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 nr. 128 441 van 29 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 IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 17 april 2014 heeft 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 17 oktober 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 verklaard wordt en 

anderzijds van de beslissing van diezelfde datum tot afgifte van een 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 27 mei 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juni 2014. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. VAN CUTSEM, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 december 2012 dient de verzoekster een aanvraag in 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 (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

Op 7 maart 2013 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) om deze aanvraag 
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onontvankelijk te verklaren. De verzoekster dient tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

Op 7 oktober 2013 trekt de gemachtigde de beslissing van 7 maart 2013 in. De Raad stelt bij arrest nr. 

113 508 van 7 november 2013 de afstand van geding vast inzake het beroep dat de verzoekster 

indiende tegen deze ingetrokken beslissing. 

 

Op 17 oktober 2013 neemt de gemachtigde een nieuwe beslissing waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet wederom onontvankelijk wordt 

verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekster ter kennis gebracht op 18 

maart 2014 en is als volgt gemotiveerd: 

 

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

18.12.2012 bij onze diensten werd ingediend door: 

D(…), F(…) 

nationaliteit: Guinee 

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. 

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.16/10/2013 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een directe bedreiging inhoudt voor zijn 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 zijn land van 

herkomst of het land waar hij 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 zijn 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).
 

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 aandoening(-en) 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 blijkt bijgevolg dat betrokkene kennelijk niet lijdt aan 

een ziekte die 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. 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, 
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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, Salkic 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 17 oktober 2013 neemt de gemachtigde tevens een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: D(…), F(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Guinee 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij langer in het Rijk dan 

De overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn 

niet overschreden werd: Op 31.01.2013 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een 

bevestigend beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermmgsstatus.”  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat met huidig 

arrest geen uitspraak wordt gedaan over de kosten en a fortiori 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 – ten aanzien van het bevel om het grondgebied te verlaten 

 

De verweerder werpt in de nota met opmerkingen de volgende exceptie op in de mate dat het beroep is 

gericht tegen de tweede bestreden beslissing, het bevel om het grondgebied te verlaten van 17 oktober 

2013: 

 

“2.1 Exceptie van onontvankelijkheid, in zoverre het beroep gericht is tegen de tweede bestreden 

beslissing. 

Verzoekende partij ontbeert naar het oordeel van de verweerder het vereiste belang bij het ingediende 

beroep, in zoverre dit gericht is tegen het betekende bevel om het grondgebied te verlaten (tweede 

bestreden beslissing). 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kunnen 

slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling 

die doet blijken van een benadeling of een belang. 

Ingevolgde de wetswijziging bij artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (B.S. 17 februari 2012) beschikt de minister c.q. de staatssecretaris niet over een 

discretionaire bevoegdheid wanneer artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de wet van 15 

december 1980 dient toegepast te worden. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

 

In casu werd de bestreden beslissing op grond van artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet 

genomen om reden dat de verzoekende partij 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. 

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de Staatssecretaris niet anders 

dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, na te hebben 

vastgesteld dat de verzoekende partij 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, een 

nieuw bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekende partij ter kennis te laten brengen. 

Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de betrokken 

vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden betekend, en het bevel aldus een 

schending zou impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde van de Staatssecretaris 

op een wettige wijze beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven 

aan de betrokken vreemdeling. In casu werpt verzoekende partij een schending op van artikel 3 EVRM, 

doch uit de bespreking van het middel blijkt dat deze schending geenszins kan worden aangenomen, 

mede gelet op de hoge graad van ernst die de rechtspraak van het EHRM vereist opdat tot een 

schending van dit verdragsartikel kan worden besloten. 

Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan de verzoekende partij derhalve geen enkel 

nut opleveren; er kan in hoofde van verzoekende partij dan ook geen belang worden weerhouden. (…)” 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zo veel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel, en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr.148.037). Opdat zij een belang zou hebben bij de 

vordering volstaat het niet dat de verzoekster gegriefd is door de bestreden rechtshandeling en dat hij 

een nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing moet de verzoekster bovendien enig 

voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de vreemdelingenwet gewijzigd, waardoor het eerste lid van het artikel 

luidt als volgt: 

 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven :  

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten;  

2° wanneer hij 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; (…)  

5° wanneer hij, ter fine van weigering van toegang, gesignaleerd is, overeenkomstig artikel 3, 5°; (…)  

11° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel 

niet werd opgeschort of ingetrokken.  

12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch 

opgeheven is.”  

 

Uit de bewoordingen van voornoemd artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet blijkt aldus dat de 

staatssecretaris of zijn gemachtigde niet over enige appreciatiemogelijkheid beschikt wanneer de 

vreemdeling zich bevindt in één of meerdere van de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van deze bepaling bedoelde 

gevallen. Het gebruik van het woord ‘moet’ duidt immers op een gebonden bevoegdheid van de 

staatssecretaris of zijn gemachtigde.  
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In casu dient te worden vastgesteld dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de verzoekster langer in het 

Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 van de vreemdelingenwet bepaalde termijn of dat zij er niet 

in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet werd overschreden. Deze vaststelling wordt door de 

verzoekster niet betwist.  

 

Gelet op voormelde gebonden bevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris beschikt, 

dient er dan ook op gewezen te worden dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij een eventuele 

vernietiging van het thans bestreden bevel niet anders vermag dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 

2° van de vreemdelingenwet, opnieuw en op grond van dezelfde feitelijke en niet betwiste vaststellingen, 

een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven. Een eventuele vernietiging van de bestreden 

beslissing kan de verzoekster in principe dan ook geen nut opleveren.  

 

Ter terechtzitting repliceert de advocaat van de verzoekster dat er tegen het bevel om het grondgebied 

te verlaten een hogere rechtsnorm wordt aangevoerd, met name artikel 3 van het Europees Verdrag ter 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te New York 

op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM).   

 

Dienaangaande dient te worden opmerkt dat inderdaad geen bevel mag worden gegeven of dat het 

bevel niet mag worden ten uitvoer gelegd wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal 

verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het EVRM ( cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948).  

