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 nr. 153 581 van 29 september 2015 

in de zaak RvV X / VIII 
 
 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 1 december 2014 
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 16 oktober 2014 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. 
 
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. 
 
Gezien de synthesememorie. 
 
Gelet op de beschikking van 10 augustus 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 
4 september 2015. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat P. HEREMANS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 
van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
 
1.1. Verzoekster dient op 25 september 2014 een 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).  
 
1.2. Op 16 oktober 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 
Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de aanvraag om 
machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 
verklaard. Dit is de bestreden beslissing waarvan verzoekster op 31 oktober 2014 in kennis wordt 
gesteld. De motieven luiden als volgt:  
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 
25.09.2014 bij onze diensten werd ingediend door: 
K.M.  
nationaliteit: Armenië  
(…) 
 
in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 
Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd door de 
wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 
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 op 14.10.2014 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 
kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 
fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 
onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of 
het land waar hij verblijft. 
De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 
andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3. 
Een eventuele onmogelijkheid tot reizen zal bij de uitvoering van een verwijdering onderzocht worden.” 
 
2. Over de rechtspleging 
 
2.1. Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 
ingegaan worden op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen 
van verzoekster. 
 
2.2. De Raad merkt op dat overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de Vreemdelingenwet, de 
Raad uitspraak doet op basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het 
beroep en van de middelen betreft. 
 
3. Onderzoek van het beroep 
 
3.1. Verzoekster voert in haar synthesememorie de schending aan van de algemene motiveringsplicht. 
Zij betoogt dat zij in het kader van haar in punt 1.1. vermelde medische verblijfsaanvraag twee 
gezondheidsproblemen heeft aangehaald, doch dat in de bestreden beslissing en in het advies van de 
ambtenaar-geneesheer slechts naar één gezondheidsprobleem wordt verwezen en besproken. Haar 
tweede gezondheidsprobleem werd niet onderzocht zodat niet op zorgvuldige wijze kon worden 
besloten haar verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9ter, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet 
onontvankelijk te verklaren. 
 
3.2. Op basis van het betoog in de synthesememorie stelt de Raad vast dat verzoekster in wezen een 
schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. Bij de beoordeling van de materiële motivering 
behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze 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 (RvS 7 
december 2001, nr. 101.624).  
 
De schending van de materiële motiveringsplicht wordt beoordeeld in het licht van artikel 9ter van de 
Vreemdelingenwet daar de bestreden beslissing steunt op de toepassing van dit wetsartikel “zoals 
vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen zoals 
gewijzigd door de wet van 08.01.2012”.  
 
Deze bepaling 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.  
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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 : 
1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 
gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 
2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 
wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 
3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 
standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 
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; 
5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 
ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 
kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 
de huidige bepaling.” 
 
3.3. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster een verblijfsaanvraag indiende 
waarbij zij stelde twee actuele en gedetailleerde medische attesten bij te brengen, alsook overige 
medische stukken. In deze verblijfsaanvraag werd uitdrukkelijk gesteld dat verzoekster, enerzijds, lijdt 
aan een ernstig rugprobleem omschreven als “scoliotisch probleem met reeks afwijkingen in de disci”, 
en anderzijds, lijdt aan periodieke peritonitis, ook wel familiaire mediterrane koorts genoemd zijnde een 
terugkerende ontstekingskoorts van de ingewanden.  
 
Bij de verblijfsaanvraag werden twee standaard medische getuigschriften (hierna: SGM) gevoegd, 
beiden gedateerd op 22 september 2014 en beiden ondertekend door dezelfde behandelende 
geneesheer.  
In een eerste SGM werd vermeld onder punt “A/Medische voorgeschiedenis: Rugpijn” en onder punt 
“B/Diagnose: skoliotisch probleem met reeks afwijkingen in de disci”. Een medicamenteuze behandeling 
en kinetherapie werden vermeld. De prognose is er één van “waarschijnlijk levenslang intermittente 
problemen”.  
 
