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 nr. 130 718 van 1 oktober 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X  

2. X    

3. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie, thans de minister van Justitie, belast 

met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

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

22 augustus 2012 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Maatschappelijke Integratie, thans de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 9 juli 2012 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 de beslissingen van 10 juli 2012 van dezelfde gemachtigde houdende het bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 16 juni 2014 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 2 juli 2014. 

 

Gelet op de beschikking van 18 augustus 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 september 2014. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MOSKOFIDIS, die verschijnt voor de verzoekende partijen 

en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1.1 Op 14 mei 2012 dienen de verzoekende partijen een aanvraag tot machtiging van verblijf op grond 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) in.  

 

1.2 Op 9 juli 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze aanvraag 

onontvankelijk verklaard wordt. Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

1.3 Op 10 juli 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris ten aanzien van elke verzoekende 

partij de beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten – Model B (bijlage 13). Dit zijn 

de tweede, derde en vierde bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, onder 

andere het materiële motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. In een 

tweede middel voeren zij de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van 

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1955 (hierna: het EVRM). In een derde middel voeren zij de 

schending aan van het redelijkheidsbeginsel. 

 

2.2 Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet aan 

de partijen de grond meegedeeld werd waarop de kamervoorzitter zich steunt om te oordelen dat het 

beroep door middel van een louter schriftelijke procedure kan verworpen worden. In casu wordt het 

volgende gesteld:  

 

“Omwille van onderlinge verwevenheid worden de middelen samen behandeld. 

 

De middelen lijken ongegrond. 

 

De eerste bestreden beslissing geeft duidelijk de juridische grondslag aan en bevat een feitelijke 

motivering die evenredig is aan het gewicht van de genomen beslissing op basis van de elementen die 

op het moment van de bestreden beslissing in het dossier aanwezig waren. De bestreden beslissing 

werd formeel gemotiveerd. Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. Tevens wordt erop gewezen dat indien een beslissing 

gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een 

gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de 

bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 

2007, nr. 172.821). 

Het determinerende motief dat ten grondslag ligt aan de eerste bestreden beslissing houdt in dat de 

ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter, § 3, 3° van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard omdat geen standaard medisch getuigschrift zoals 

voorzien door de Koning werd overgemaakt. Hiertoe wordt besloten op grond van de overweging dat bij 

gebreke van een naamstempel van een arts, het voorgelegde stuk niet kan worden beschouwd als 

zijnde een (standaard) medisch getuigschrift. Verzoekers betwisten als dusdanig niet het gegeven niet 

dat geen naamstempel van de arts is opgenomen op het door hen bij de aanvraag overgemaakte 

“standaard medisch getuigschrift” van 21 februari 2012. 

De Raad stelt vast dat overeenkomstig artikel 9ter, § 1, vierde lid van de vreemdelingenwet bij de 

aanvraag een standaard medisch getuigschrift dient te worden voorgelegd “zoals voorzien door de 

Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad”. Artikel 7 van het koninklijk besluit van 

17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit 

van 24 januari 2011, voorziet dat het bedoelde standaard medisch getuigschrift overeenkomstig het in 

bijlage aan dat koninklijk besluit toegevoegde model moet worden opgesteld. In dat model wordt 

duidelijk aangegeven dat de geneesheer die het getuigschrift invult zijn naam dient te vermelden, het 

getuigschrift dient te handtekenen, daarnaast tevens zijn stempel dient te plaatsen en zijn RIZIV-

nummer dient te vermelden. Uit de samenlezing van artikel 9ter, §1, vierde lid en 9ter, §3, 3° van de 

vreemdelingenwet volgt aldus dat de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag om machtiging 
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tot verblijf onontvankelijk verklaart indien niet aan de cumulatieve voorwaarde is voldaan dat de 

aanvraag dient vergezeld te gaan van een standaard medisch getuigschrift dat overigens evenzeer dient 

te voldoen aan de voorwaarde opgesteld te zijn conform het model “zoals voorzien door de Koning bij 

een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad”. Verzoekers kunnen bijgevolg niet worden 

gevolgd waar zij stellen dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet zou worden geschonden waar wordt 

vooropgesteld dat het standaard medisch getuigschrift een naamstempel van een arts dient te bevatten. 