 

Het EVRM primeert op de vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van voorliggende 

betwisting de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een schending van 

de hogere verdragsbepalingen, in casu het EVRM. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern 

beroep waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan 

worden verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de 

manier waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 

juli 2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291).  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekster in een enig middel inderdaad de schending aanvoert van artikel 3 

van het EVRM. Het is echter niet geheel duidelijk of deze schending wordt aangevoerd tegen de eerste 

dan wel de tweede bestreden beslissing. De verzoekster voert immers een betoog dat uitsluitend de 

wettigheid van de eerste bestreden beslissing betreft en stelt vervolgens als volgt: 

 

“Verzoekster is verder van mening dat haar dossier niet op een zorgvuldig manier werd behandeld en 

dat, aangezien de gevolgen van een afwezigheid van behandeling, tot het besluit komen dat een 

afwezigheid van behandeling geen risico inhoudt voor haar fysieke integriteit en/of dat die afwezigheid 

van behandeling niet als een vernederende of onmenselijke behandeling een manifeste 

beoordelingsfout vormt. Haar terugsturen naar Guinea zou een schending van artikel 3 EVRM 

uitmaken.” 

 

Er dient te worden opgemerkt dat de Raad van State heeft geoordeeld dat het louter verwijzen naar een 

internationaalrechtelijke bepaling of die enkel citeren, en zich bovendien beperken tot een aantal 

algemene beschouwingen zonder die op enigerlei wijze te betrekken op de bestreden beslissing zelve, 

geen ontvankelijk middel uitmaakt (RvS 3 november 1997, 69.314). Luidens 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 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 17 december 

2004, nr. 138.590). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze waarop een rechtsregel 

geschonden is. Nu de verzoekster er zich in het verzoekschrift toe beperkt enerzijds grieven aan te 

halen tegen de eerste bestreden beslissing waarbij haar medische verblijfsaanvraag onontvankelijk 

werd verklaard en zich anderzijds beperkt tot de loutere en vage bewering dat “haar terugsturen naar 

Guinea” een schending van artikel 3 van het EVRM zou uitmaken, dient te worden vastgesteld dat de 

verzoekster verzuimt om te verduidelijken op welke wijze het thans bestreden bevel, de tweede 

bestreden beslissing, artikel 3 van het EVRM zou schenden. 

 

De door de verzoekster aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook onontvankelijk.  
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Bovendien wijst de Raad er op dat de verzoekster, wil zij een schending van artikel 3 van het EVRM 

aannemelijk maken, moet aantonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te 

nemen dat zij in het land waarnaar zij mogen worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico lopen te 

worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. De verzoekster moet deze 

beweringen staven met een begin van bewijs en moet concrete, op hun persoonlijke situatie betrokken 

feiten aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich 

volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van 

het EVRM kan worden geschonden volstaat op zich evenmin (RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 27 

maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 

2003, nr. 123.977). 

 

Nu de verzoekster zich beperkt tot de loutere bewering dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden 

door haar terug te sturen naar Guinee, waarbij overigens moet worden opgemerkt dat het thans 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten geenszins voorop stelt dat de verzoekster moet 

terugkeren naar haar land van herkomst, dient te worden vastgesteld dat haar betoog niet volstaat om 

een schending aan van artikel 3 van het EVRM aan te tonen. 

 

De aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM doet dan ook geen afbreuk aan het hierboven 

vastgestelde gebrek aan belang bij het beroep. 

 

Bijgevolg beschikt de verzoekster niet over het wettelijk vereiste belang bij de vordering gericht tegen 

het bevel om het grondgebied te verlaten van 17 oktober 2013. De exceptie van niet-ontvankelijkheid is 

in de aangegeven mate gegrond.  

 

Het beroep tot nietigverklaring is dienvolgens niet ontvankelijk ten aanzien van de tweede bestreden 

beslissing. De ontvankelijkheid van het beroep ten aanzien van de eerste bestreden beslissing (hierna: 

de bestreden beslissing) staat evenwel niet ter discussie.  

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. De verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de motiveringsplicht zoals bepaald 

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

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 9ter, § 1 en § 3°-4 van de 

vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 3 van het EVRM.  

 

De verzoekster licht het middel als volgt toe: 

 

“1. De aanvraag van verzoekster is onontvankelijk verklaard op basis van artikel 9 ter §3°- 4° van de wet 

van 15 december 1980. 

Dit artikel luidt als volgt:  

“§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

  (…) 

[2 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;” (we onderlijnen) 

Artikel 9 ter §1, eerste lid waarnaar verwezen wordt luidt als volgt:  

“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.” (we onderlijnen) 

2. In casu stelt de arts-adviseurs in zijn advies dat: 

“Uit het standaard medisch getuigschrift d.d. 14/12/2012 en bijlagen d.d. 13.12.2012, 14.11.2012, 

7.11.2012, 23.10.2012, 03.04.2012, 08.03.2012, 16.04.2012, 30.05.2012 en 18.06.2012 blijkt dat er 

geen een directe bedreiging voor het leven van betrokkene is. 

Betrokkene heeft een spondylartritis met heupontsteking (coxitis). 

Behalve een pijnlijke heup is de toestand niet zorgwekkend en is er geen ernstig medisch gevaar. 

Gezien bovenvermelde, impliceert een terugkeer naar het land van herkomst geen enkele pejoratieve 

invloed op de evolutie van de aangehaalde gezondheidstoestand van de betrokkene, en zelfs 
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onbehandeld is er geen risico noch voor het leven, noch voor de fysieke integriteit, noch op 

vernederende of onmenselijke behandeling. 

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.” 

