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 nr. 127 913 van 6 augustus 2014 

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, thans de minister van 

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIDE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 2 mei 2013 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van 14 maart 2013 waarbij de aanvraag van 8 december 2011 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 verklaard wordt, van de beslissing 

van 14 maart 2013 waarbij de aanvraag van 26 juni 2012 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 verklaard wordt, en van de beslissing 

van 14 maart 2013 houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 april 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. VAN DE VELDE, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat N. DE POORTERE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 6 augustus 2008 dient de verzoekster een eerste aanvraag in 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 (hierna: de 

vreemdelingenwet). 

 

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

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) neemt op 8 mei 2009 de beslissing tot ontvankelijkheid 

van deze aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 10 december 2009 dient de verzoekster een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris neemt op 6 oktober 2010 de beslissing tot ongegrondheid van 

deze aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris neemt op 6 september 2011 de beslissing tot ongegrondheid 

van voormelde aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en de beslissing 

houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De verzoekster stelt tegen de twee laatstgenoemde beslissingen een beroep in bij de Raad. Bij arrest 

met nummer 73 861 van 24 januari 2012 verwerpt de Raad dit beroep. 

 

Op 8 december 2011 dient de verzoekster een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

  

De gemachtigde van de staatssecretaris neemt op 26 april 2012 de beslissing tot onontvankelijkheid van 

deze tweede aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en de beslissing 

houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De verzoekster stelt tegen de twee laatstgenoemde beslissingen een beroep in bij de Raad.  

 

Op 26 juni 2012 dient de verzoekster een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris beslist op 6 augustus 2012 de op 26 april 2012 genomen 

beslissingen in te trekken. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris neemt op 24 augustus 2012 de beslissing tot 

onontvankelijkheid van de tweede en derde aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en een beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De verzoekster stelt tegen de twee laatstgenoemde beslissingen een beroep in bij de Raad. Bij arrest 

met nummer 95 470 van 21 januari 2013 vernietigt de Raad de beslissing genomen in toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet en verwerpt het beroep met betrekking tot het bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

De gemachtigde van de staatssecretaris neemt op 14 maart 2013 de beslissing tot onontvankelijkheid 

van de tweede aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Dit is de eerste 

bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekster ter kennis gebracht op 2 april 2013 en is als volgt 

gemotiveerd: 

 

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

08.12.2011 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

H(…), S(…) (R.R.: (…)) 

nationaliteit: Armenië 

geboren te (…) op (…) 

adres: (…) 
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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 - 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), 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 in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 12.03.2013 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een directe bedreiging inhoudt voor haar 

leven of fysieke integriteit. De beschreven aandoeningen vereisen geen dringende maatregelen zonder 

welke er acuut levensgevaar zou kunnen zijn. 

 

Met betrekking tot de vraag of de aandoening van betrokkene een reëel risico kan inhouden op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in haar land van 

herkomst of het land waar zij verblijft, dient te worden opgemerkt dat zelfs indien er geen of zeer geringe 

behandelingsmogelijkheden zijn wat de gezondheidstoestand van betrokkene aanzienlijk kan doen 

achteruitgaan en haar levensverwachting op korte of middellange termijn in het gedrang kan brengen, 

artikel 3 van het EVRM niet geschonden is als de actuele gezondheidstoestand van verzoeker niet 

eveneens uitermate ernstig is (EHRM, 20 december 2011, Yoh- Ekale Mwanje t. België, §§ 81-85; 

EHRM, Decision, 24 mei 2012 E.O. t. Italië, nr. 34724/10, §§, 34-38; EHRM, Grote Kamer, 27 mei 2008, 

N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42)
1 

 

Om van een mensonterende en vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is 

te kunnen spreken in de zin van artikel 3 van het EVRM en artikel 9 ter Vw. is bijgevolg niet enkel 

doorslaggevend dat er geen behandeling beschikbaar is in het land van herkomst, doch dient daarbij 

eveneens reeds actueel sprake te zijn van een kritieke gezondheidstoestand of een levensverwachting 

die op korte termijn in het gedrang is, zodat het vaststellen van het kennelijk en manifest ontbreken van 

dergelijk ernstig actueel gevaar voor de gezondheid ruimschoots volstaat om deze 

toepassingsvoorwaarde van artikel 9 §1 en artikel 3 van het EVRM uit te sluiten. 

 

Uit de vaststellingen van het medisch advies blijkt heden bijgevolg een manifest gebrek aan een 

vergevorderd, kritiek, dan wel terminaal of levensbedreigend stadium van de aandoeningen waaraan 

betrokkene lijdt, zodat dit element op zich toelaat overtuigend te besluiten dat betrokkene kan 

uitgesloten worden van de toepassing van artikel 3 van het EVRM en bijgevolg ook van de toepassing 

artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit het voorgelegd standaard medisch getuigschrift
2
 blijkt bijgevolg dat betrokkene kennelijk niet lijdt aan 

een ziekte die een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in haar land 

van herkomst of het land waar zij verblijft. Bovendien dient te worden vastgesteld dat het EHRM de 

schendingen van art. 2 EVRM (recht op leven) en art. 3 EVRM onlosmakelijk verbonden acht. Indien er 

immers geen onmenselijke of vernederende behandeling kan worden vastgesteld, wordt wegens deze 

samenhang een eventuele schending van het recht op leven of fysieke integriteit niet verder onderzocht, 

gelet op de redenering die het EHRM op systematische wijze aan deze artikels toekent (EHRM, 20 

december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, § 86; EHRM, 2 mei 1997, D. t. Verenigd Koninkrijk, §§ 58-

59; EHRM, Decision, 29 juni 2004, Saikic e.a. t. Verenigd Koninkrijk; EHRM, Decision, 7 juni 2011, 

Anam t. Verenigd Koninkrijk). 
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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). 

 

Aangezien alle ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening 

van de initiële aanvraag, kan er geen rekening worden gehouden met de aanvullingen d.d. 02.01.2012 

en d.d. 03.04.2012 (arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011). 

 

Betrokkene legt bij haar aanvraag d.d. 08.12.2011 ook een bijlage d.d. 08.10.2011 voor aangaande haar 

medische toestand. Er kan met deze bijlage echter geen rekening gehouden worden gezien er op het 

standaard medisch getuigschrift niet verwezen wordt naar deze bijlage, noch voldoet deze bijlage aan 

het model vereist door Art.9ter §1 van de wet van 15.12.1980 en gepubliceerd in bijlage bij het KB van 

24.01.2011 tot wijziging van het KB van 17.05.2007. 