Zij kunnen evenmin met dienstig gevolg opwerpen als zou het voorgelegde “standaard medisch 

getuigschrift” van 21 februari 2012 los van de naamstempel alsnog voldoen aan “de finaliteit” van artikel 

9ter. 

De Raad wijst er verder op dat, teneinde met zekerheid te kunnen vaststellen dat een medisch 

getuigschrift is opgesteld door een erkend geneesheer, vereist is dat het getuigschrift de combinatie 

bevat van de naam, de stempel, het RIZIV-nummer en de handtekening van deze geneesheer. Bij 

gebrek aan één van deze gegevens kan de gemachtigde niet vaststellen dat de geneesheer waarvan de 

verzoekers beweren dat hij de medische attesten heeft afgeleverd, ook daadwerkelijk de auteur ervan 

is. Specifiek wat het aanbrengen van de stempel van de arts betreft, dient te worden benadrukt dat de 

authenticiteit – en de inhoud – van een medisch attest enkel kan worden gewaarborgd door het 

aanbrengen van zijn stempel door de behandelende geneesheer (advies van de Nationale Raad – Orde 

van Geneesheren van 20 april 1996, Tijdschrift Nationale Raad, nr. 73, 15). Bij gebreke van een stempel 

van een arts kan dan ook niet worden vastgesteld dat de geneesheer waarvan verzoekers beweren dat 

hij het “standaard medisch getuigschrift” heeft afgeleverd, daadwerkelijk de auteur ervan is en de daarin 

opgenomen vaststellingen heeft gedaan. Van enig overdreven formalisme kan dan ook geen sprake 

zijn. De verplichte aanbrenging van de naamstempel van de geneesheer op het standaard medisch 

getuigschrift vermijdt dat particulieren die op enige wijze kennis hebben van de naam, handtekening en 

RIZIV-nummer van een geneesheer, op diens naam documenten zouden opstellen. Het nut van deze 

vereiste is dan ook gelegen in het voorkomen van misbruik. 

Het gegeven dat een handtekening, dagtekening, telefoonnummer, RIZIV-nummer en de plaats van de 

praktijk zijn vermeld op het gevoegde “standaard medisch getuigschrift” en dat tevens 3 andere 

medische verslagen werden voorgelegd, waarvan er 2 met vermelding van het Universitair Ziekenhuis te 

Brussel in de briefhoofding zouden ondertekend zijn door diezelfde arts en waarvan verzoekers zelf 

aangeven dat geen van deze 3 standaard medisch getuigschriften betreffen, vermag aan het 

voorgaande geen afbreuk te doen. Hetzelfde geldt voor het argument van verzoekers dat het “standaard 

medisch getuigschrift” los van de naamstempel wel zou zijn opgesteld conform de inhoudelijke en 

formele vereisten van het koninklijk besluit van 24 januari 2011. Verzoekers kunnen te dezen zodoende 

evenmin met dienstig gevolg aanvoeren dat het “standaard medisch getuigschrift” afdoend medisch 

pertinent zou zijn. Dienvolgens is het geenszins kennelijk onredelijk van de verwerende partij om bij 

gebrek aan naamstempel op het standaard medisch getuigschrift te oordelen dat het voorgelegde 

document niet het karakter heeft van een medisch getuigschrift en de erin vermelde medische informatie 

als declaratoir te beschouwen. 

De uiteenzetting van verzoekers laat niet toe te besluiten dat de eerste bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste gegevens, dat deze gegevens niet op een correcte manier werden beoordeeld of 

dat de eerste bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze besluit om hun aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk te verklaren. Een schending van de materiële motiveringsplicht of 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet blijkt derhalve niet. Evenmin is aangetoond dat er sprake is 

van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel of het redelijkheidsbeginsel. 