In een tweede SGM werd vermeld onder punt “A/Medische voorgeschiedenis: Familiale mediterrane 
koorts” en onder punt “B/Diagnose: Regelmatig aanvallen van ontstekingen (zie Armeens verslag)”. Een 
medicamenteuze behandeling die levenslang is wordt vermeld. Als complicaties indien de behandeling 
wordt stopgezet is er sprake van ernstige verwikkelingen, mogelijk letaal. Onder behandeling is de 
prognose goed maar nooit volledig genezen. De ongedateerde Armeense verslagen vermelden dat 
verzoekster lijdt aan periodieke peritonitis.  
 
3.4. In casu steunt de bestreden beslissing waarbij de verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard 

op artikel 9ter, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet. In de bestreden beslissing werd uitdrukkelijk verwezen 

naar het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer van 14 oktober 2014. Dit medisch advies luidt 

als volgt:  

 

“lk 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 25.09.2014. 

Uit het standaard medisch getuigschrift (SMG) d.d. 22/9/2014 + bijlage d.d. 17/12/2013 + 2 aanvullingen 

(zonder datum) blijkt dat betrokkene een skoliotisch probleem met afwijkingen in de 

tussenwervelschijven. De aangehaalde orthopedische problematiek houdt evenwel, met of zonder 
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behandeling, geen gevaar in voor het leven en de fysieke integriteit van betrokkene. Het betreft hier 

geen kritieke gezondheidstoestand en evenmin een zeer vergevorderd stadium van ziekte. Er is geen 

nood aan hospitalisatie met permanent medisch toezicht. De aandoening vereist geen dringende 

maatregelen zonder dewelke er acuut levensgevaar zou kunnen ontstaan. Derhalve moet vastgesteld 

worden dat het medische dossier, zoals het voorligt, momenteel niet aantoont dat er een risico bestaat 

voor een onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er geen adequate medische zorgen 

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

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 de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan 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 grand van genoemd Artikel.”  

 

Dit medisch advies werd onder gesloten omslag bij de bestreden beslissing gevoegd en maakt integraal 

deel uit van die beslissing.  

 
3.5. Verzoekster betoogt in essentie dat zowel de ambtenaar-geneesheer als de gemachtigde volkomen 
zijn voorbijgegaan aan één van de gezondheidsproblemen die werden aangehaald in de 
verblijfsaanvraag en in de bijgevoegde SGMs en medische stukken. De kernvraag is derhalve of de 
ambtenaar-geneesheer alsook de gemachtigde op zorgvuldige wijze de verblijfsaanvraag van 
verzoekster hebben onderzocht en behandeld.  
 
In dit kader wordt benadrukt dat de materiële motiveringsplicht vereist dat voor elke administratieve 
beslissing rechtens aanvaardbare motieven bestaan met een voldoende feitelijke grondslag, dat het 
werkelijk bestaande feiten moet betreffen die door het bestuur met de nodige zorgvuldigheid worden 
vastgesteld. Zo hiervan al dan niet op afdoende wijze blijk van gegeven moet worden in het besluit zelf, 
lijkt de mogelijkheid tot controle hierop te vereisen dat die grondslag blijkt uit het administratief dossier. 
Toegepast op het bepaalde in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, houdt de materiële 
motiveringsplicht in dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een 
voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan in het licht van alle gegevens in het administratief 
dossier, met name, in het kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, in het licht van alle 
aangevoerde concrete en pertinente argumenten, zoals vermeld in de in punt 1.1. vermelde 
verblijfsaanvraag en geattesteerd in de daarbij gevoegde SGMs en medische stukken.  
 
Indien zou blijken dat aan het advies van de ambtenaar-geneesheer een motiveringsgebrek kleeft en de 
aanvraag onontvankelijk wordt verklaard op basis van dit advies, dan zal het motiveringsgebrek in dit 
advies bijgevolg noodzakelijkerwijze leiden tot de vernietiging van de beslissing tot onontvankelijkheid 
van de verblijfsaanvraag. 
 
De verwerende partij kan worden gevolgd waar deze stelt dat het gegeven dat twee medische attesten 
werden voorgelegd niet vanzelfsprekend maakt dat de aanvraag zomaar ontvankelijk en gegrond zou 
moeten worden verklaard. Het gegeven dat de ambtenaar-geneesheer een arts is, impliceert evenwel 
niet dat er op hem bij het verlenen van zijn advies conform artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de 
Vreemdelingenwet, geen of een verminderde motiveringsplicht zou rusten. De beoordelingsvrijheid van 
de ambtenaar-geneesheer bij het geven van zijn advies doet derhalve geen afbreuk aan het feit dat 
administratieve beslissingen deugdelijk gemotiveerd moeten zijn, hetgeen inhoudt dat de feitelijke 
grondslag van de motivering steeds concreet, precies en volledig moet zijn.  
 