 

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3.  

(…)” 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris neemt op 14 maart 2013 tevens de beslissing tot 

onontvankelijkheid van de derde aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Dit 

is de tweede bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekster ter kennis gebracht op 2 april 2013 en is 

als volgt gemotiveerd: 

 

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

26.06.2012 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

H(…), S(…) (R.R.: (…)) 

nationaliteit: Armenië 

geboren te (…) 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 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 - 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), 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 in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 

ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 12.03.2013 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een directe bedreiging inhoudt voor haar 

leven of fysieke integriteit. De beschreven aandoeningen vereisen geen dringende maatregelen zonder 

welke er acuut levensgevaar zou kunnen zijn. 

 

Met betrekking tot de vraag of de aandoening van betrokkene een reëel risico kan inhouden op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in haar land van 

herkomst of het land waar zij verblijft, dient te worden opgemerkt dat zelfs indien er geen of zeer geringe 

behandelingsmogelijkheden zijn wat de gezondheidstoestand van betrokkene aanzienlijk kan doen 

achteruitgaan en haar levensverwachting op korte of middellange termijn in het gedrang kan brengen, 

artikel 3 van het EVRM niet geschonden is als de actuele gezondheidstoestand van verzoeker niet 

eveneens uitermate ernstig is (EHRM, 20 december 2011, Yoh- Ekale Mwanje t. België, §§ 81-85; 
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EHRM, Decision, 24 mei 2012 E.O. t. Italië, nr. 34724/10, §§, 34-38; EHRM, Grote Kamer, 27 mei 2008, 

N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42)
1 

 

Om van een mensonterende en vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is 

te kunnen spreken in de zin van artikel 3 van het EVRM en artikel 9 ter Vw. is bijgevolg niet enkel 

doorslaggevend dat er geen behandeling beschikbaar is in het land van herkomst, doch dient daarbij 

eveneens reeds actueel sprake te zijn van een kritieke gezondheidstoestand of een levensverwachting 

die op korte termijn in het gedrang is, zodat het vaststellen van het kennelijk en manifest ontbreken van 

dergelijk ernstig actueel gevaar voor de gezondheid ruimschoots volstaat om deze 

toepassingsvoorwaarde van artikel 9 §1 en artikel 3 van het EVRM uit te sluiten. 

 

Uit de vaststellingen van het medisch advies blijkt heden bijgevolg een manifest gebrek aan een 

vergevorderd, kritiek, dan wel terminaal of levensbedreigend stadium van de aandoeningen waaraan 

betrokkene lijdt, zodat dit element op zich toelaat overtuigend te besluiten dat betrokkene kan 

uitgesloten worden van de toepassing van artikel 3 van het EVRM en bijgevolg ook van de toepassing 

artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit het voorgelegd standaard medisch getuigschrift
2
 blijkt bijgevolg dat betrokkene kennelijk niet lijdt aan 

een ziekte die een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in haar land 

van herkomst of het land waar zij verblijft. Bovendien dient te worden vastgesteld dat het EHRM de 

schendingen van art. 2 EVRM (recht op leven) en art. 3 EVRM onlosmakelijk verbonden acht. Indien er 

immers geen onmenselijke of vernederende behandeling kan worden vastgesteld, wordt wegens deze 

samenhang een eventuele schending van het recht op leven of fysieke integriteit niet verder onderzocht, 

gelet op de redenering die het EHRM op systematische wijze aan deze artikels toekent (EHRM, 20 

december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, § 86; EHRM, 2 mei 1997, D. t. Verenigd Koninkrijk, §§ 58-

59; EHRM, Decision, 29 juni 2004, Saikic e.a. t. Verenigd Koninkrijk; EHRM, Decision, 7 juni 2011, 

Anam t. Verenigd Koninkrijk). 

 

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). 

 

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3.  

(…)” 

 

Op 14 maart 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris eveneens een beslissing houdende 

het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Het betreft de derde bestreden beslissing, aan de 

verzoekster ter kennis gebracht op 24 januari 2013. 

 

De motivering van de derde bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) In uitvoering van de beslissing van attaché J(…) V(…), gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, wordt aan de genaamde: 

 

H(…), S(…) geboren te (…) op (…), nationaliteit Armenië 

 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië
1
, tenzij zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 
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□ 2° zij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. (…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

worden ingegaan op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekster te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1 De Raad stelt ambtshalve de onontvankelijkheid van het beroep vast, daar waar het betrekking heeft 

op de tweede bestreden beslissing.  

 

De Raad wijst erop dat degene die op de rechter een beroep doet, in het belang van een goede 

rechtsbedeling, voor elke vordering een afzonderlijk geding moet aanspannen om zo de rechtsstrijd 

overzichtelijk te houden en een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (RvS 14 september 

1984, nr. 24.635). Het komt daarbij uitsluitend aan de rechter toe te oordelen of de gezamenlijke 

behandeling van verschillende vorderingen het vlot verloop van het geding bevordert of schaadt (RvS 4 

augustus 1997, nr. 67.627). Het is hierbij aangewezen dat een verzoeker die verschillende 

administratieve rechtshandelingen aanvecht in één inleidende akte, in dit verzoekschrift aangeeft 

waarom naar zijn mening die verschillende handelingen in één verzoekschrift kunnen worden bestreden 

(RvS 21 oktober 2005, nr. 150.507). 

 

De eisen van een goede rechtsbedeling worden miskend wanneer een beroep verscheidene 

onderwerpen heeft waarop onderscheiden wettelijke en reglementaire bepalingen toepasselijk zijn, of 

die op verschillende feitelijke gegevens steunen, en zo afzonderlijke onderzoekingen en debatten 

noodzakelijk maken. Er moet dus een stellig verband bestaan tussen de bestreden akten, ook wat de 

feitelijke gegevens betreft, en het belang van een goede rechtsbedeling moet vereisen dat die 

handelingen in eenzelfde geding worden onderzocht (RvS 23 december 1980, nr. 20.835). 