3. In het standaard medisch attest beschreef Dr. T(…) de gevolgen in geval van stopzetting van de 

behandeling als zijnde de volgenden: “douleurs inflammatoires avec exacerbation douloureuse, perte de 

mobilité articulaire, ankylose rachidienne, complications extraarticulaires (pulmonaires, cardiaques, 

gastroentérologiques, ohphtalmologiques) et déficit fonctionnel majeur”.(we onderlijnen)  

Gevraagd naar de evolutie van de ziekte, schreef de arts : « Dégradation fonctionnelle majeure en 

l’absence de contrôle inflammatoire par un traitement adéquat. Risques cardiovasculaires et 

métaboliques liés à l’absence du contrôle inflammatoire. (…) » 

Wat betreft de specifieke noden qua behandeling stelde de arts : “Suivi rapproché de par les risques 

infectieux liés à la biothérapie, les co-morbidités et la prise en charge de celles-ci. » 

4. Aangezien de inhoud van het medisch attest opgesteld door haar gespecialiseerde arts is het 

onmogelijk voor verzoekster te begrijpen hoe de arts-adviseur tot het besluit heeft kunnen komen dat 

“Gezien bovenvermelde, impliceert een terugkeer naar het land van herkomst geen enkele pejoratieve 

invloed op de evolutie van de aangehaalde gezondheidstoestand van de betrokkene, en zelfs 

onbehandeld is er geen risico noch voor het leven, noch voor de fysieke integriteit, noch op 

vernederende of onmenselijke behandeling.”  

Haar arts heeft inderdaad duidelijk geschreven dat een afwezigheid van behandeling haar zou 

blootstellen aan een grootst functioneel tekort (vrije vertaling van “déficit fonctionnel majeur”) en een 

grootst functioneel beschadiging/verslechtering (vrije vertaling van “Dégradation fonctionnelle majeure”). 

5. In het arrest n° 116 096 van 19 december 2013 heeft Uw Raad geoordeeld dat:  

“De Raad oordeelt dat de verzoekende partijen kunnen worden gevolgd waar zij stellen dat de 

ambtenaar-geneesheer, die conform artikel 9ter van de Vreemdelingenwet als enige bevoegd is om de 

medische situatie te beoordelen, een onbegrijpelijk advies heeft gegeven omdat niet gemotiveerd wordt 

waarom de psychiatrisch-psychologische problematiek ook zonder behandeling geen gevaar inhoudt 

voor het leven of de fysieke integriteit of geen risico op een onmenselijke en vernederende behandeling. 

De ambtenaar-geneesheer ontkent niet dat het kind van de verzoekende partijen lijdt aan een 

taalontwikkelingsstoornis, een licht mentale handicap en bizar gedrag. Verder blijkt uit het door de 

verzoekende partijen bijgebrachte attest van 6 maart 2012 dat de behandeling bestaat uit geïntegreerde 

logopedie, ergotherapie en kinesitherapie alsook huisbegeleiding. Indien de behandeling wordt 

stopgezet zou er zich regressie op het gebied van taal voordoen.  

3.7. Het staat de ambtenaar-geneesheer die verweerder adviseerde, als controlearts, uiteraard vrij om 

niet akkoord te gaan met het standpunt dat werd ingenomen door de geneesheer-specialist die door 

verzoekers werd gecontacteerd en die een standaard medisch getuigschrift invulde. Artikel 9ter, § 1, 

vijfde lid van de Vreemdelingenwet voorziet wel in de mogelijkheid voor de ambtenaar-geneesheer om, 

indien hij dit nodig acht, de vreemdeling te onderzoeken of een bijkomend advies in te winnen van 

deskundigen. Het betreft hier evenwel een mogelijkheid – en geen verplichting – voor de ambtenaar-

geneesheer (cf. ook Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 35). Het is de ambtenaar-geneesheer 

aldus toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten 

zonder een eigen medisch onderzoek te voeren of zonder een bijkomend advies van een deskundige te 

vragen indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder dergelijk advies een onderbouwd advies 

kan geven. Hij kan er zich in dat geval evenwel niet mee vergenoegen louter te stellen dat “[d]eze 

psychiatrisch-psychologische problematiek […] evenwel, ook zonder behandeling, geen gevaar in[houdt] 

voor het leven en de fysieke integriteit van betrokkene en […] geen risico [vormt] voor een onmenselijke 

en vernederende behandeling wanneer er geen adequate medische zorgen zijn in het land van 

herkomst of het land waar betrokkene verblijft” zonder te verduidelijken waarom hij dit oordeel is 

toegedaan.” (we onderlijnen) 

In casu blijkt eveneens dat de artsadviseur noch een eigen medisch onderzoek heeft gevoerd noch een 

bijkomend advies van een deskundige heeft gevraagd. Zijn advies is dus louter gebaseerd op de 

neergelegde medische attesten. Uit die attesten blijkt dat de afwezigheid van behandeling heel serieuze 

gevolgen zou hebben voor verzoekster (zie punt 3). Aangezien de gevolgen van een afwezigheid van 

behandeling kon hij zich niet mee vergenoegen met de stelling dat “ (…) zelfs onbehandeld is er geen 

risico noch voor het leven, noch voor de fysieke integriteit, noch op vernederende of onmenselijke 

behandeling” zonder de verduidelijken waarom hij van dit oordeel was. 

Aangezien de inhoud van het medisch attest is de motivering van de artsadviseur is zijn advies 

onvoldoende. Die motivering is niet afdoende  en miskent de inhoud van de artikelen 2 en 3 van de 

uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de wet van 15 december 1980.  
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6. Verzoekster is verder van mening dat haar dossier niet op een zorgvuldig manier werd behandeld en 

dat, aangezien de gevolgen van een afwezigheid van behandeling, tot het besluit komen dat een 

afwezigheid van behandeling geen risico inhoudt voor haar fysieke integriteit en/of dat die afwezigheid 

van behandeling niet als een vernederende of onmenselijke behandeling een manifeste 

beoordelingsfout vormt.” 

 

4.2. De verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Ter ondersteuning verwijst verzoekende partij naar het medisch attest van haar behandelend arts; het 

zou voor haar onmogelijk te begrijpen vallen hoe de arts-adviseur tot zijn advies is kunnen komen, in 

tegenspraak met het attest van de behandelend arts. 

Verweerder laat gelden dat verzoekende partij haar beschouwingen niet kunnen worden aangenomen. 

