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 nr. 153 837 van 2 oktober 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

 

DE EERSTE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 27 maart 2015 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 februari 2015 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 Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 juli 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 augustus 2015. 

 

Gehoord het verslag van eerste voorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, 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 12 augustus 2014 dient verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf in met 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 verkort: de vreemdelingenwet). 

 

 

Op 9 oktober 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij voornoemde 

aanvraag met toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. 



  

 

 

 

RvV  X - Pagina 2 

 

Verzoekster dient een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort: de Raad). 

Het beroep wordt op 27 februari 2015, bij arrestnummer 139 847, verworpen. 

 

Op 3 februari 2015 dient verzoekster opnieuw een aanvraag om machtiging tot verblijf in met toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 19 februari 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij voornoemde 

aanvraag met toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

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

03.02.2015 bij onze diensten werd ingediend door : 

 

G., A. (R.R.: …) 

nationaliteit: Bulgarije 

geboren te (…) op (…) 

adres: (…) 

 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tôt 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 onontvankeliik is 

 

Reden(en): 

 

Artikel 9ter - § 3 5° - van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 

 

Op 09.10.2014 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 12.08.2014. Betrokkene legt in zijn nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen) voor waaruit blijkt dat haar gezondheidstoestand 

ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 12.08.2014 (zie bevestiging arts dd. 

16.02.2015 in bijgevoegde gesloten omslag). Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts 

de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 09.10.2014 

werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene en werd de 

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

onderzocht. Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het 

bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3 - 5° van de wet van 15 december 1980 zoals 

vervangen door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals 

gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012).” 

 

Voornoemde beslissing werd ter kennis gebracht aan verzoekster op 12 maart 2015. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekster heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van 8 

dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing 

van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het 

eerste lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het inleidend verzoekschrift 

en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  

 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. In een tweede middel voert verzoekster een schending aan van artikel 9ter, § 3, 5° van de 

vreemdelingenwet, van de beginselen van behoorlijk bestuur: het zorgvuldigheidsbeginsel, het  

 

redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht. 

 

Ter adstruering van het tweede middel zet verzoekster uiteen hetgeen volgt: 

 

“1. 

In een tweede middel, indien zou worden gesteld dat alle elementen op een correcte en wettige manier 

werden onderzocht door de verwerende partij, beroept de verzoekende partij zich op een schending van 

artikel 9ter, §3, 5° Vreemdelingenwet en de beginselen van behoorlijk bestuur, met name: het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht. 

De gezondheidstoestand (en dus de ingeroepen elementen) van verzoekster in haar Standaard Medisch 

Getuigschrift bij de aanvraag van 3 februari 2015 en 12 augustus 2014 is niet gelijk. 

Deze vaststelling kan worden gemaakt door de lezing van beide attesten (stuk 3). 

Het Standaard Medisch Getuigschrift bij de aanvraag van 12 augustus 2014 werd opgesteld door dokter 

J. L., psychiater. De focus lag hier op de mentale gezondheidstoestand van verzoekster. 

Het Standaard Medisch Getuigschrift bij de aanvraag van 2 februari 2015 werd opgesteld door dokter S. 

A., arts. De focus lag hier op zowel op de mentale als fysieke gezondheidstoestand van verzoekster. 

Vandaar wordt in dit laatste attest een onderscheid gemaakt tussen de fysieke en mentale 

gezondheidstoestand vanaf punt B: Diagnose: 

Punt 1 heeft betrekking op de fysieke problematiek; 

Punt 2 heeft betrekking op de mentale problematiek. 

Dit is een klaarduidelijk onderscheid dat wordt doorgetrokken doorheen het volledige Standaard 

Medisch Getuigschrift. 

Bovendien werd ook in de aanvraag beide problematieken belicht: 

"De aandoening van verzoekster is tweeërlei. 

Enerzijds werd bij verzoekster een ernstige vorm van dysplasie gediagnosticeerd (aangegeven in het 

standaard medisch attest als punt 1). In het bijzonder moet worden gewezen op de omschrijving CiN III. 

Dit impliceert dat alle cellen in de baarmoederhals abnormaal zijn, of pre-kankercellen. 

Zonder een adequate behandeling mag worden verwacht dat de kankercellen zich zullen ontwikkelen en 

uitbreiden, hetgeen uiteindelijk zal resulteren in de dood van verzoekster. 

Anderzijds wijst verzoekster erop dat bij haar eveneens een ernstige chronische paranoïde psychose 

werd gediagnosticeerd (schizofrenie; aangegeven in het standaard medisch attest als punt 2). 