 

Wanneer er onvoldoende samenhang bestaat tussen de beslissingen die samen in één enkel 

verzoekschrift worden aangevochten, wordt in de regel alleen het beroep ontvankelijk verklaard ten 

aanzien van de akte die eerst wordt vermeld in het verzoekschrift. Wanneer echter de bestreden 

rechtshandeling een verschillend belang voor de verzoekende partij vertoont, zal het beroep geacht 

worden tegen de belangrijkste beslissing of het voornaamste onderwerp te zijn gericht (RvS 19 

september 2005, nr. 149.014; RvS 12 september 2005, nr. 148.753, RvS 25 juni 1998, nr. 74.614, RvS 

30 oktober 1996, nr. 62.871, RvS 5 januari 1993, nr. 41.514) (R. Stevens. 10. De Raad van State, 1. 

Afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 65-71). 

 

De verzoekster vraagt in haar verzoekschrift om de beslissing van 14 maart 2013, waarbij de aanvraag 

van 8 december 2011 om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk verklaard wordt, te vernietigen, evenals de beslissing van 14 maart 2013, waarbij de 

aanvraag van 26 juni 2012 om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt. Zij geeft echter geen enkele verantwoording voor het 

gegeven dat zij verschillende beslissingen in één verzoekschrift bestrijdt. 

 

In casu is de Raad van oordeel dat de thans voorliggende beslissingen, met name twee beslissingen tot 

onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, die elk 

op een verschillende aanvraag van een verschillende datum gesteund en vergezeld van een 

verschillend standaard medisch getuigschrift zijn, niet van die aard zijn dat het aangewezen is dat ze 

samen worden behandeld om tegenspraak tussen rechterlijke beslissingen te voorkomen of ter 

voldoening van de eisen van de goede rechtsbedeling.  

 

De eerste bestreden beslissing betreft de onontvankelijkheid van de aanvraag van 8 december 2011 om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De tweede bestreden 

beslissing betreft de onontvankelijkheid van een andere, op onderscheiden feitelijke gegevens 

gesteunde, aanvraag van 26 juni 2012 om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 
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vreemdelingenwet. Het gegeven dat de onderscheiden aanvragen zijn gesteund op verschillende 

feitelijke gegevens, maakt dat het onderzoek dat de Raad dient te voeren afzonderlijke onderzoekingen 

en debatten vergt. 

 

De eventuele vernietiging van de beslissing tot onontvankelijkheid van de ene aanvraag om machtiging 

tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, heeft geen enkele implicatie op de 

eventuele vernietiging van de beslissing tot onontvankelijkheid van de andere aanvraag om machtiging 

tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Bijgevolg is er geen sprake van enige 

incidentie van de eventuele onwettigheid van het onontvankelijk verklaren van de ene verblijfsaanvraag 

op de wettigheid van het onontvankelijk verklaren van de andere verblijfsaanvraag.  

 

Ter terechtzitting wordt de kwestie van de verknochtheid van de onderscheiden bestreden beslissingen 

in het debat gebracht. De advocaat van de verzoekster merkt op dat er twee beslissingen op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet in het verzoekschrift aangevochten worden, die op dezelfde dag 

werden genomen, en dat de tweede aanvraag dezelfde medische problematiek, oorzaak, reden en 

gevolg behelst als de derde. De verweerder merkt op dat de aanvragen niet identiek zijn en dat ze 

verschillende adviezen bevatten.  

 

De Raad stelt samen met de verweerder vast dat aan de eerste en tweede bestreden beslissing 

inderdaad verschillende aanvragen ten grondslag liggen, waarbij de standaard medische getuigschriften 

in het ene en het andere geval verwijzen naar een andere medische problematiek. Ook gaf de 

ambtenaar-geneesheer op 12 maart 2013 in het kader van elke aanvraag een ander advies. Ten slotte 

dient ook te worden vastgesteld dat de motivering van de eerste bestreden beslissing uitgebreider is 

dan die van de tweede bestreden beslissing en benadrukt de Raad nogmaals dat de eerste bestreden 

beslissing steunt op een advies van de ambtenaar-geneesheer dat verschillend is van het advies 

waarop de tweede bestreden beslissing gesteund is. 

 

In casu is de Raad dan ook van oordeel dat met één verzoekschrift twee verschillende beroepen werden 

ingesteld die echter een afzonderlijk onderzoek vergen.  

 

Er is dan ook geen sprake van een verknochtheid tussen de beslissing van 14 maart 2013, waarbij de 

aanvraag van 8 december 2011 om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt, en de beslissing van 14 maart 2013, waarbij de 

aanvraag van 26 juni 2012 om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt. 

 

Dienvolgens kan het beroep enkel ontvankelijk verklaard worden ofwel voor de eerste bestreden 

beslissing, dit is de beslissing van 14 maart 2013, waarbij de aanvraag van 8 december 2011 om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard 

wordt, ofwel voor wat betreft de tweede bestreden beslissing, dit is de beslissing van 14 maart 2013, 

waarbij de aanvraag van 26 juni 2012 om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt.  

 

De Raad herinnert eraan dat, wanneer de bestreden rechtshandelingen een verschillend belang voor de 

verzoekende partij vertonen, het beroep geacht zal worden tegen de belangrijkste beslissing of het 

voornaamste onderwerp te zijn gericht (RvS 19 september 2005, nr. 149.014; RvS 12 september 2005, 

nr. 148.753, RvS 25 juni 1998, nr. 74.614, RvS 30 oktober 1996, nr. 62.871, RvS 5 januari 1993, nr. 

41.514) (R. Stevens. 10. De Raad van State, 1. Afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 

65-71). 

 

Noch uit het verzoekschrift, waarin de verzoekster beide aanvragen, beide medische adviezen en beide 

beslissingen vermengt, noch uit het betoog van de verzoekster ter terechtzitting kan afgeleid worden dat 

de verzoekster de ene beslissing belangrijker zou achten dan de andere beslissing. De Raad ziet 

daarnaast zelf geen onderscheid in belangrijkheid tussen de eerste bestreden beslissing en de tweede 

bestreden beslissing, die beiden het antwoord zijn op onderscheiden aanvragen om machtiging tot 

verblijf. 
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Gelet op de vaststelling dat er geen samenhang bestaat tussen enerzijds de eerste en anderzijds de 

tweede beslissing, wordt het beroep bijgevolg enkel ontvankelijk verklaard ten aanzien van de eerste 

bestreden beslissing, zijnde de beslissing van 14 maart 2013, waarbij de aanvraag van 8 december 

2011 om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk 

verklaard wordt.  