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, 

gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel 

inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing 

en/of het advies deels weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in 

de bestreden beslissing. 

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

verzoekende partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele 

motiveringsverplichting (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

De verwerende partij merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder het volgende gelden. 

Verweerder laat gelden dat het loutere gegeven dat de behandelend arts van verzoekende partij meent 

dat de ziekte van verzoekende partij ernstig is, uiteraard niet maakt dat de arts-adviseur dit zonder meer 

moet volgen. 

Verweerder merkt in dit kader op dat de arts-adviseur belast is met een specifieke wettelijke opdracht in 

het kader van artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet. Zijn taak is om na te gaan of de betrokken 

vreemdeling lijdt aan een ziekte die ziekte kennelijk beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in artikel 

9ter § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

“De eerste wijziging heeft als doel om de ontvankelijkheidsvoorwaarde te verstrengen en op die manier 

oneigenlijk gebruik tegen te gaan. 

Het betreft meer bepaald de tussenkomst van de ambtenaar-geneesheer van de Dienst 

Vreemdelingenzaken in de ontvankelijkheidsfase. Deze “medische filter” laat de Dienst 

Vreemdelingenzaken toe om de aanvraag onontvankelijk te verklaren indien de DVZ-arts in een advies 

vaststelt dat de ziekte een manifest gebrek aan ernst vertoont en geen aanleiding kan geven tot een 

verblijfsmachtiging. Zal rekening worden gehouden met de geschiktheid van de persoon om zich te 

verplaatsen Dergelijk advies van de geneesheer kan sneller worden geproduceerd dan een advies ten 

gronde. Bovendien heeft deze “medische filter” een belangrijk ontradend effect aangezien het attest van 

immatriculatie voortaan enkel zal worden afgegeven aan ernstige zieken voor wie de procedure 

werkelijk bedoeld is.” (Parl. St. Kamer, 2011-2012, DOC 53-1824, p. 4) 

Het komt dus niet aan de arts-adviseur toe om ‘een diagnose te stellen’ zoals een behandelend arts dit 

zou doen, doch wel om een advies te verlenen in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Inderdaad heeft de arts-adviseur in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet én artikel 3 

EVRM een specifieke controletaak, die uiteraard volledig losstaat van de genezende taak van de 

behandelende arts van de betrokken vreemdeling. 

Dit impliceert dan ook dat de arts-adviseur een tegengestelde visie kan hebben dan de behandelende 

artsen van de vreemdeling; verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. 

Zie ook: 

“Verzoeker geeft aldus in wezen aan niet akkoord te kunnen gaan met de beoordeling door de 

ambtenaar-geneesheer van zijn aandoeningen zoals deze blijken uit de door hem in het kader van de 

verblijfsaanvraag aangebrachte medische stukken. In casu stelt de Raad vast dat verzoeker, door te 

wijzen op enkele vermeldingen in de door hem aangebrachte attesten, nog niet aantoont dat de 

beoordeling van de ambtenaar-geneesheer gelet op deze attesten foutief of kennelijk onredelijk is. Uit 

het loutere gegeven dat de behandelende arts de aandoeningen als ernstig kenmerkte blijkt nog niet dat 

de ambtenaar-geneesheer — die als enige een toetsing doorvoerde van de aandoeningen zoals deze 
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voorlagen aan het artikel 9ter, § 1 eerste lid van de Vreemdelingenwet — foutief of op kennelijk 

onredelijke wijze vaststelde dat deze aandoeningen kennelijk niet beantwoorden aan een ziekte zoals 

voorzien in voormelde bepaling. Het enkele gegeven dat de ambtenaar-geneesheer een andere mening 

zou zijn toegedaan dan de behandelende arts is daarnaast ook onvoldoende om hiertoe te kunnen 

besluiten.” (R.v.V. nr. 91.685 dd. 19 november 2012) 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt duidelijk dat de gezondheidsproblemen die werden aangehaald 

door verzoekende partij geen actuele aandoeningen uitmaken in de zin van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 

De arts-adviseur heeft de medisch getuigschriften die verzoekende partij heeft voorgelegd bij de 

aanvraag geëvalueerd, doch vastgesteld dat de door verzoekende partij ingeroepen ziekte 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. 

In het medisch advies van 16.10.2013 wordt door de arts-adviseur het volgende gesteld: 

“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 18.12.2012. 

Uit de medisch getuigschriften (SMG) d.d. 14/12/2012 en bijlagen d.d. 13.12.2012, 14.11.2012, 

07.11.2012, 23.10.2012, 03.04.2012,02.04.2012,08.03.2012, 16.04.2012, 30.05.2012 en 18.06.2012 

blijkt dat er geen directe bedreiging voor het leven van betrokkene is. 

Betrokkene heeft een spondylartritis met heupontsteking (coxitis). 

Behalve een pijnlijke heup is de toestand niet zorgwekkend en is er geen ernstig medisch gevaar. 

Gezien bovenvermelde, impliceert een terugkeer naar het land van herkomst geen enkele pejoratieve 

invloed op de evolutie van de aangehaalde gezondheidstoestand van de betrokkene, en zelfs 

onbehandeld is er geen risico noch voor het leven, noch voor de fysieke integriteit, noch op een 

vernederende of onmenselijke behandeling. 

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.” (onderlijning en vetschrift toegevoegd) 

Gezien voormeld advies heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de tweede aanvraag van verzoekende partij geheel 

terecht en overeenkomstig artikel 9ter §3, 4° van de wet, onontvankelijk verklaard. 

Het is niet omdat de behandeld arts meent dat er sprake is van een ‘dégradation fonctionelle majeure’, 

dat de arts-adviseur dit onder meer dient over te nemen. Het loutere gegeven dat verzoekende partij bij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf een medisch attest heeft gevoegd, maakt vanzelfsprekend niet 

dat de aanvraag zomaar ontvankelijk en gegrond zou moeten worden verklaard. Zulks zou net een 

negatie zijn van de vereiste dat door de arts-attaché een advies moet worden verstrekt, hetgeen in casu 

ook gebeurd is. 