Wat de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM betreft, stelt de Raad vast dat uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekers bij hun aanvraag om machtiging tot 

verblijf dd. 14 mei 2012 geen enkel stuk hebben toegevoegd dat beantwoordt aan de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden zoals voorzien in artikel 9ter, §1, vierde lid juncto artikel 9ter, §3, 3° van 

de vreemdelingenwet. Met name werd enerzijds een document toegevoegd dd. 21 februari 2012 dat 

wegens het ontbreken van de naamstempel van de arts niet beantwoordt aan het standaard medisch 

getuigschrift en waarvan hierboven reeds werd vastgesteld dat de verwerende partij dit document naar 

recht en reden niet als een medisch getuigschrift heeft beschouwd. Anderzijds legden verzoekers 3 

bijkomende medische verslagen voor waarvan zij niet betwisten dat deze stukken geen standaard 

medisch getuigschrift betreffen, zodat de verwerende partij in toepassing van artikel 9ter, §1, vierde lid 

juncto artikel 9ter, §3, 3° van de vreemdelingenwet, bij gebrek aan standaard medisch getuigschrift ook 

deze stukken niet in overweging kon nemen bij het beoordelen van de aanvraag om machtiging tot 

verblijf. Dienvolgens diende de verwerende partij de aanvraag in toepassing van het genoemde artikel 

9ter, §3 onontvankelijk te verklaren. De verzoekers dienden een aanvraag om verblijfsmachtiging in 

zodat de bewijslast in de eerste plaats op hen zelf rust. Het is dan ook aan de verzoekers zelf te wijten 

dat, door hun nalaten om de vereiste documenten bij hun aanvraag bij de voegen, de voorgelegde 

medische stukken niet inhoudelijk konden worden onderzocht.  
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In de mate waarin verzoekers aanvoeren dat artikel 3 van het EVRM geschonden wordt door de tweede, 

derde en vierde bestreden beslissing, zijnde de bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13), 

dient te worden benadrukt dat dient te worden aangetoond 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. Ze dienen 

concrete, op hun persoonlijke situatie betrokken feiten aan te brengen. 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. Door louter te stellen dat de gezondheidsrisico’s door een plotse onderbreking van de 

medische behandeling en een gedwongen terugkeer een schending uitmaken van artikel 3 van het 

EVRM, brengen verzoekers thans geen enkel begin van bewijs bij waaruit zou kunnen blijken dat hun 

medische toestand, dan wel deze van eerste verzoeker, hen verhindert terug te keren naar het land van 

herkomst. De afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten vormt op zich geen schending van 

artikel 3 van het EVRM. Niets verhindert een ernstige zieke vreemdeling daarenboven om een 

verlenging aan te vragen van de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten, noch 

om een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen, vergezeld van de vereiste nuttige documenten. 

De verzoekers tonen in casu dan ook geen schending aan van artikel 3 van het EVRM. 

 

Voor het overige voeren verzoekers geen andere middelen aan tegen de bevelen om het grondgebied 

te verlaten.”  

 

Door een verzoek tot horen in te dienen, maken de verzoekende partijen kenbaar dat zij het niet eens 

zijn met deze in de beschikking opgenomen grond (zij worden overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de 

vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te 

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog hun 

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. RvS 26 juni 2013, nr. 224 092; 

Wetsontwerp van 6 december 2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. 

Kamer, 2010-2011, nr. 53 0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als 

een bijkomende memorie. Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet 

toe strekt aan de verzoekende partijen de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het 

verzoekschrift, hetzij deze waarop in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de 

vreemdelingenwet precies gewezen wordt, hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter 

terechtzitting vermag dit niet te doen. 