Dat de gemachtigde het advies van de ambtenaar-geneesheer volgt, kan de eventuele onwettigheid van 
de beslissing dan ook niet opheffen. Het is verzoekster immers toegelaten om de onwettigheden die aan 
dit advies kleven aan te voeren tegen de uiteindelijk door de gemachtigde 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). 
 
3.6. Uit het medisch advies van 14 oktober 2014 blijkt zeer duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer 
slechts één van de twee voorgelegde SGMs bespreekt. Hij stelt immers “Uit het standaard medisch 
getuigschrift (SMG) d.d. 22/9//2014)”. Verder blijkt uit het advies dat de ambtenaar-geneesheer enkel 
het SGM van 22 september 2014 beoordeelt dat betrekking heeft op het skoliotisch probleem van 
verzoekster. 
 
Niettemin blijkt onbetwistbaar uit het administratief dossier dat er twee verschillende SGMs, beiden van 
dezelfde datum werden voorgelegd. De voorlegging van dit tweede SGM wordt door verwerende partij in 
de nota met opmerkingen overigens niet betwist.  
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Nergens blijkt uit het advies dat de ambtenaar-geneesheer kennis heeft genomen van het tweede SGM 
van 22 september 2014, minstens blijkt geheel niet dat hij deze tweede SGM heeft beoordeeld, hoewel 
deze onmiskenbaar werd voorgelegd. Evenmin blijkt dit uit de stukken van het administratief dossier.  
 
Ook uit de bestreden beslissing noch uit het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde kennis heeft 
genomen van het in de verblijfsaanvraag aangehaalde tweede gezondheidsprobleem, zoals vermeld in 
het tweede SGM, of deze heeft beoordeeld op een eventuele onontvankelijkheid ervan in het licht van 
artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  
 
3.7. Aldus blijkt dat de ambtenaar-geneesheer en de gemachtigde zijn voorbijgegaan aan één van de 
twee in de verblijfsaanvraag voorgelegde gezondheidsproblemen, die tevens beiden werden gestaafd 
door SGMs van 22 september 2014. Aangezien één van de tweede voorgelegde 
gezondheidsproblemen niet werd beoordeeld in het kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 
mist de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard op grond van artikel 9ter, 
§ 3, 4° van de Vreemdelingenwet dan ook een volledige feitelijke grondslag.  
 
Uit wat hierboven werd besproken blijkt dat de bestreden beslissing, waarvan het medisch advies 
integraal deel van uitmaakt, een deugdelijke beoordeling mist van de voorgelegde SGMs en niet met de 
vereiste zorgvuldigheid tot stand is gekomen. De bestreden beslissing ontbreekt dan ook een 
deugdelijke materiële grondslag. Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt.  
 

3.8. In de nota met opmerkingen houdt verwerende partij voor dat in zoverre geen rekening werd 

gehouden met het tweede SGM, uit dit SGM geenszins blijkt dat verzoekster actueel lijdt aan periodieke 

peritonitis oftewel familiaire mediterrane koorts. Dit betreft een a posteriori motivering die niet terug te 

vinden is in de bestreden beslissing of het medisch advies noch in het administratief dossier. Door a 

posteriori te pogen een motivering te voorzien, wordt het motiveringsgebrek door de verwerende partij 

niet rechtgezet (cf. RvS 28 oktober 2008, nr. 187.420). 

Bovendien gaat de verwerende partij voorbij aan het gegeven dat zulke beoordeling krachtens artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet enkel aan de ambtenaar-geneesheer toekomt: “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.”  

 
Bijgevolg laat de nota met opmerkingen niet toe anders te beslissen. 

Het middel is in de besproken mate gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
 
Enig artikel. 
 
De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 
Vereenvoudiging van 16 oktober 2014 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, wordt vernietigd. 
 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig september tweeduizend 
vijftien door: 
 
mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
I. VERLOOY M. MAES 