In casu heeft de arts-adviseur vastgesteld dat verzoekende partij een spondylartritis met heupontsteking 

heeft, en dit wel een pijnlijke heup tot gevolg heeft, maar de toestand niet zorgwekkend is en er geen 

ernstig medisch gevaar is. de arts-adviseur heeft expliciet gesteld dat “een terugkeer naar het land van 

herkomst geen enkele pejoratieve invloed impliceert op de evolutie van de aangehaalde 

gezondheidstoestand van de betrokkene, en zelfs onbehandeld is er geen risico noch voor het leven, 

noch voor de fysieke integriteit, noch op een vernederende of onmenselijke behandeling”. Verzoekende 

partij weerlegt deze vaststellingen geenszins. 

Verzoekende partij slaagt er dan ook niet in aannemelijk te maken dat de arts-adviseur op kennelijk 

onredelijke wijze zou hebben gehandeld bij het verlenen van het advies, noch dat deze met bepaalde 

medische stukken die voorlagen geen rekening zou hebben gehouden. 

Zie ook: 

“Er dient opgemerkt te worden dat het niet aan de Raad toekomt om zich in de plaats van de 

behandelende ambtenaar-geneesheer te stellen en de medische toestand opnieuw te gaan beoordelen. 

Verzoekster laat na de motivering van de ambtenaar-geneesheer te weerleggen door opnieuw te 

verwijzen naar het door haar voorgelegde standaard medisch getuigschrift. Het betoog dat beperkt is tot 

de stelling dat zij het niet eens is en het advies van de ambtenaar-geneesheer bijna “misdadig” vindt, 

volstaat niet om de motivering in de beslissing te weerleggen. In de mate dat verzoekster het niet eens 

is met het oordeel van de ambtenaar-geneesheer vraagt zij om een nieuwe beoordeling van haar 

medische gegevens. Dit laatste is echter een beoordeling die niet aan de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen toekomt. 

Waar verzoekster loutere kritiek levert op het advies van de ambtenaar-geneesheer en zich beperkt tot 

het opnieuw verwijzen naar de voorgelegde medische stukken, slaagt verzoekster niet in om aan te 

tonen dat de ambtenaar-geneesheer het voorgelegde medisch standaard getuigschrift steunend op een 

foutieve feitenvinding of op een onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze heeft beoordeeld, noch dat 
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de ambtenaar-geneesheer het toepassingsgebied van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft 

miskend. 

Eveneens toont verzoekster niet aan dat de gemachtigde op kennelijk onredelijke wijze of met 

miskenning van artikel 9ter van de vreemdelingenwet tot de bestreden beslissing is gekomen.” (R.v.V. 

nr. 107.491 van 29 juli 2013, onderlijning en vetschrift toegevoegd) 

Waar verzoekende partij verder voorhoudt dat de arts-adviseur geen ‘eigen medisch onderzoek’ 

gevoerd heeft noch een bijkomend advies heeft gevraagd, laat verweerder gelden dat artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet noch het zorgvuldigheidsbeginsel zulke verplichting inhouden. 

Art. 9ter Vreemdelingenwet voorziet geenszins dat de arts-adviseur dergelijk advies van een specialist 

zou moeten inwinnen, wanneer hij hiertoe zelf geen noodzaak ziet. Al evenmin bepaalt art. 9ter 

Vreemdelingenwet dat het aan de arts-adviseur zou toekomen om elke aanvrager aan een individueel 

en bijkomend medisch onderzoek te onderwerpen. De kritiek van verzoekende partij mist derhalve elke 

juridische grondslag. 

Zie dienomtrent: 

“De bestreden beslissing steunt zich voor deze conclusie op het medisch advies van de ambtenaar-

geneesheer, die zoals blijkt uit het administratief dossier zich heeft gesteund op het door verzoekster 

bijgebracht verslag van de specialist. Artikel 9ter, §1, tweede alinea voorziet dat er een advies wordt 

verschaft door een ambtenaar-geneesheer die zonodig de vreemdeling kan onderzoeken en bijkomend 

advies kan inwinnen van deskundigen. Het is aan de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich 

voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde medische attesten zonder de vreemdeling zelf te 

onderzoeken indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder een eigen onderzoek een 

onderbouwd advies kan geven.” (R.v.V.nr. 41 432 van 7 april 2010) 

En ook: 

“Het feit dat de verzoekster heeft aangeboden om in te gaan op iedere contactname van de ambtenaar-

geneesheer, impliceert zoals de verweerder terecht opmerkt niet dat de ambtenaar-geneesheer hierop 

moet ingaan.” (R.v.V. nr.91.381 dd. 19.11.2012) 

En ook: 

“het mogelijk gegeven dat verzoeker aanbood om een medisch onderzoek te ondergaan en nadere 

toelichting te verschaffen aangaande zijn medische situatie maakt niet dat de arts-adviseur wiens advies 

de verwerende partij gevraagd heeft, verplicht is hierop in te gaan.” (R.v.V. nr. 96.119 dd. 30.01.2013) 

En ook: 

“Het onderzoek en de beoordeling van de medische attesten waarop de vreemdeling zich steunt worden 

dus aan de ambtenaar-geneesheer overgelaten. 

Deze laatste wordt volledig vrij gelaten in zijn beoordeling van de medische attesten. Indien hij het 

noodzakelijk acht, kan hij advies van deskundigen inwinnen. (Parl. St. Kamer, 2005-2006, DOC 51-

2478/001, 34) 

Anders dan in het bestreden arrest met het gebruik van de woorden “dan ook” wordt voorgehouden, 

dient de ambtenaar-geneesheer niet van een bijzondere expertise blijk te geven om de door de 

vreemdeling ingediende medische attesten te beoordelen en is hij niet verplicht om zich met een 

gespecialiseerd arts in verbinding te stellen, enkel omdat het standaard medisch getuigschrift van de 

vreemdeling door een geneesheer-specialist is opgesteld.” (R.v.St. nr. 225.353 van 6 november 2013) 

Verzoekende partij haar beweringen falen in rechte, en kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden 

beslissing. 