 

Het beroep is bijgevolg onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de beslissing van 14 maart 

2013, waarbij de aanvraag van 26 juni 2012 om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt. De middelen(onderdelen) die tegen de 

voornoemde beslissing worden aangevoerd, kunnen dan ook niet worden onderzocht. 

 

3.2 De Raad stelt ambtshalve de onontvankelijkheid van het beroep vast, daar waar het betrekking heeft 

op de derde bestreden beslissing. 

 

Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, 

nr. 138 590; RvS 4 mei 2004, nr. 130 972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135 618).  

 

Er dient te worden vastgesteld dat de verzoekster haar uiteenzetting in het kader van het onderdeel “2. 

middel” van het verzoekschrift slechts betrekt op de beslissingen genomen op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet. Zij laat echter in het geheel na enig middel tegen het bevel om het grondgebied 

te verlaten, de derde bestreden beslissing, te ontwikkelen. 

 

Ter terechtzitting wordt de kwestie van de gebrek aan middelen tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten in het debat gebracht. De advocaat van de verzoekster merkt op dat, indien de verzoekster 

wordt toegelaten tot verblijf, het bevel niet zal worden uitgevoerd. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekster met deze opmerking niet ingaat op het feit dat tegen de derde 

bestreden beslissing geen middelen werden ontwikkeld, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan de 

vaststelling dat het verzoekschrift geen middel met betrekking tot de derde bestreden beslissing bevat. 

 

Derhalve dient te worden vastgesteld dat het beroep, daar waar het gericht is tegen de derde bestreden 

beslissing, onontvankelijk is wegens gebrek aan middelen. 

 

Daar het beroep reeds om deze reden onontvankelijk is, dient niet te worden ingegaan op de door de 

verweerder in zijn nota met opmerkingen opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid met betrekking 

tot de derde bestreden beslissing. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert de verzoekster de schending aan van de formele en materiële 

motiveringsplicht, van  artikel 62 van de vreemdelingenwet,  van artikel 3 van de wet van “3 juli” 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het beginsel van behoorlijk 

bestuur en van het redelijkheidbeginsel, en voert zij tevens onzorgvuldigheid bij het nemen van de 

beslissing aan.  

 

Zij licht haar middel als volgt toe: 

 

“De aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele en materiële motivering die op de 

tegenpartij rust vast, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan machtsoverschrijding. 

 

De staatssecretaris heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op 

correcte feitenbevinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 
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Bij de vaststelling en de waardering van de feiten, waarbij hij het besluit steunt, moet de nodige 

zorgvuldigheid betracht worden. 

 

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. 

 

De beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken dd. 14/03/2013, waartegen onderhavig beroep zijn 

gestoeld op de respectievelijke adviezen van de arts van DVZ. dd. 12/03/2013. 

 

Hierboven werd al gesteld dat dit advies zeer summier is en dat bovendien elke motivering in feite 

ontbreekt. 

 

Daarom zijn de beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken waartegen huidig beroep, die enkel en 

alleen gebaseerd zijn op dit niet- gemotiveerde advies van de artsadviseur, behept met een totaal 

gebrek aan motivering, minstens met een gebrekkige motivering. 

 

Zoals gezegd houdt het advies van de artsadviseur van de Dienst Vreemdelingenzaken totaal geen 

rekening met de bevindingen van de behandelende arts, zoals beschreven in het medisch attest 

gevoegd bij de oorspronkelijke aanvraag, en waaruit duidelijk volgt" terminale toestand - patiënte kan 

niet zelfstandig leven - toestand is levensgevaarlijk - zeer ernstig. 

 

Uit de standaard medisch getuigschriften volgt duidelijk dat de graad van de ernst van de ziekte 

beantwoordt aan de vereiste gesteld door art. 3 EVRM :" een aandoening die levensbedreigend is 

gezien de kritieke gezondheidstoestand of het vergevorderde stadium van de ziekte " De behandelende 

geneesheer spreekt duidelijk over" een terminale toestand " 

 

Het advies van de arts - adviseur van de Dienst Vreemdelingenzaken is immers zo summier door enkel 

te stellen:" De in het medisch attest beschreven aandoening houdt geen directe bedreiging in voor het 

leven van betrokkene. De gezondheidstoestand is niet kritiek" dat de er op gebaseerde beslissing van 

de Dienst Vreemdelingenzaken eigenlijk enkel en alleen gebaseerd is op een type- motivering, die geen 

enkel verband houdt, noch de link legt met de specifieke elementen aangehaald in deze zaak door 

verzoekster in haar verzoekschrift art. 9ter en de medische attesten. 

 

De arts- adviseur van DVZ stelt" het betreft hier geen kritieke gezondheidstoestand en evenmin een 

vergevorderd stadium van ziekte " Deze loutere ponering staat haaks op de bevindingen van de 

behandelende geneesheer, meegedeeld in de beide SMG's. 

 

Minstens kon er verwacht worden dat uit het verslag van de artsadviseur zou kunnen opgemaakt 

worden, op een medisch gefundeerde wijze, waarom de ingeroepen aandoening geen directe 

bedreiging inhoudt voor het leven en waarom de gezondheidstoestand niet kritiek is ; maw. waarom er 

geen geloof kan gehecht worden aan de medische attesten van de behandelende geneesheer. 

 

De arts- adviseur van DVZ poogt zijn bevindingen te stoelen op louter feitelijke gegevens – zoals de 

afwezigheid van beschermingsmaatregelen - hospitalisatie en permanent medisch toezicht. Deze 

feitelijke omstandigheden zijn niet bewezen. De adviserend - arts gaat voort op arbitraire en subjectieve 

veronderstellingen, zoals volgt uit zijn bewoordingen " er blijkt evenmin dat.... " Verzoekster heeft in de 

aanhef van haar verzoekschrift meegedeeld dat zij samenwoont het haar zoon en schoondochter. Deze 

nemen de dag-dagelijkse verzorging en bescherming op zich. 

