terugkeer een risico inhoudt voor haar leven en lichamelijke integriteit en dus een schending zou zijn 

van artikel 3 van het EVRM. 

Overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM rond artikel 3 van het EVRM, dient er rekening te 

worden gehouden met alle omstandigheden, waaronder de algemene omstandigheden in het land van 

herkomst evenals de persoonlijke situatie van een vreemdeling in dat land van herkomst. "Het is immers 

mogelijk dat factoren en omstandigheden, die op zichzelf genomen geen aanleiding geven tot een 

schending van artikel 3 van het EVRM, in hun combinatie wel aanleiding kunnen geven tot een 

schending van dit artikel. " (zie RvV nr. 95.026 van 14 januari 2013). 

Verzoekende partij toonde aan de hand van recente objectieve informatie ondermeer aan dat: 

Zij financieel geen toegang zal hebben tot de noodzakelijke, gepaste behandeling in Armenië voor 

A.(…); 

Dat, ondanks het feit dat Armenië het VN-folterverdrag heeft geratificeerd en wetgeving inzake mentale 

gezondheid heeft aangenomen, de toestand binnen de psychiatrische instellingen in Armenië, waarin 

A.(…) dreigt te belanden (zie medisch attesten bij de tweede aanvraag) in de realiteit niet voldoet aan 

de internationale normen en patiënten er onderworpen worden aan mensonwaardige behandelingen; 

Er discriminatie, sociale uitsluiting en marginalisatie is in Armenië voor mensen met mentale 

gezondheidsproblemen en hun naasten; 

De Armeense overheid niet voldoende is opgetreden in de mentale gezondheidszorg om de nodige 

veranderingen door te voeren; 

Etc. 

Aldus kan tegenpartij niet verzekeren dat A.(…) toegang zal hebben tot de noodzakelijke, gepaste 

medische behandeling en opvolging. Nochtans vermeldden de medische getuigschriften gevoegd bij de 

tweede aanvraag duidelijk wat de risico's zijn ingeval van stopzetting van de medische 

behandeling/opvolging: "toename van de symptomen en gevolgen voor de dagdagelijkse autonomie, 

ernstig suïcidair risico ten gevolge van de psychose, decompensatie" (vrije vertaling, standaard medisch 

attest d.d. 25.10.2012), wat toch een ernstig risico is voor haar leven. 

Door een onontvankelijkheidsbeslissing te nemen, zonder rekening te houden met het hierboven 

aangehaalde en zonder risico-analyse uit te voeren ingeval van terugkeer, schendt tegenpartij artikel 

9ter van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen; van artikel 3 EVRM, van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 

19.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het voorzorgsbeginsel en de verplichting rekening te 

houden met alle elementen van het dossier. 

2) Antwoord van verwerende partij 

Het antwoord van verwerende partij stelde het volgende: 

- Het aspect m.b.t. de schending van de artikelen 1 tot 3 van de Wet van 29.07.1991 zou onontvankelijk, 

minstens ongegrond zijn omdat verzoekers kennis zouden hebben van de motieven van de bestreden 

beslissing; 

Verzoekende partij betwist niet dat dezelfde medische aandoeningen reeds bij de eerste aanvraag 

werden ingeroepen, maar dat louter omwille van het feit dat de gezondheidstoestand van verzoekster 
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achteruit is gegaan, wat voor complicaties zorgt, de aanvraag ten gronde 'diende te worden onderzocht. 

In de ongegrondheidsbeslissing d.d. 07.12.2011, werd tevens gemotiveerd over de toegankelijkheid en 

beschikbaarheid van de medische zorgen in het land van herkomst. Verweerder meent dat de toestand 

van verzoekster niet achteruit is gegaan; 

- Verzoekende partij zou gericht zijn tegen de bepaling van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en niet 

tegen de bestreden beslissing. Bijgevolg zou de vordering onontvankelijk moeten verklaard worden 

vermits een beroep tot nietigverklaring een beslissing of bestuurshandeling tot voorwerp moet hebben; 

- Voor wat betreft de ingeroepen schending van artikel 3 EVRM, verwijst verweerder naar de 

Rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens inzake zieke vreemdelingen en stelt dat een onontvankelijkheidsbeslissing werd genomen na 

grondig onderzoek van de elementen van het dossier en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels, 

met inbegrip van het ... zorgvuldigheidsbeginsel. 