Terwijl de verwijzing naar een arrest van 19.12.2013 niet dienstig is, temeer nu verzoekende partij niet 

aantoont dat de feitelijke omstandigheden dezelfde zijn. In casu blijkt uit het advies van de arts-adviseur 

alleszins duidelijk om welke redenen de arts-adviseur meent dat de aandoening niet beantwoordt aan 

de vereisten van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Verzoekende partij kan niet dienstig anders 

voorhouden. (…)” 

 

4.3. Waar de verzoekster de schending aanvoert van de zorgvuldigheidsplicht, dient vooreerst te 

worden opgemerkt 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 

22 maart 2010, nr. 202.182, RvS 21 september 2009, nr. 196.247; RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze 

beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid 

werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht verplicht de overheid onder meer om zorgvuldig te werk te 

gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten 

van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen 

(RvS 22 maart 2013, nr. 222.953; RvS 29 januari 2013, nr. 222.290; RvS 28 juni 2012, nr. 220.053). 
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Hoewel de verzoekster de schending aanvoert van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

hetgeen de formele motiveringsplicht betreft, dient samen met de verweerder in de nota met 

opmerkingen te worden opgemerkt dat de verzoekster met haar inhoudelijke kritiek op de motieven van 

het advies van de ambtenaar-geneesheer in wezen doelt op een schending van de materiële 

motiveringsplicht. De verzoekster beroept zich overigens tevens op een  manifeste beoordelingsfout, 

hetgeen erop wijst dat zij de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.  Het middel wordt 

dan ook vanuit dit oogpunt onderzocht.  

 

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; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Ook bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het evenwel 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. 

 

De aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht en van de materiële motiveringsplicht wordt 

onderzocht in het kader van de tevens aangevoerde schending van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, bepaling die de juridische grondslag vormt van de bestreden beslissing.  

 

4.4. De bestreden beslissing maakt met name toepassing van artikel 9ter, § 3, 4° van de 

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

 

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

luidt als volgt: 

 

“§ 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. (…)” 
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Uit het bepaalde in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet volgt dat een aanvraag om 

machtiging tot verblijf om medische redenen van toepassing is op twee onderscheiden gevallen, met 

name: 

 

(1) een ziekte die een reëel risico is voor het leven of de fysieke integriteit van de patiënt, of 

(2) een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. 

 

Uit artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet volgt 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 en uit het bepaalde in artikel 9ter, § 3, 4° van de vreemdelingenwet blijkt 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. 

 

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. Het is de verzoekster in casu dus ook 

toegelaten om de onwettigheden die aan het advies van de ambtenaar-geneesheer kleven aan te 

voeren tegen de uiteindelijk door de verweerder genomen beslissing waarbij de verblijfsaanvraag als 

onontvankelijk wordt geweigerd (cf. RvS 13 oktober 2006, nr. 163.590; RvS 5 juli 2007, nr. 173.201; 

RvS 28 juni 2011, nr. 214.213). 

 

Uit het bepaalde in artikel 9ter, § 3, 4° van de vreemdelingenwet volgt daarenboven dat de beslissing 

houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet haar noodzakelijke rechtsgrond vindt in het advies van de ambtenaar-

geneesheer waarin deze vaststelt dat de ziekte van de betrokkene kennelijk niet beantwoordt aan een 

zieke zoals voorzien in artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet. De gebeurlijke onregelmatigheid van 

het advies van de ambtenaar-geneesheer vitieert dan ook de uiteindelijke beslissing waarbij de 

aanvraag als onontvankelijk wordt afgewezen (cf. RvS 21 juni 2013, nr. 224.018; RvS 30 januari 2013, 

nr. 222.306). 

 

4.5. In casu wordt verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard op grond 

van het advies van de ambtenaar-geneesheer van 16 oktober 2013 waarin deze oordeelt dat er 

kennelijk geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet. 

 

Dit advies luidt als volgt: 

 

“NAAM: D(…), F(…)  

[...] 

Artikel 9ter §3-4° 

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 18.12.2012. 

Uit de medisch getuigschriften (SMG) d.d. 14/12/2012 en bijlagen d.d. 13.12.2012, 14.11.2012, 

07.11.2012, 23.10.2012, 03.04.2012,02.04.2012,08.03.2012, 16.04.2012, 30.05.2012 en 18.06.2012 

blijkt dat er geen directe bedreiging voor het leven van betrokkene is. 

Betrokkene heeft een spondylartritis met heupontsteking (coxitis). 

Behalve een pijnlijke heup is de toestand niet zorgwekkend en is er geen ernstig medisch gevaar. 

Gezien bovenvermelde, impliceert een terugkeer naar het land van herkomst geen enkele pejoratieve 

invloed op de evolutie van de aangehaalde gezondheidstoestand van de betrokkene, en zelfs 

onbehandeld is er geen risico noch voor het leven, noch voor de fysieke integriteit, noch op een 

vernederende of onmenselijke behandeling. 

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.”  
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De verzoekster verwijst naar een aantal specifieke vermeldingen in het door haar aan de verweerder 

voorgelegde standaard-medisch attest van 14 december 2012 van Dr. T. en voert aan dat het gezien 

deze vermeldingen onbegrijpelijk is hoe de ambtenaar-geneesheer tot het besluit is kunnen komen dat 

een terugkeer naar het land van herkomst geen enkele pejoratieve invloed heeft op de evolutie van de 

aangehaalde gezondheidstoestand en dat er zelfs onbehandeld geen risico is noch voor het leven, noch 

voor de fysieke integriteit, noch op vernederende of onmenselijke behandeling. De verzoekster 

benadrukt tot slot nogmaals dat haar behandelend arts heeft geattesteerd dat een afwezigheid van 

behandeling haar zou blootstellen aan een zeer belangrijke functionele beperking  (“déficit fonctionnel 

majeur”) en een majeure functionele achteruitgang ( “Dégradation fonctionnelle majeure”). 