 

Daarbij is het advies van de artsadviseur dd. 12/03/2013 volledig in strijd met een eerder advies 

gegeven in deze zaak door de artsadviseur van DVZ, mn. het medisch advies dd. 26/08/2011 waarbij 

duidelijk wordt gezegd :" kan gesteld worden dat zowel een psychotisch toestandsbeeld als een 

depressie potentieel ernstig kunnen zijn en dat de verdere behandeling hiervan gewenst is. 

Samenvattend blijkt dus dat betrokkene verdere behandeling en opvolging nodig heeft voor de psychose 

en de depressie" ( stuk 3 ) 
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De Raad heeft inzake al beslist met haar Arrest dd. 21/01/2013, dat kracht van gewijsde heeft, minstens 

gezag van gewijsde voor wat betreft de aangevoerde motivering. 

Er wordt verwezen naar de motivering van dit Arrest op blz 13 , 5° paragraaf. 

Het enige verschil met onderhavige zaak betreft een loutere wijziging in de formulering van het advies 

van de ambtenaar -geneesheer ( niet blijkt dat er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een 

zeer vergevorderd stadium van de ziekte tov. het betreft hier namelijk geen kritieke 

gezondheidstoestand en evenmin een zeer vergevorderd stadium van ziekte) 

Dit heeft echter geen enkel weerslag op de inhoud van het advies. 

 

In haar Arrest dd. 21/01/2013 heeft de Raad duidelijk het standpunt ingenomen dat hij ( de ambtenaar-

geneesheer) er zich in dat geval evenwel niet kan mee vergenoegen de inhoud van voormeld standaard 

medisch getuigschrift zonder meer te ontkennen of een lezing van dit getuigschrift door te voeren die 

geen steun vindt in de uitdrukkelijke bewoordingen ervan. De stellingname van de ambtenaar- 

geneesheer is bijgevolg kennelijk onredelijk. 

 

De beslissingen die DVZ neemt op basis van dit onredelijk advies, zijn bijgevolg behept met hetzelfde 

gebrek. 

 

De motivatie die DVZ aanhaalt ivm. de mogelijke schending van art. 3 EVRM, gebaseerd op de 

rechtspraak van het EHRM, vertrekt dan ook vanuit dit onredelijk advies om reden dat beslissingen van 

het EHRM aangehaald worden die stellen dat "art. 3 van het EVRM niet geschonden is ALS de actuele 

gezondheidstoestand van verzoeker niet eveneens uitermate ernstig is" Deze rechtspraak is in casu niet 

van toepassing. 

 

Daarbij houdt het EHRM, bij de beoordeling van een eventuele schending van art..3 EVRM, wel degelijk 

rekening met alle omstandigheden van de voorliggende zaken.; oa. de beschikbaarheid van de 

medische behandeling in het land van herkomst; de eventuele aanwezigheid vaneen sociale of familiale 

opvang ... (zie ook het voorgaande Arrest van de Raad dd. 21/01/2013.) 

 

De rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op een standvastigheid bij het bestuur. Dit houdt in dat 

de genomen beslissingen moeten gebaseerd zijn op te verwachten en geverifieerde argumenten. Om 

zelfde reden houdt de beslissing een inbreuk in op het redelijkheidbeginsel. 

 

Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten.” 

 

De verzoekster voert de schending aan van “het beginsel van behoorlijk bestuur”. Het bestuursrecht 

kent geen uniek en enig “beginsel van behoorlijk bestuur”, maar diverse beginselen van behoorlijk 

bestuur, zodat dit onderdeel van het middel onontvankelijk is en slechts de schending van de door de 

verzoekster specifiek aangehaalde beginselen van behoorlijk bestuur, met name het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel, onderzocht wordt. 

 

Aangaande de opgeworpen schending van de formele motiveringsplicht wijst de Raad erop dat de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, waarvan de Raad aanneemt 

dat de verzoekster hierop doelt wanneer zij spreekt over de wet van 3 juli 1991, tot doel heeft de 

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

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld 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. Hetzelfde geldt voor 

het aangevoerd artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. 

Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, met name 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 
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De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is.  

 

In casu geeft de eerste bestreden beslissing duidelijk de motieven en de juridische grond aan op basis 

waarvan de beslissing is genomen. 

 

Zo verwijst de eerste bestreden beslissing naar artikel 9ter, § 3, 4° van de vreemdelingenwet en bevat 

zij een feitelijke motivering aangaande het kennelijk niet beantwoorden van de ziekte aan een ziekte 

zoals voorzien in § 1, eerste lid van voormeld artikel 9ter, met verwijzing naar het advies van de arts-

adviseur van 12 maart 2013. Ook dit advies zelf bevat een motivering, waarbij concreet ingegaan wordt 

op de medische problematiek van de verzoekster zoals aangegeven in het standaard medisch 

getuigschrift van 14 november 2011. Daarnaast wordt in de eerste bestreden beslissing ook uiteengezet 

waarom de aanvullingen van 2 januari 2012 en 3 april 2012 en een bijlage van 8 oktober 2011 niet in 

aanmerking werden genomen.  

 

De verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens de eerste bestreden beslissing en het medisch advies zijn 

genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de 

genoemde wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

De verzoekster voert tevens de schending aan van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- 

en redelijkheidsbeginsel.  

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388, Foquet; RvS 20 september 2011, nr. 215.206, Vanneste; RvS 5 december 2011, nr. 

216.669, Glorie). De materiële motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve 

beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt 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). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, 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. 

 

De eerste bestreden beslissing maakt toepassing van artikel 9ter, § 3, 4° van de vreemdelingenwet, dat 

op zich verwijst naar artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet. 

 

Teneinde de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en het 

redelijkheidsbeginsel te onderzoeken, is het dan ook aangewezen om de relevante bepalingen van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet in ogenschouw te nemen. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet, zoals van kracht op het ogenblik van de eerste bestreden 

beslissing, luidt als volgt: 
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“§ 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 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 : 

(…) 

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; 

(…) 

§ 4. (…) 

§ 5. (…) 

§ 6. (…) 

§ 7. (…)” 

 

Aldus blijkt uit het bepaalde in artikel 9ter van de vreemdelingenwet dat de beoordeling van het in artikel 

9ter, § 1 vermelde risico toekomt aan de ambtenaar-geneesheer die door de minister c.q. 

staatssecretaris is aangesteld (artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet) en dat de 

gemachtigde van de minister c.q. staatssecretaris de aanvraag onontvankelijk verklaart indien de 

ambtenaar-geneesheer in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte 

zoals voorzien in artikel 9ter, § 1 die aanleiding kan geven tot het bekomen van een verblijfsmachtiging 

om medische redenen (artikel 9ter, § 3, 4° van de vreemdelingenwet). 