3) Repliek van verzoekende partij 

Verzoekende partij volhardt in alle onderdelen van het middel aangehaald door haar in haar 

verzoekschrift, maar wenst na het antwoord van verwerende partij het volgende te onderlijnen:   

De motivering van de bestreden beslissing laat niet toe te begrijpen waarom een onontvankelijkheids-

beslissing werd genomen op basis van het oordeel dat de medische toestand van verzoekster 

ongewijzigd is gebleven, hoewel nieuwe stukken (van na de ongegrondheidsbeslissing d.d. 7.12.2011) 

aantoonden dat de gezondheidssituatie sinds de eerste procedure drastisch achteruit is gegaan. 

Verder werden ook een hele reeks recente rapporten (van na 7.12.2011) aangaande de situatie in het 

land van herkomst toegevoegd. Deze rapporten tonen aan dat verzoekster geen toegang heeft tot de 

nodige medische zorgen in haar herkomstland en dat de situatie dus anders is dan wat in de beslissing 

d.d. 7.12.2011 werd gesteld. Het bestuur dient rekening te houden met alle gegevens van het dossier en 

dient op afdoende wijze in haar beslissingen de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen.  Door deze cruciale elementen niet te betrekken in de motivering 

van bestreden beslissing, schendt verweerder haar motiveringsplicht. Inderdaad, artikel 9ter, §1 van de 

Vreemdelingenwet viseert niet alleen ziekten die een reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke 

integriteit van de vreemdeling, maar ook de aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land land 

van herkomst. 

Enkel een arts, niet de ambtenaar van tegenpartij, is bekwaam om te oordelen of er sprake is van 

nieuwe medische elementen, de medische vaststellingen van de behandelende artsen te bestuderen en 

te oordelen of de toestand van verzoekster achteruit is gegaan en of gezien, de nieuwe informatie 

betreffende ondermeer de situatie in het land van herkomst, er thans nog steeds geen bezwaar bestaat 

tegen een terugkeer naar Armenië. Dit werd trouwens bevestigd door uw Raad in het arrest nr. 25.895 

van 10 april 2009: "[...] De argumentatie om dit stuk, waarvan niet wordt betwist dat het niet eerder werd 

voorgelegd, niet als nieuw element te aanvaarden, is in het licht van de gegevens van huidig dossier 

niet redelijk, nu blijkt dat een ambtenaar die geen ambtenaar-geneesheer is, heeft geoordeeld over de 

inhoud van dit medisch attest [...] Er kan bijgevolg niet worden aangenomen dat de gemachtigde van de 

minister in alle redelijkheid tot de conclusie is gekomen dat de ingeroepen elementen reeds werden 

ingeroepen ter ondersteuning van een vorige  

aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf. De schending van de materiële 

motiveringsplicht kan worden aangenomen. » 

Door de situatie in het land van herkomst niet opnieuw na te gaan, ondanks de alarmerende informatie 

aangaande de beschikbaarheid en toegang tot de zorgen, terwijl uit het administratief dossier blijkt dat 

de arts in de eerste procedure reeds oordeelde « dat de ziekte van verzoekster kan beschouwd worden 

als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor haar leven of fysieke integriteit 

indien deze niet adequaat behandeld wordt" - wat toch wijst op het feit dat het gaat om een ernstige 

aandoening en dat het bestuur voorzichtig dient te werk te gaan - en dat uit de nieuwe medische 

stukken blijkt dat haar situatie nog verslechterd is, heeft het bestuur niet alle elementen grondig 

onderzocht en schendde aldus niet alleen het zorgvuldigheidsbeginsel, maar ook artikel 3 EVRM, dat 

van de autoriteiten verwacht dat zij rekening houden met de documenten en elementen die de kern van 

de aanvraag tot bescherming raakten en deze ernstig en nauwkeurig onderzoeken.” 

 

3.3. Waar verzoekers de schending aanvoeren van “de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

waaronder het voorzorgsbeginsel en de verplichting rekening te houden met alle elementen van het 

dossier”, voeren zij in wezen de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht. De zorgvuldigheidsplicht 

houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen om 

met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, nr. 107.624). 
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3.4. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht 

hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft 

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

beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende 

wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de 

verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu zij 

deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele 

motiveringsplicht. Het middel dient derhalve te worden behandeld vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

3.5. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

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

 

3.6. De bestreden beslissing vindt zijn juridische grondslag in artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Dit 

wetsartikel bepaalt het volgende: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

de noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§1/1.(…) 

§2.(…) 

§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. 

