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 nr. 127 253 van 22 juli 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

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

25 april 2014 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, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 25 februari 2014 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. 

 

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 20 juni 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juli 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. VAN HOECKE verschijnt 

voor de verzoekende partijen en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Bij aangetekend schrijven van 4 augustus 2010 dienden verzoekers een aanvraag in om, in 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. 

 

1.2. Op 9 november 2010 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing om verzoekers’ aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk te verklaren. 
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1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 4 juli 2012 de beslissing waarbij verzoekers’ aanvraag om, op medische 

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

 

1.4. Verzoekers dienden, bij aangetekend schrijven van 18 oktober 2012, een tweede aanvraag in om, 

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

gemachtigd. 

 

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

Armoedebestrijding nam op 6 augustus 2013 de beslissing waarbij verzoekers’ tweede aanvraag om, op 

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

 

1.6. Bij aangetekend schrijven van 6 januari 2014 dienden verzoekers een derde aanvraag in om, in 

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

 

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

Armoedebestrijding nam op 25 februari 2014 de beslissing waarbij verzoekers’ derde aanvraag om, op 

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

Deze beslissing, die verzoekers op 26 maart 2014 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

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

06.01.2014 bij onze diensten werd ingediend door : 

 

[A.B.] […] 

[A.N.] […]  

en hun meerderjarige kinderen: 

[A.A.] […] 

[A.A.] […] 

nationaliteit: Armenië 

[…] 

 

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 04.07 2012 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd.04.08.2010. 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. 04.08.2010 (zie bevestiging arts dd.17.02.2014 in 

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

aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 04.07.2012 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.   

 



  

 

 

RvV  X Pagina 3 van 6 

2. Over de rechtspleging 

 

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

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

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekers voeren in een enig middel de schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 

van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Zij verschaffen de volgende toelichting: 

 

“In de bestreden beslissing wordt gesteld dat de aanvraag van eerste verzoeker onontvankelijk is en er 

wordt gesteld dat de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag reeds ingeroepen 

werden in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf.  

 

De vorige aanvraag betreft de aanvraag van eerste verzoeker d.d. 04.08.2010.  

 

Zoals reeds vermeld bij de uiteenzetting „in feite” werd deze regularisatieaanvraag ontvankelijk 

verklaard door verwerende partij op 09.11.2010. Nadien werd er een beslissing genomen op 04.07.2012 

door verwerende partij waarbij de aanvraag ongegrond werd verklaard. Zoals reeds vermeld stond er op 

de beslissing geen datum van het indienen van de aanvraag.  

 

Verzoekers hebben geen beroep aangetekend tegen de beslissing van 04.07.2012 omdat zij niet wisten 

waarop de beslissing betrekking had.  

 

Met betrekking tot de huidige beslissing van 25.02.2014 wordt verwezen naar de beslissing van 

04.07.2012 en de conclusie van de arts-adviseur d.d. 04.07.2012. In dit advies van de arts-adviseur 

wordt vermeld dat de medicatie die eerste verzoeker nam, namelijk PAROXETINE, SEROQUEL en 

ALPRAZOLAM verkrijgbaar waren in Armenië. 

 

Verzoekers kunnen niet akkoord gaan met het standpunt van de arts-adviseur. Zij verwijzen naar een 

document van 05.11.2012 van het „Ministerie van Gezondheid” van de republiek Armenië waarin 

informatie gegeven wordt over de medicatie die eerste verzoeker moet innemen. In dit document wordt 

het volgende meegedeeld:  

 

- er is geen medicatie SEROQUEL beschikbaar in Armenië, 

 

- het medicijn ALPRAZOLAM was in Armenië geregistreerd maar de registratie verviel in mei 2011. 

 

Uit deze informatie van het Ministerie van Gezondheid in Armenië blijkt dus zeer duidelijk dat eerste 

verzoeker de medicatie die hij noodzakelijk moet innemen in Armenië niet kan bekomen.  

 

In de aanvraag om machtiging tot verblijf d.d. 13.06.2012 wordt uitdrukkelijk verwezen naar het feit dat 

verzoeker deze medicatie in Armenië niet kan bekomen en wordt het attest van het Ministerie van 

Gezondheid meegedeeld als stuk 2. 

 

In de bestreden beslissing is er geen motivering aanwezig met betrekking tot het element dat eerste 

verzoeker de medicatie niet kan bekomen in Armenië.  

 

Bij de beoordeling van dit beroep moet rekening gehouden worden met de ernstige psychische toestand 

van cliënt die sinds jaren bestaat tot op dit ogenblik. In de conclusie van de arts-adviseur d.d. 

04.07.2012 wordt gesteld: „vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat deze 

problematiek, hoewel dit kan beschouwd worden als pathologie die een reëel risico kan inhouden voor 

zijn leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt…” 

 

3.2.1. De Raad merkt op dat artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 voorziet dat de motivering van een 

bestuurlijke beslissing de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan deze 

beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.  
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Deze 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 deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende” zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief is 

aangegeven op grond waarvan deze beslissing is genomen. Er wordt, met verwijzing naar artikel 9ter, § 

3, 5° van de Vreemdelingenwet, immers vastgesteld dat verzoekers’ aanvraag om op medische gronden 

tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd onontvankelijk is omdat de elementen die zij ter 

ondersteuning van deze aanvraag aanvoerden reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag om, in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf te worden 

gemachtigd en deze voorgaande aanvraag niet werd ingewilligd. Er werd tevens benadrukt dat de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de vereiste medische zorgen in het land van herkomst van 

verzoekers reeds werd onderzocht. Verzoekers kunnen dan ook niet worden gevolgd waar zij stellen dat 

een motivering ontbreekt inzake hun, met stukken gestaafde, betoog omtrent het feit dat bepaalde 

medicatie in Armenië niet beschikbaar is. De voorziene motivering is pertinent en draagkrachtig. Zij laat 

verzoekers toe om hun rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit artikel 3 van de wet van 29 

juli 1991, wordt niet aangetoond.  