 

Uit het bepaalde in artikel 9ter van de vreemdelingenwet volgt dan ook dat het advies van de 

ambtenaar-geneesheer waarin deze vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte 

zoals voorzien in artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet, beslissend is voor het onontvankelijk 

verklaren van de betreffende aanvraag om machtiging tot verblijf. 

 

Wanneer de gemachtigde van de staatssecretaris uitdrukkelijk verwijst naar een advies van de 

ambtenaar-geneesheer, uitgebracht volgens een daartoe wettelijk voorziene adviesprocedure, dan 

maken de motieven van dergelijk advies deel uit van de onontvankelijkheidsbeslissing en zal ook bij de 

totstandkoming van dit advies moeten worden voldaan aan de motiveringsplicht.  

 

Uit het betoog ter ondersteuning van het enig middel blijkt dat de verzoekster zich richt tegen het advies 

dat de ambtenaar-geneesheer op 12 maart 2013 uitbracht in het kader van de ingediende aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Gelet op het feit dat 

slechts het beroep tegen de eerste bestreden beslissing ontvankelijk is, wordt enkel ingegaan op het 

advies dat werd uitgebracht in het kader van voormelde aanvraag van 8 december 2011. 
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Dit advies dat zich in het administratief dossier bevindt en de verzoekster tevens bij haar verzoekschrift 

voegt, luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrift voorgelegd door 

voornoemde persoon in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten 

ingediend op 08.12.2011. 

 

Uit het standaard medisch getuigschrift (SMG) d.d. 14/11/2011 blijkt dat betrokkene lijdt aan paranoïde 

schizofrenie met hallucinaties, contactstoornis, affectieve stoornis, angstgevoelens en de realisatie. 

 

Deze psychiatrische problematiek houdt momenteel, zowel behandeld als onbehandeld, geen 

onmiddellijk gevaar in voor het leven en de fysieke integriteit van betrokkene en vormt geen direct risico 

voor een onmenselijke en vernederende behandeling, zelfs wanneer er geen adequate medische 

zorgen zijn in het land van herkomst of het land waar betrokkene verblijft. 

 

Het betreft hier namelijk geen kritieke gezondheidstoestand en evenmin een zeer vergevorderd stadium 

van ziekte. De aangehaalde psychologische toestand van betrokkene wordt trouwens nergens 

bevestigd door beschermingsmaatregelen, noch door overtuigende onderzoeken of specialistische 

verslagen. Er blijkt evenmin nood te bestaan aan een hospitalisatie met permanent medisch toezicht. 

 

Uit de voorliggende attesten blijkt dan ook geenszins een tegenaanwijzing voor terugkeer naar het land 

van herkomst of het land waar betrokkene verblijft. 

 

Ik stel bijgevolg vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van 

Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en die aanleiding kan geven tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel.” 

 

In de eerste bestreden beslissing, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf als onontvankelijk 

wordt afgewezen, verwijst de gemachtigde van de staatssecretaris uitdrukkelijk naar het hierboven 

geciteerde advies van 12 maart 2013. Het advies werd tevens samen met de eerste bestreden 

beslissing aan de verzoekster ter kennis gebracht. Aldus worden de motieven van dit advies geacht 

integraal deel uit te maken van de eerste bestreden beslissing. 

 

De verzoekster stelt dat het advies van de arts-adviseur totaal geen rekening houdt met de bevindingen 

van de behandelende arts, zoals beschreven in het medisch attest gevoegd bij de oorspronkelijke 

aanvraag, en waaruit duidelijk blijkt volgt: “terminale toestand – patiënte kan niet zelfstandig leven – 

toestand is levensgevaarlijk – zeer ernstig.” Zij geeft aan dat de graad van ernst duidelijk beantwoordt 

aan de vereiste gesteld door 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 (hierna: het EVRM), daar de behandelende geneesheer over “een terminale 

toestand” spreekt, dat het advies zo summier is door enkel te stellen dat de aandoening geen directe 

bedreiging voor het leven van betrokkene inhoudt en de gezondheidstoestand niet kritiek is, en dat de 

eerste bestreden beslissing enkel en alleen op een typemotivering gebaseerd is die geen enkel verband 

houdt noch de link legt met de specifieke elementen aangehaald in de aanvraag op grond van voormeld 

artikel 9ter en de medische attesten. De verzoekster betoogt dat de arts-adviseur stelt dat het geen 

kritieke gezondheidstoestand betreft en evenmin een vergevorderd stadium van ziekte en dat deze 

loutere ponering haaks staat op de bevindingen van de behandelend geneesheer, meegedeeld in de 

beide standaard medisch getuigschriften. Zij geeft aan dat minstens verwacht kon worden dat uit het 

verslag van de arts-adviseur op een medisch gefundeerde wijze zou kunnen opgemaakt worden 

waarom de ingeroepen aandoening geen directe bedreiging inhoudt voor het leven en waarom de 

gezondheidstoestand niet kritiek is, met andere woorden waarom er geen geloof kan gehecht worden 

aan de medische attesten van de behandelende geneesheer. De verzoekster voert aan dat de arts-

adviseur zijn bevindingen poogt te stoelen op louter feitelijke gegevens, zoals de afwezigheid van 

beschermingsmaatregelen, hospitalisatie en permanent medisch toezicht, dat deze feitelijke 

omstandigheden niet bewezen zijn en dat hij voortgaat op arbitraire en subjectieve veronderstellingen. 

Zij stelt dat zij in de aanhef van haar verzoekschrift heeft meegedeeld dat zij samenwoont met haar 

zoon en schoondochter, die de dagdagelijkse verzorging en bescherming op zich nemen. 
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De Raad wijst erop dat het relevant standaard medisch getuigschrift dat van 14 november 2011 is, 

getuigschrift gevoegd bij de aanvraag van 8 december 2011, die aanleiding gaf tot de eerste bestreden 

beslissing.  