§4.(…) 

§5.(…) 

§6.(…) 

§7.(…)” 

 

3.7. De gemachtigde van de staatssecretaris verklaarde in casu de aanvraag om machtiging tot verblijf 

van verzoekers van 9 november 2012 onontvankelijk op grond van artikel 9ter, §3, 5° van de 

vreemdelingenwet omdat de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag 

om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 
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3.8. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers op 19 oktober 2010 een eerste aanvraag om 

machtiging tot verblijf indienden op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, die op 7 december 

2011 door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid ontvankelijk, doch 

ongegrond werd bevonden (zie punt 1.3-1.4). Uit het medisch advies van de arts-adviseur van 14 

november 2011 waarop deze eerste beslissing is gestoeld, blijkt dat de arts-adviseur op grond van de 

medische stukken “samenvattend” de diagnose ‘paranoïde schizofrenie’ weerhield en de beschikbaar-

heid van de medicamenteuze behandeling en de opvolging door een specialist in Armenië heeft 

onderzocht.  

 

3.9. In de nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf van 9 november 2012, waarbij als bijlage een 

standaard medisch getuigschrift van 25 oktober 2012 werd gevoegd, wordt de aandoening eveneens als 

“schizophrénie paranoïde” omschreven, waarbij een aantal symptomen worden opgesomd: “Délire 

Persécution Mystique; syndrôme et influence; idées de référence; référence - repli social; perte 

d’autonomie majeure; Anxiété diffuse inhibitrice majeure; somatisations délirantes; Hallucinations 

auditives et somesthésiques ; Influence comportementale majeure avec perte d’autonomie sévère au 

quotidien; symptômes anxieux et dépressifs ; troubles du cours de la pensée, destruction et 

désorganisation de la pensée et du comportement.” 

 

3.10. In hun synthesememorie beweren verzoekers dat de gezondheidstoestand van eerste verzoekster 

er sedert de beslissing over de vorige aanvraag dermate op achteruit is gegaan dat haar toestand 

alarmerend is, hetgeen zij herhalen in het kader van hun repliek op de nota met opmerkingen. De Raad 

merkt op dat deze beweringen geen steun vinden in de medische attesten die aan de nieuwe aanvraag 

werden toegevoegd aangezien daarin dezelfde diagnose en dezelfde noodzakelijk geachte 

behandelingen vermeld zijn. De Raad stelt trouwens vast dat de bewering van verzoekers dat er voor 7 

november 2011 enkel sprake was van een ‘beginnende psychotische aandoening’ feitelijke grondslag 

mist. Zoals hierboven in punt 3.8 weergegeven, werd immers bij de eerste aanvraag om machtiging tot 

verblijf de beschikbaarheid van de behandeling onderzocht van dezelfde aandoening dan deze die in 

het medisch attest van 25 oktober 2012 als diagnose werd opgegeven. Door een aantal symptomen en 

aspecten van de aandoening van eerste verzoekster voor het voetlicht te plaatsen, slagen verzoekers er 

niet in aannemelijk te maken dat de nieuwe aanvraag op nieuwe elementen zou zijn gebaseerd. 

 

3.11. Het loutere feit dat eerste verzoekster thans arbeidsongeschikt werd bevonden en dat zij nood zou 

hebben aan mantelzorg, bewijst niet dat haar gezondheidstoestand zou zijn gewijzigd sedert de vorige 

aanvraag. Het feit dat eerste verzoekster nog steeds ziek is, betekent niet dat haar aanvraag om 

machtiging tot verblijf opnieuw zou moeten worden onderzocht op basis van nagenoeg identieke 

elementen. In het kader van de eerste aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet werd besloten tot de ontvankelijkheid, doch ongegrondheid omdat de noodzakelijk 

geachte verdere opvolging en behandeling beschikbaar waren in het land van herkomst van eerste 

verzoekster. Alle rechtsmiddelen tegen deze eerste beslissing zijn thans definitief uitgeput, zodat de 

wettigheid van haar motieven vaststaat. Zoals de verwerende partij terecht stelt in haar nota met 

opmerkingen, was de arbeidsgeschiktheid van eerste verzoekster geenszins een doorslaggevend 

element in de ongegrondheidsbeslissing van 7 december 2011, omdat in deze beslissing werd 

overwogen dat zowel de medicatie als de nodige behandeling/opvolging door een arts volledig kosteloos 

is voor betrokkene. Met betrekking tot de vereiste mantelzorg, stipt de Raad aan dat verzoekers 

geenszins aantonen dat eerste verzoekster in Armenië verstoken zal blijven van deze mantelzorg. 

Verzoekers kunnen dan ook niet dienstig aanvoeren dat de nood aan mantelzorg het bestuur in casu 

zou nopen tot een nieuw onderzoek naar de beschikbaarheid ervan in haar land van herkomst. 