 

Samen met de verzoekster stelt de Raad vast dat in het door de verzoekster in het kader van de 

onderliggende medische verblijfsaanvraag neergelegde standaard medisch getuigschrift van 14 

december 2012, omtrent de gevolgen en mogelijke complicaties bij een stopzetting van de behandeling 

wordt geattesteerd: “douleurs inflammatoires avec exacerbation douloureuse, perte de mobilité 

articulaire, ankylose rachidienne, complications extra articulaires (pulmonaires, cardiaques, 

gastroentérologiques, ohphtalmologiques) et déficit fonctionnel majeur” (rubriek D, SMG d.d. 14 

december 2012).  Dr. T. vermeldt tevens omtrent de evolutie en de prognose van de aandoening het 

volgende: “Dégradation fonctionnelle majeure en l’absence de contrôle inflammatoire par un traitement 

adéquat. Risques cardiovasculaires et métaboliques liés à l’absence du contrôle inflammatoire. (…)” 

(rubriek E, SMG d.d. 14 december 2012). Wat de specifieke noden inzake de medische opvolging 

betreft, attesteert de behandelend geneesheer “Suivi rapproché de par les risques infectieux liés à la 

biothérapie, les co-morbidités et la prise en charge de celles-ci.” (rubriek F, SMG d.d. 14 december 

2012).  

 

Hoewel de ambtenaar-geneesheer in zijn advies van 16 oktober 2013 wel verwijst naar het voornoemde 

medisch getuigschrift van 14 december 2012 en hij dit attest dus formeel gezien wel in rekening heeft 

genomen, merkt de Raad op dat de ambtenaar-geneesheer uit deze medisch getuigschriften niet op 

goede gronden de volgende vaststellingen kon afleiden: “Behalve een pijnlijke heup is de toestand niet 

zorgwekkend en is er geen ernstig medisch gevaar. Gezien bovenvermelde, impliceert een terugkeer 

naar het land van herkomst geen enkele pejoratieve invloed op de evolutie van de aangehaalde 

gezondheidstoestand van de betrokkene, en zelfs onbehandeld is er geen risico noch voor het leven, 

noch voor de fysieke integriteit, noch op een vernederende of onmenselijke behandeling”. 

 

Het staat de ambtenaar-geneesheer die de verweerder adviseerde uiteraard vrij om niet akkoord te 

gaan met het standpunt dat werd ingenomen door de behandelend geneesheer. Artikel 9ter, § 1, vijfde 

lid van de vreemdelingenwet voorziet wel in de mogelijkheid voor de ambtenaar-geneesheer om, indien 

hij dit nodig acht, de vreemdeling te onderzoeken of een bijkomend advies in te winnen van 

deskundigen. Het betreft hier evenwel een mogelijkheid – en geen verplichting – voor de ambtenaar-

geneesheer (cf. ook Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 35). Het is de ambtenaar-geneesheer 

aldus toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de door de aanvrager neergelegde 

medische attesten zonder een eigen medisch onderzoek te voeren of zonder een bijkomend advies van 

een deskundige te vragen indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder dergelijk advies een 

onderbouwd advies kan geven. Er zijn evenmin wettelijke bepalingen die voorschrijven dat de 

ambtenaar-geneesheer dezelfde specialisatie dient te hebben als de arts die de voorgelegde medische 

attesten heeft opgesteld.  

 

De beoordelingsbevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer betekent echter niet dat diens 

vaststellingen steeds volstaan als motieven voor een beslissing tot de onontvankelijkheid van de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Het gegeven dat 

de ambtenaar-geneesheer een arts is, impliceert evenmin dat er op hem bij het verlenen van zijn advies 

conform artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet, geen of een verminderde motiverings- en 

zorgvuldigheidsplicht zou rusten.  

 

De Raad dient dan ook in het kader van zijn wettigheidstoezicht na te gaan of de ambtenaar-

geneesheer, en met hem de verweerder, in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem gedane 

feitelijke vaststellingen. In dit opzicht getuigt het niet van de nodige zorgvuldigheid en wordt de 

motiveringsplicht geschonden indien de ambtenaar-geneesheer een beoordeling van de voorgelegde 

medische getuigschriften doorvoert die manifest in strijd is met de uitdrukkelijke bewoordingen ervan en 

indien daarnaast geen andere vaststellingen zijn terug te vinden die dit manifest afwijkende oordeel 

kunnen onderbouwen en indien niet gemotiveerd wordt waarom de ambtenaar-geneesheer tot dit 

manifest afwijkende oordeel is gekomen.   
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De Raad stelt in casu vast dat de ambtenaar-geneesheer zich met betrekking tot zijn oordeel beperkt tot 

het verwijzen naar de door de verzoekster neergelegde medisch attesten van 12 december 2012 en zijn 

bijlagen. Er dient te worden opgemerkt dat de voorgelegde medische attesten, gelet op de hierboven 

weergegeven vermeldingen ervan, geen voldoende feitelijke grondslag bieden voor de stelling dat de 

toestand behalve een pijnlijke heup niet zorgwekkend is en dat er geen ernstig medisch gevaar is, 

hetgeen zou impliceren dat een terugkeer naar het land van herkomst geen enkele pejoratieve invloed 

heeft op de evolutie van verzoeksters gezondheidstoestand en er zelfs onbehandeld geen risico is in de 

zin van de beide toepassingsgevallen van artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet. De verzoekster 

wijst er terecht op dat in het standaard medisch getuigschrift wordt geattesteerd dat een stopzetting van 

de behandeling de volgende complicaties tot gevolg kan hebben: inflammatoire en verscherpte pijnen, 

verlies van de beweegbaarheid van de gewrichten, ankylose van de wervelkolom, extra-articulaire 

complicaties met betrekking tot functie van de longen, het hart, spijsvertering en gezicht en een 

belangrijk gebrek van de functionaliteit (“douleurs inflammatoires avec exacerbation douloureuse, perte 

de mobilité articulaire, ankylose rachidienne, complications extra articulaires pulmonaires, cardiaques, 

gastroentérologiques, ohphtalmologiques et déficit fonctionnel majeur”) en dat met betrekking tot de 

prognose wordt gesteld dat bij afwezigheid van een inflammatoire opvolging door een juiste behandeling 

een belangrijke achteruitgang in de functionaliteit optreedt met cardiovasculaire en metabole risico's 

(Dégradation fonctionnelle majeure en l’absence de contrôle inflammatoire par un traitement adéquat. 