 

In tegenstelling tot wat de verzoekster beweert, blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat in 

het betrokken standaard medisch getuigschrift geenszins gesteld wordt dat de toestand terminaal is, er 

wordt immers enkel aangegeven dat de toestand zeer ernstig is. De verwijzing naar artikel 3 van het 

EVRM, waarbij de verzoekster ten onrechte vertrekt van de premisse dat een terminale 

gezondheidstoestand aan de orde is, is derhalve hoe dan ook niet dienend. De verzoekster kan niet 

voorhouden dat de ambtenaar-geneesheer met zijn advies zou ingaan tegen hetgeen door de 

behandeld geneesheer gesteld is. Verder wordt in het betrokken standaard medisch getuigschrift 

gesteld dat de verzoekster zich niet zelfstandig kan handhaven, niet dat zij niet zelfstandig kan leven. 

De verzoekster zet niet uiteen op welke manier de ambtenaar-geneesheer in zijn advies tegen deze 

stelling zou ingaan.  

 

De ambtenaar-geneesheer geeft voorts in zijn advies aan dat de aangehaalde psychologische toestand 

van de verzoekster nergens bevestigd wordt door beschermingsmaatregelen, overtuigende 

onderzoeken of specialistische verslagen, en dat er evenmin een nood blijkt te bestaan aan een 

hospitalisatie met permanent medisch toezicht. Waar de verzoekster meent dat dit louter feitelijke 

gegevens zijn die niet bewezen zijn en dat de ambtenaar-geneesheer voortgaat op arbitraire en 

subjectieve veronderstellingen, wijst de Raad erop dat het medisch advies en de eerste bestreden 

beslissing volgen als antwoord op een door de verzoekster ingediende aanvraag en het concrete 

standaard medisch getuigschrift waarop deze aanvraag steunde.  

 

In het betreffende standaard medisch getuigschrift van 14 november 2011 wordt slechts een 

medicamenteuze behandeling gedurende 12 maanden voorgesteld en wordt verder verwezen naar 

mantelzorg, maar er wordt niet aangegeven dat de verzoekster voor haar aandoening gehospitaliseerd 

dient te worden noch dat zij in het verleden hiervoor reeds werd gehospitaliseerd.   

 

Er dient op te worden gewezen dat het bij het indienen van een aanvraag aan de aanvrager zelf toekomt 

om de nodige elementen aan te brengen teneinde het bestuur in staat te stellen om met kennis van 

zaken te beoordelen of de betrokken aanvraag kan worden ingewilligd in het licht van de wettelijke 

bepalingen die deze aanvraag regelen.     

 

De Raad wijst er op dat uit de tekst van artikel 9ter, § 1 van vreemdelingenwet blijkt dat het aan de 

aanvrager toekomt zijn verzoek concreet te onderbouwen: hij moet een standaard medisch getuigschrift 

voorleggen en daarnaast moet hij ook elk nuttig gegeven omtrent zijn ziekte overmaken, zodat kan 

worden beoordeeld of die lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een ziekte 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. Het is 

vervolgens aan de ambtenaar-geneesheer om, overeenkomstig artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de 

vreemdelingenwet, de door de aanvrager voorgelegde elementen te beoordelen in het licht van deze 

risico’s.  

 

Het is dan ook in de eerste plaats aan de verzoekster die de aanvraag heeft ingediend om aan te geven 

en medische stukken aan te brengen die bevestigen dat zij nood heeft aan een hospitalisatie met 

permanent medisch toezicht. Wanneer door de verzoekster geen elementen in die zin worden 

bijgebracht, quod in casu, dan kan de ambtenaar-geneesheer op goede gronden vaststellen dat er met 

betrekking tot de aangehaalde psychologische toestand geen nood blijkt te bestaan aan een 

hospitalisatie met permanent medisch toezicht. Hetzelfde geldt voor de vaststelling van de ambtenaar-

geneesheer dat de aangehaalde psychiatrische problematiek momenteel nergens wordt bevestigd door 

beschermingsmaatregelen, overtuigende onderzoeken of specialistische verslagen. Ook hier betreft het 

slechts de feitelijke vaststelling van de ambtenaar-geneesheer dat uit de bij verzoeksters aanvraag van 

8 december 2011 bijgebrachte elementen niet blijkt dat zij haar aangehaalde psychiatrische toestand 

heeft laten bevestigen door beschermingsmaatregelen, overtuigende onderzoeken of specialistische 

verslagen. Deze vaststellingen vinden steun in de stukken van het administratief dossier. 
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De verzoekster maakt dan ook niet aannemelijk dat de ambtenaar-geneesheer zou verwijzen naar 

onbewezen feitelijke gegevens of omstandigheden, of arbitraire en subjectieve veronderstellingen.  

 

Waar de verzoekster nog verwijst naar het feit dat zij in de aanhef van haar verzoekschrift heeft 

meegedeeld dat zij samenwoont met haar zoon of schoondochter die de dagdagelijkse verzorging en 

bescherming op zich nemen, dient erop gewezen te worden dat de verzoekster in huidig verzoekschrift 

inderdaad aangeeft dat zij samenwoont met haar zoon, diens echtgenote en twee kinderen, maar dat de 

ambtenaar-geneesheer in een advies van 12 maart 2013 uiteraard geen rekening kan houden met een 

vermelding in een verzoekschrift van 2 mei 2013. De wettigheid van bestuursbeslissingen moet worden 

beoordeeld aan de hand van de gegevens waarover dat bestuur beschikte of kon beschikken op het 

moment dat de beslissing werd genomen. Er dient te worden vastgesteld dat de verzoekster in de 

aanvraag van 8 december 2011 nergens, noch op enig ander nuttig tijdstip, ten overstaan van de 

diensten van de verweerder heeft aangegeven dat haar zoon en schoondochter haar dagdagelijkse 

verzorging en bescherming op zich nemen. In de aanvraag wordt zelfs helemaal geen melding gemaakt 

van de zoon en schoondochter.  

 

Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dan ook dat de verzoekster niet aannemelijk maakt dat de ambtenaar-

geneesheer zich zou beperkt hebben tot een type-motivering, dat hij enkel gesteld zou hebben dat de 

aandoening geen directe bedreiging voor het leven van betrokkene inhoudt en de gezondheidstoestand 

niet kritiek is, en dat niet op een medisch gefundeerde wijze zou kunnen opgemaakt worden waarom de 

ingeroepen aandoening geen directe bedreiging inhoudt voor het leven en waarom de 

gezondheidstoestand niet kritiek is.  