Bovendien werd in de beslissing van 7 december 2011 reeds gesteld dat het erg onwaarschijnlijk is dat 

betrokkene in Armenië, het land waar zij tenslotte ruim 20 jaar verbleef, geen familie, vrienden of 

kennissen zou hebben bij wie ze terecht zou kunnen voor opvang en hulp bij het doen verstrekken van 

de nodige zorgen aldaar en/of voor (tijdelijke) financiële hulp en brengen verzoekers geen elementen 

aan om dit argument te weerleggen. 

 

3.12. Waar verzoekers menen dat enkel een arts bekwaam is om de medische vaststellingen te 

beoordelen, wijst de Raad op de uitdrukkelijke bepaling van artikel 9ter, §3 van de vreemdelingenwet 

waarin staat dat de “gemachtigde van de minister” de aanvraag onontvankelijk verklaart in de gevallen 

die in die paragraaf worden opgesomd. Het advies van de ambtenaar geneesheer is in die gevallen dus 

geenszins wettelijk voorzien, waardoor verzoekers zich te buiten gaan aan wetskritiek waarvoor de 

Raad niet bevoegd is. Verzoekers kunnen verder niet dienstig verwijzen naar ’s Raads arrest van april 

2009 aangezien rechterlijke beslissingen in de continentale rechtstraditie geen precedentswaarde 

hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 5885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3679 
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(c)) en verzoekers niet aantonen dat de feitelijke gegevens die aan de grondslag lagen van het 

geciteerde arrest samenvallen met hun persoonlijke situatie.  

 
3.13. Verzoekers hebben ‘nieuwe’ algemene rapporten als bijlagen gevoegd bij hun aanvraag om 

machtiging tot verblijf van 9 november 2012. Uit deze ‘nieuwe’ rapporten zou blijken dat eerste 

verzoekster in Armenië geen toegang zal hebben tot de noodzakelijke behandeling/opvolging. De Raad 

merkt op dat verzoekers met deze nieuwe rapporten de beoordeling van deze beschikbaarheid van de 

noodzakelijk geachte behandeling in het kader van de eerdere beslissing van 7 december 2011 viseren. 

Deze eerste beslissing maakt echter niet het voorwerp uit van onderhavig beroep. Verzoekers blijven 

verder in gebreke concreet aan te duiden welk element uit deze rapporten een ander licht zou werpen 

op de vaststellingen van de arts-adviseur naar aanleiding van hun eerste aanvraag om machtiging tot 

verblijf. Aangezien verzoekers zich beperken tot een algemeen betoog op grond van deze rapporten 

zonder de vaststaande specifieke gegevens uit de eerste beslissing te weerleggen, kon de gemachtigde 

van de staatssecretaris redelijkerwijs verwijzen naar deze eerder genomen beslissing: “In de beslissing 

dd. 07.12.2011 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.” Zoals hierboven reeds gesteld wettigt het feit dat verzoekers het oneens zijn met de 

beoordeling van de beschikbaarheid van de noodzakelijk geachte behandeling in het kader van hun 

eerste aanvraag om machtiging tot verblijf, die definitief is geworden, geen nieuw onderzoek ten gronde 

van een aanvraag die op nagenoeg dezelfde elementen is gebaseerd.  

 
3.14. Artikel 3 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.” 

 

Voor zover verzoekers van mening zijn dat de bestreden beslissing niet gepaard ging met risico-analyse 

ingeval van terugkeer naar het land van herkomst, waarbij zij aan de hand van recente rapporten 

beweren dat de verwerende partij niet kan verzekeren dat eerste verzoekster werkelijk toegang zal 

hebben tot de noodzakelijke, gepaste medische behandeling en opvolging, wijst de Raad erop dat de 

bestreden beslissing, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard 

geen verwijderingsmaatregel inhoudt, zodat er zich te dezen (nog) geen risico-analyse opdringt. Een 

middel dat gestoeld is op artikel 3 van het EVRM, gericht tegen een beslissing waarbij een aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, 

is trouwens voorbarig aangezien dit slechts dienstig kan worden aangevoerd tegen een eventuele 

beslissing tot terugleiding naar de grens (cf. RvS 14 mei 2013, nr. 9655 (c)). 

 

3.15. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 3 van het EVRM of van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet. Verzoekers tonen in elk geval niet aan dat de gemachtigde van de staatssecreta-

ris kennelijk onredelijk te werk ging door op grond van de beschikbare gegevens de aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk te verklaren. In elk geval tonen verzoekers niet aan dat de bestre-

den beslissing behept is met een motiveringsgebrek of dat de gemachtigde van de staatssecretaris met 

bepaalde elementen geen of onvoldoende rekening zou hebben gehouden. De materiële motiverings-

plicht en de zorgvuldigheidsplicht werden derhalve niet geschonden. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig juli tweeduizend dertien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