Risques cardiovasculaires et métaboliques liés à l’absence du contrôle inflammatoire).  Uit deze 

vermeldingen blijkt genoegzaam dat de behandelend geneesheer vooropstelt dat verzoeksters 

aandoening zonder behandeling kan leiden tot cardiovasculaire en metabole stoornissen en een 

belangrijke functionele beperking in rug en gewrichten. Deze duidelijke vermeldingen in het standaard 

medisch getuigschrift zijn dan ook niet te verzoenen met de vaststelling van de ambtenaar-geneesheer 

dat het enkel om een pijnlijke heup zou gaan en dat er ook zonder behandeling geen enkele pejoratieve 

invloed is op de evolutie van de aandoening.  

 

Hoewel de ambtenaar-geneesheer een op een aantal essentiële punten uit het bijgebrachte medische 

attest afwijkende diagnose en prognose geeft omtrent verzoeksters aandoening, dient de Raad vast te 

stellen dat in het medisch advies van 16 oktober 2013, naast de verwijzing naar het voornoemde 

medisch getuigschrift, niet concreet wordt toegelicht op welke wijze de ambtenaar-geneesheer tot het 

oordeel komt dat een terugkeer naar het land van herkomst geen enkele pejoratieve invloed heeft op de 

evolutie van verzoeksters gezondheidstoestand en dat er ook onbehandeld geen risico is voor het leven, 

de fysieke integriteit of een onmenselijke of vernederende behandeling.  Ook het administratief dossier 

bevat geen elementen die dit afwijkende oordeel ten opzichte van de bevindingen van de behandelende 

arts, kunnen ondersteunen.  

 

De redengeving van de ambtenaar-geneesheer laat de verzoekster niet toe te begrijpen waarom de 

door de behandelend geneesheer vooropgestelde prognose dat de afwezigheid van een adequate 

inflammatoire behandeling kan leiden tot cardiovasculaire en metabole stoornissen en een belangrijke 

functionele beperking in rug en gewrichten, niet wordt aanvaard in het licht van de onderscheiden 

toepassingsgevallen van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet. Een dergelijke motivering 

is dan ook niet deugdelijk.  

 

Ook het administratief dossier bevat geen feitelijke elementen die dit afwijkende oordeel kunnen 

ondersteunen. Zo verwijst de ambtenaar-geneesheer met betrekking tot zijn vaststellingen bijvoorbeeld 

niet naar medische vakliteratuur en kan dergelijke literatuur ook niet worden terug gevonden in het 

administratief dossier. Niettemin baseert de ambtenaar-geneesheer zich op de voornoemde – 

onzorgvuldig onderzochte - vaststellingen omtrent de prognose zonder behandeling om te besluiten dat 

de aandoening geen risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit noch voor een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst.   

 

De Raad benadrukt tot slot dat de ambtenaar-geneesheer zich inzake de feitenvergaring beperkt tot het 

verwijzen naar de door de verzoekster neergelegde medische stukken. Uit het administratief dossier 

blijkt niet dat de ambtenaar-geneesheer de verzoekster zelf heeft onderworpen aan een medisch of 

psychiatrisch onderzoek, noch blijkt dat hij zich heeft gebaseerd op enige andere informatiebron ter 

zake. Hoewel er op de ambtenaar-geneesheer daartoe geen verplichting rust, kan anderzijds niet 

worden aangenomen dat de beschouwingen in het advies van 16 oktober 2013, waar gesteld wordt dat 

de aandoening van de verzoekster ook zonder behandeling geen van de risico’s vermeld in artikel 9ter, 

§ 1, eerste lid van de vreemdelingenwet inhoudt, een eigen medische diagnose en prognose, 

doorgevoerd door een arts - met name de ambtenaar-geneesheer – zouden uitmaken.    
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Dienvolgens stelt de Raad in casu vast dat de conclusie van de ambtenaar-geneesheer dat er geen 

sprake is van een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet kennelijk 

niet is gestoeld op een behoorlijke feitenvinding zodat te dezen de zorgvuldigheidsplicht is geschonden. 

 

Doordat de ambtenaar-geneesheer in zijn medisch advies niet op een correcte wijze heeft gemotiveerd 

op welke gronden hij van oordeel is dat de aandoening geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling voorhanden is in het land van 

herkomst of verblijf, is tevens de materiële motiveringsplicht geschonden. 

 

De vastgestelde onregelmatigheden in het beslissend advies van de ambtenaar-geneesheer leiden ipso 

facto tot de vernietiging van de onontvankelijkheidsbeslissing gesteund op artikel 9ter, § 3, 4° van de 

vreemdelingenwet die in dit advies haar noodzakelijke grondslag vindt.  

 

Het verweer in de nota met opmerkingen doet aan deze vaststellingen geen afbreuk. De rechtspraak 

waarnaar de verweerder verwijst, is niet bindend en de verweerder laat na toe te lichten waaruit zou 

kunnen blijken dat de in de door hem geciteerde arresten voorliggende gevallen dermate gelijklopend 

zijn aan verzoeksters geval dat eenzelfde beoordeling zich zou opdringen.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht is aangetoond.  

 

Het enige middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van 

de eerste bestreden beslissing. De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder 

onderzoek.  

 

5. Korte debatten 

 

Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 

2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

 

De verzoekster heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de eerste 

bestreden beslissing. De vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is 

ten aanzien van de eerste bestreden beslissing zonder voorwerp.  

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk wat de tweede bestreden beslissing betreft. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve wat de tweede 

bestreden beslissing betreft samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 17 oktober 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, wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is wat de bij artikel 1 vernietigde beslissing betreft zonder voorwerp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3 
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden voor het overige verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig 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 

 

 

 