 

Op 2 juli 2014 dienen de verzoekende partijen een verzoek tot horen in. Ter terechtzitting van 9 

september 2014, alwaar zij uitdrukkelijk uitgenodigd worden te reageren op de in de beschikking van 16 

juni 2014 opgenomen grond, betogen zij dat de motivering in de bestreden beslissing getuigt van een 

overdreven formalisme. De aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet werd onontvankelijk verklaard omdat de naamstempel ontbreekt op het standaard 

medisch getuigschrift van 21 februari 2012. Het standaard medisch getuigschrift bevat evenwel de 

handtekening, de naam en het RIZIV-nummer van de arts alsook de datum en de werkplaats (UZ 

Brussel). In de bestreden beslissing wordt met geen woord gerept over twee andere door dezelfde arts 

opgestelde medische bijlagen van 16 februari 2011 en 14 juli 2011. Zij stellen dat de verwerende partij 

onmogelijk op redelijke wijze tot de bestreden beslissing is gekomen. Volgens de verzoekende partijen 

dienen alle elementen, zijnde het standaard medisch getuigschrift en de twee medische bijlagen, samen 

te worden bekeken. Alle elementen samen bekeken, beantwoordt het standaard medisch getuigschrift 

aan de finaliteit van de wetgever: een omschrijving geven van de graad van ernst en van de 

noodzakelijke behandeling.  

De verwerende partij stelt dat de administratie bijzonder waakzaam en uniform moet zijn ook wat de 

vorm betreft. Het standaard medisch getuigschrift is determinerend voor de aanvraag en de ziekte. De 

wet is duidelijk over de voorwaarden. In casu is er geen naamstempel. De overige aangehaalde 

elementen staan er op, maar de stempel is determinerend want er worden standaard medische 

getuigschriften nagemaakt of opgesteld op loutere vraag van de patiënt. Het gaat ook over de vorm: er 

is geen stempel dus is er een gebrek in een vormvoorschrift dat voorgeschreven wordt door het KB. Het 

bestuur moet een lijn trekken. De vormvoorwaarden moeten nagegaan worden. Die waren niet in orde, 

daarom moesten ook de overige attesten niet in overweging worden genomen. Er is een zaak hangende 

bij de correctionele rechtbank te Hasselt tegen een aantal artsen aangaande vervalsingen. Zij sluit aan 

bij de beschikking van de Raad. 

De verzoekende partijen repliceren dat de documenten uiteraard moeten worden beoordeeld op 

formaliteit, maar hier heeft men te maken met een onredelijke beoordeling: naast het standaard medisch 

getuigschrift werden twee andere verslagen van dezelfde arts voorgelegd waarvan de inhoud 
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correspondeert met het standaard medisch getuigschrift. Men kan niet anders dan die verslagen op te 

nemen in de beoordeling.  

De verwerende partij stelt dat het een filter is en dat het indienen van een nieuwe aanvraag steeds 

mogelijk is. 

 

2.3 In de eerste plaats dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partijen met hun betoog ter 

terechtzitting in het geheel niet ingaan op dat onderdeel van de beschikking van 16 juni 2014 dat 

betrekking heeft op de schending van artikel 3 van het EVRM. 

 

Verder dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij zich aangaande het ontbreken van de 

naamstempel beperken tot het herhalen van elementen die zij reeds in hun verzoekschrift in het kader 

van hun eerste en derde middel naar voren hebben gebracht en dat hierop reeds in de beschikking van 

16 juni 2014 werd ingegaan.  

 

Door enerzijds niet in te gaan op een onderdeel van de beschikking en door anderzijds elementen uit 

het verzoekschrift louter te herhalen of te benadrukken ter terechtzitting, brengen de verzoekende 

partijen geen elementen bij die ertoe zouden nopen de Raad ertoe aan te zetten anders te oordelen dan 

hetgeen reeds in de beschikking van 16 juni 2014 werd aangegeven. 

 

Met verwijzing naar de in voornoemde beschikking van 16 juni 2014 opgenomen grond, dient te worden 

vastgesteld dat een schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de 

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

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, onder andere het materiële motiveringsbeginsel en het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel, van artikel 3 van het EVRM en van het redelijkheidsbeginsel, 

niet kan worden aangenomen. 

 

De drie middelen zijn ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

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

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

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. 

 

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 een oktober tweeduizend veertien door: 

 

mevr. A. DE SMET, kamervoorzitter,  

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 