 

Vervolgens geeft de verzoekster aan dat het advies van de ambtenaar-geneesheer van 12 maart 2013 

volledig in strijd is met een medisch advies van 26 augustus 2011. Uit het administratief dossier blijkt dat 

dit advies werd genomen in het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet, die werd ingediend op 6 augustus 2009. Dit advies is gesteund op een 

andere aanvraag en op andere medische attesten die bovendien melding maken van verschillende 

aandoeningen. De verzoekster maakt niet duidelijk op welke manier voormeld advies van 26 augustus 

2011 relevant zou zijn in het kader van de thans bestreden beslissing die een antwoord is op een 

aanvraag van 8 december 2011 en een standaard medisch getuigschrift van 14 november 2011. 

Bovendien verwijst de verzoekster naar een passage in het advies dat betrekking heeft op een 

psychose en depressie, terwijl het standaard medisch getuigschrift in het kader van de aanvraag die 

aanleiding heeft gegeven tot de thans bestreden beslissing deze aandoeningen niet vermeldt. De Raad 

ziet aldus hoe dan ook niet in op welke manier de verwijzing naar een oud medisch advies in het kader 

van een oudere aanvraag ter zake dienend is. 

 

Daarnaast verwijst de verzoekende partij naar een arrest van de Raad van 21 januari 2013. Het betreft 

het arrest met nummer 95 470, waarin de beslissing van 24 augustus 2012 tot onontvankelijkheid van 

de beide aanvragen van 8 december 2011 en 26 juni 2012 in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet vernietigd wordt. Uit lezing van het arrest blijkt dat de vernietiging van deze 

beslissing gesteund wordt op de verhouding tussen het medisch advies van 16 augustus 2012 en het 

standaard medisch getuigschrift van 9 juni 2012. De Raad benadrukt in de eerste plaats dat de 

beslissing die door voormeld arrest vernietigd werd, een antwoord was op zowel de aanvraag van 8 

december 2011 als die van 26 juni 2012, terwijl na vernietiging voor elke aanvraag een afzonderlijke 

beslissing werd genomen. Verder wijst de Raad erop dat de eerste bestreden beslissing niet alleen 

gesteund is op een ander medisch advies dan voormeld advies van 16 augustus 2012, met name dat 

van 12 maart 2013, maar ook op een ander standaard medisch getuigschrift, met name dat van 14 

november 2011. Het standaard medisch getuigschrift van 9 juni 2012 werd voorgelegd in het kader van 

de aanvraag van 26 juni 2012, die aanleiding gaf tot de tweede bestreden beslissing, met betrekking 

waartoe het beroep, gelet op hetgeen hoger werd gesteld onder punt 3., onontvankelijk is, en doet dus 

niet ter zake in het kader van de beoordeling van de wettigheid van de eerste bestreden beslissing. De 

verwijzing naar (de kracht van gewijsde van) voormeld arrest van 21 januari 2013 is dan ook niet ter 

zake dienend, zodat de verzoekster zich hierop eveneens niet kan steunen om te stellen dat de 

stellingname van de ambtenaar-geneesheer kennelijk onredelijk zou zijn. 

 

Wat de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel betreft, dient te worden vastgesteld dat dit 

beginsel de Raad niet toestaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel 



  

 

 

 

 

RvV  X - Pagina 16 

 

 

onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde 

verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 17 december 2003, nr. 126 

520; RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts 

het redelijkheids- of proportionaliteitsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich 

tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen.  

 

Gelet op hetgeen voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat de verzoekster niet aannemelijk maakt dat 

de eerste bestreden beslissing in casu alle redelijkheid te buiten gaat en niet zou gebaseerd zijn op te 

verwachten en geverifieerde argumenten, en dat zij niet duidelijk maakt op grond waarvan zij meent dat 

zij niet kon vertrouwen op de standvastigheid van het bestuur. 

 

Ten slotte verwijst de verzoekster naar de motivering van de eerste bestreden beslissing in verband met 

de mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM, waar zij stelt dat deze vertrekt vanuit het 

onredelijke advies om reden dat beslissingen van het EHRM aangehaald worden die stellen dat artikel 3 

van het EVRM niet geschonden is als de actuele gezondheidstoestand niet eveneens uitermate ernstig 

is, en dat deze rechtspraak in casu niet van toepassing is. Hoger is de Raad reeds ingegaan op 

verzoeksters argumentatie omtrent artikel 3 van het EVRM en heeft hij bovendien uiteengezet dat niet 

blijkt dat het betrokken advies van de ambtenaar-geneesheer onredelijk, summier, gebrekkig of op 

kennelijk onredelijke wijze gemotiveerd is, zodat de verzoekster, door te verwijzen naar een vermeend 

onredelijk advies, niet aannemelijk maakt dat de motivering van de eerste bestreden beslissing op dit 

punt met enige onwettigheid zou zijn behept.  

 

Daarnaast stelt de verzoekster nog zonder meer dat het EHRM bij een beoordeling van een eventuele 

schending van artikel 3 van het EVRM wel degelijk rekening houdt met alle omstandigheden van de 

voorliggende zaken en verwijst zij naar voormeld arrest van 21 januari 2013. De Raad stelt echter vast 

dat de verzoekster niet duidelijk maakt wat zij met dit onderdeel van haar betoog beoogt, daar zij dit niet 

betrekt op de motivering van de eerste bestreden beslissing. Tevens kan uit deze uiteenzetting niet 

afgeleid worden dat de verzoekster een schending van artikel 3 van het EVRM zou aanvoeren, laat 

staan dat zij zulke schending aantoont. 

 

De overige motieven van de eerste bestreden beslissing worden door de verzoekster niet betwist. 

 

Gelet op het bovenstaande dient te worden vastgesteld dat het advies van de ambtenaar-geneesheer 

van 12 maart 2013 en de eerste bestreden beslissing steunen op ter zake dienende, deugdelijke, 

afdoende en pertinente motieven.  

 

Een schending van de formele en materiële motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel kan niet worden 

aangenomen. 

 

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

 

5. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk, daar waar het gericht is tegen de tweede en derde 

bestreden beslissing, en de verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van 

de eerste 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 Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes augustus tweeduizend veertien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. DE GROOTE 

 