Verzoekster werd hiervoor reeds meerdere malen opgenomen in de psychiatrie. 

Zonder een adequate behandeling kan verzoekster onmogelijk functioneren en vormt zij een gevaar 

voor zichzelf zowel als voor anderen. 

De mentale en fysieke toestand van verzoekster is hierom uiterst zorgwekkend." 

Het Standaard Medisch Getuigschrift bij de aanvraag van 12 augustus 2014 daarentegen bespreekt 

enkel de mentale toestand van mevrouw G. A. 

Gelet op bovenstaande elementen, volstaat de aangehaalde rechtsgrond geenszins om de bestreden 

beslissing te schrangen. De verwerende partij kan immers niet stellen dat 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. 

Artikel 9ter Vreemdelingenwet evenals het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de 

materiële motiveringsplicht worden hiermee geschonden. 

De bestreden beslissing dient te worden vernietigd.” 

   

3.2. In de nota met opmerkingen repliceert verweerder betreffende het tweede middel als volgt. 

 

“Betreffende het tweede middel 

In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 9ter, §3, 5° Vreemdelingenwet; 

- de beginselen van behoorlijk bestuur: het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de 

materiële motiveringsplicht. 

In haar tweede middel houdt verzoekende partij voor dat de gezondheidstoestand wel gewijzigd is; waar 

er in het SMG van 01.08.2014 enkel een mentale problematiek werd ingeroepen, wordt er in de latere 

aanvraag van 03.02.2015 en het SMG van 23.01.2015 een mentale (onder 2) en fysieke (onder 1) 

problematiek ingeroepen. 
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Verweerder laat gelden dat verzoekende partij eraan voorbij gaat dat er in het SMG van 23.01.2015 

onder diagnose voor punt (1) "HSIL CINIII waarvoor conisatie" vermeld wordt. Aangezien de conisatie, 

dewelke een chirurgische ingreep is, duidelijk reeds verricht werd, is er derhalve geen sprake meer van 

een aandoening alsook nieuw element. 

Dit wordt overigens bevestigd onder de medische voorgeschiedenis: "08/2014 = HSIL — 12/01/2015 

Conisatie voor HSIL CIN IIT\ m.a.w. de chirurgische ingreep dateert van voor het opstellen van het SMG 

van 23.01.2015. 

Aldus kan er geen sprake zijn van een nieuw element (aangezien dit al verholpen is). 

Volledigheidshalve, het loutere gegeven dat verzoekende partij nog op controle zou gaan, maakt niet 

dat er op datum van het advies en van de beslissing een nieuw medisch element kan worden 

weerhouden. Een eventuele latere evolutie kan niet worden aangezien als een actuele medische 

aandoening. 

De voorgehouden schending van artikel 9ter en van de aangehaalde beginselen van behoorlijk bestuur 

kan dan ook niet worden weerhouden. 

De bestreden beslissing werd geheel terecht genomen, en ten genoege van recht gemotiveerd met 

draagkrachtige motieven. Er blijkt geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel noch van het 

redelijkheidsbeginsel. 

De beschouwingen van de verzoekende partij falen in rechte. 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden 

beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij 

een overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.3. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven houdt in dat de bestreden 

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in 

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.  

 

Artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet, waarvan verzoekster tevens de schending aanvoert, 

bepaalt: 

 

“§ 3  

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk:  

(…) 

5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling.” 

 

De Raad merkt aldus op dat artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet de gemachtigde van de 

staatssecretaris toelaat om een aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk te verklaren indien de 

bij deze aanvraag ingeroepen elementen reeds werden ingeroepen in het raam van een vorige 

aanvraag tot afgifte van een verblijfsmachtiging. 

 

In casu verwijst de gemachtigde van de staatssecretaris in de bestreden beslissing naar een beslissing 

van 9 oktober 2014 waarbij een aanvraag van verzoekster van 12 augustus 2014 werd beoordeeld. Uit 

het standaard medisch getuigschrift van 23 januari 2015 gevoegd bij de aanvraag van 3 februari 2015 

die aanleiding gaf tot onderhavige procedure zou blijken dat de gezondheidstoestand van verzoekster 

ongewijzigd is ten aanzien van de eerdere ingediende aanvraag. In de beslissing van 9 oktober 2014 

werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene en werden de 

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

onderzocht, aldus de bestreden beslissing. Tevens wordt in de bestreden beslissing verwezen naar het 

schrijven van 16 februari 2015 waarin door de ambtenaar-geneesheer wordt gesteld: 

 

 “U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 03.02.2015 en 12.08.2014 te 

vergelijken. Betrokkene legt in de aanvraag d.d. 3/2/2015 een standaard medisch getuigschrift (SMG) 

voor, opgesteld door Dr. A. op d.d. 23/1/2015 + bijlagen d.d. 12/1/2015, 17/1/2014 en 19/2/2013. Uit dit 

medisch getuigschrift blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. het 

medisch attest gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 12/8/2014. Op het SMG d.d. 23/1/2015 wordt geen 
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enkele nieuwe diagnose gesteld voor betrokkene. Het voorgelegde SMG bevestigt dus slechts de reeds 

eerder aangehaalde aandoening van betrokkene”.  