 

3.2.2. De door verzoekers aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht dient in voor-

liggende zaak te worden onderzocht in het raam van de toepassing van de bepalingen van artikel 9ter, § 

3, 5° van de Vreemdelingenwet.  

 

Voormelde wetsbepaling luidt 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.” 

 

Uit deze bepaling blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maat-

schappelijke integratie en Armoedebestrijding een aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk 

dient te verklaren indien de elementen die werden ingeroepen ter onderbouwing van de machtigings-

aanvraag overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet voorheen reeds werden ingeroepen in 

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

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen in hun eerste aanvraag om in toepassing van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet tot een verblijf te worden gemachtigd – die zij bij aangetekend schrijven van 4 

augustus 2010 indienden – en de later toegezonden aanvullingen verwezen naar het feit dat eerste 

verzoeker lijdt aan ernstige psychische problemen, die door de ambtenaar-geneesheer werden 

omschreven als ”psychiatrische ziektebeelden, gaande van een posttraumatische stress-stoornis tot een 

majeure anxiodepressieve toestand met psychotische kenmerken of zelfs schizofrenie”. De door 

verweerder aangestelde controlearts stelde dat wat betreft deze diverse psychiatrische problematiek 

een verdere behandeling gewenst is en dat de medische zorgen die eerste verzoeker nodig heeft voor 

deze aandoening beschikbaar en toegankelijk zijn in Armenië. Hij wees er hierbij, met verwijzing naar 

bronnenmateriaal, op dat de medicijnen die eerste verzoeker in België neemt of medicijnen met 

dezelfde werking in Armenië beschikbaar zijn en dat in dat land tevens de mogelijkheid bestaat om een 

beroep te doen op psychologen of psychiaters. Hij duidde tevens waarom hij van oordeel was dat de 

vereiste medische zorgen voor eerste verzoeker toegankelijk waren in Armenië en wees hierbij op de 

mogelijkheid om te genieten van gratis medische zorgen, naar het feit dat uit verklaringen die verzoe-

kers voorheen aflegden kon worden afgeleid dat zij niet onvermogend waren, naar de mogelijkheid om 

terug te vallen op een netwerk van vrienden en familieleden en naar het gegeven dat zij een inkomen 

konden verwerven middels een tewerkstelling om bepaalde medische kosten te dragen. Op basis van 

deze vaststellingen concludeerde hij dat er vanuit medisch standpunt geen bezwaar was tegen een 
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terugkeer naar het herkomstland en nam verweerder de beslissing waarbij verzoekers’ eerste aanvraag 

om, op medische gronden tot een verblijf te worden gemachtigd, ongegrond wordt verklaard.  

 

Verzoekers brachten bij hun derde aanvraag om, in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingen-

wet, tot een verblijf te worden gemachtigd een op 5 december 2013 opgesteld standaard medisch 

getuigschrift aan waarin opnieuw wordt uiteengezet dat er bij eerste verzoeker sprake is van een 

ernstige chronische anxiodepressieve toestand met psychotische karakteristieken, een posttraumatisch 

stressyndroom en een onderliggende psychotische problematiek (schizofrenie). Zij voegden bij deze 

aanvraag tevens een attest van het Armeense ministerie van gezondheid waarin wordt gesteld dat er in 

Armenië “geen vervanging is” voor het medicijn seroquel en dat de registratie van het medicijn 

alprazolam in mei 2011 is vervallen. Het kan, gelet op voorgaande vaststellingen, niet ter discussie 

worden gesteld dat de pathologie die door verzoekers in het raam van hun derde aanvraag om 

machtiging tot verblijf werd ingeroepen identiek is aan deze zij inriepen bij hun eerste aanvraag. 

Daarnaast moet worden gesteld dat verzoekers door te betogen dat de ambtenaar-geneesheer niet op 

correcte gronden oordeelde dat de medicatie die eerste verzoeker nodig had beschikbaar is in Armenië 

en door dus op die wijze kritiek te uiten op de beslissing van 4 juli 2012 waarbij hun eerste aanvraag 

om, op medische gronden, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd, ongegrond wordt verklaard 

en waartegen zij nooit een beroepsprocedure hebben opgestart niet aantonen dat de in casu bestreden 

beslissing niet rechtsgeldig werd genomen. Ten overvloede moet worden opgemerkt dat de ambtenaar-

geneesheer in zijn advies van 6 maart 2012 dat aan de basis ligt van de beslissing van 4 juli 2012 reeds 

duidelijk aangaf dat alprazolam kon worden vervangen door diazepam en dat uit het standaard medisch 

getuigschrift dat verzoekers bij hun derde aanvraag om machtiging tot verblijf voegden niet blijkt dat 

eerste verzoeker nog behandeld wordt met seroquel, zodat hun beschouwingen over de beschikbaar-

heid van deze medicijnen in Armenië hoe dan ook niet dienstig zijn. 

 

De uiteenzetting van verzoekers 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 de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappe-

lijke Integratie en Armoedebestrijding beschikt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt 

derhalve niet. 

 

Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig juli tweeduizend veertien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