 

Onder verwijzing naar artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet besluit de gemachtigde van de 

staatssecretaris dat indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk, de aanvraag onontvankelijk dient te 

worden verklaard. 

 

De Raad stelt vast dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat in het standaard medisch 

getuigschrift gevoegd bij de aanvraag van 12 augustus 2014 bij de beschrijving van de diagnose wordt 

verwezen naar een psychische problematiek, waaronder psychose en schizofrenie. Echter, uit het 

administratief dossier blijkt tevens dat in het medisch getuigschrift van 23 januari 2015 gevoegd bij de 

aanvraag van 3 februari 2015 niet enkel een psychische problematiek wordt vermeld, doch ook wordt 

verwezen naar de diagnose “HSIL CIN III”, hetgeen niet het geval was bij de eerdere aanvraag, en dat 

beide diagnoses onder te onderscheiden en genummerde punten worden ingedeeld. Er wordt ook 

ingegaan op een actuele behandeling, met een noodzaak aan controle en opvolging van de aandoening 

in 2015. 

 

Er dient bijgevolg te worden vastgesteld dat de motivering van de bestreden beslissing waar slechts in 

het algemeen gesteld wordt: “Betrokkene legt in zijn nieuwe verblijfsaanvraag een standaard medisch 

getuigschrift (en de bijlagen) voor waaruit blijkt dat haar gezondheidstoestand ongewijzigd is ten 

aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 12.08.2014 (zie bevestiging arts dd. 16.02.2015 in 

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

aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 09.10.2014 werd reeds 

uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene en werd de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst van betrokkene onderzocht”, alsook 

waar gesteld wordt dat “Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk, (…) de gemachtigde van de 

minister de aanvraag (dient) onontvankelijk te verklaren (…).” niet in overeenstemming is met de 

elementen van het dossier.   

 

Uit de stukken van het administratief dossier enerzijds blijkt dat, in tegenstelling tot in de aanvraag om 

machtiging tot verblijf van 12 augustus 2014, in de aanvraag van 3 februari 2015 melding wordt gemaakt 

van de diagnose “HSIL CIN III” met verduidelijking van ernst van de aandoening alsook de noodzaak 

van behandeling en opvolging, terwijl anderzijds blijkt dat deze elementen in de bestreden beslissing 

niet in rekening werden genomen. Verzoekster kan worden bijgetreden waar zij betoogt dat verweerder 

niet kan stellen dat 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. 

 

Waar verweerder in de nota over het tweede middel repliceert dat de conisatie, dewelke een 

chirurgische ingreep is, duidelijk reeds verricht werd en er derhalve geen sprake is van een aandoening, 

evenmin als van een nieuw element, hetgeen zou bevestigd worden onder de medische 

voorgeschiedenis en betoogt dat het loutere gegeven dat verzoekster nog op controle zou gaan, niet 

maakt dat er op datum van het advies en van de beslissing een nieuw medisch element kan worden 

weerhouden en een eventuele latere evolutie niet kan worden aanzien als actuele medische 

aandoening, stelt de Raad vast dat dergelijke motivering niet voorkomt in de bestreden beslissing. De 

repliek van de verweerder maakt dan ook een a posteriori motivering uit, waarmee het vastgestelde 

gebrek aan zorgvuldige feitenvinding van de bestreden beslissing niet kan worden hersteld. Bovendien 

laat deze redenering niet toe te stellen dat de aandoening die verzoekster vermeldt in de aanvraag van 

3 februari 2015 reeds werd voorgelegd in het kader van de aanvraag van 2014, te meer de behandeling 

en opvolging zich situeert in 2015. 

 

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

de bestreden beslissing. Bijgevolg dringt een verder onderzoek van het eerste middel of van de overige 

onderdelen van het tweede middel zich niet langer op. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 19 februari 2015 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 twee oktober tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. C. BAMPS, eerste voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De eerste voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


