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 nr. 160 444 van 20 januari 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIE KAMER, 

 

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

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

van 9 februari 2015 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging, 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. 

 

Gelet op de beschikking van 23 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 oktober 2015. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Mr. A. HENDRICKX, 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 

 

Op 12 december 2014 dient de verzoekster 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). 

 

Op 9 februari 2015 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) 

dat deze aanvraag onontvankelijk is. 

 

Het betreft de thans bestreden beslissing, die aan de verzoekster werd ter kennis gebracht op 11 maart 

2015 en die als volgt is gemotiveerd: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

12.12.2014 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

[…] 

 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

 

Artikel 9ter §3 - 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), zoals vervangen 

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

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

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

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

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

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 05/02/2015 (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 

 

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

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

de verzoekster. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991). 

 

Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“1. Schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen 

De bestreden beslissing van de DVZ maakt een bestuurshandeling uit zodat deze overeenkomstig de 

wet op de uitdrukkelijke motivering dient te worden gemotiveerd. De DVZ dient zijn beslissingen op 

gemotiveerde wijze te nemen, hetgeen niet gebeurd is in casu. 

Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld naar aanleiding van de schending van het grondwettelijk principe 

inzake motivering van rechterlijke beslissingen dat de motivering een wezenlijkewaarborg tegen 

willekeur is en als bewijs geldt van het feit dat opgeworpen middelen werden onderzocht (Cass. 12 mei 

1932, Pas. 1932, I, 166). 

Dit principe werd eveneens in de grondwet opgenomen onder artikel 149 G.W.. 

De betwiste beslissing voldoet zelf niet aan de motiveringsvereiste omschreven in de formele 

motiveringswet en in andere rechtsbronnen (Arbeidshof Gent, 14 december 1994, RW, 1995- 96, 49). 

Dat dit niet gebeurd is, of minstens zeer gebrekkig, zal blijken uit de hierna opgesomde vergissingen in 

de bestreden beslissing van de DVZ. 

2. De onjuiste, gebrekkige of ontbrekende motivering van de bestreden beslissing van de DVZ in het 

licht van de Wet van 29 juli 1991 
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Als reden waarom de regularisatie aanvraag van verzoekster onontvankelijk verklaard wordt geeft DVZ 

volgende motivering: 

 

[…] 

 

Kortom, de DVZ is van oordeel dat er geen bezwaar bestaat tot terugkeer naar het herkomstland van 

verzoekster. 

 

Nochtans, 

 

1. De behandeling van verzoekster bestaat niet enkel uit een medicamenteuze behandeling. Ik verwijs 

naar het belang van de therapeutische relatie van verzoekster met haar behandelaars (zie hierna). 

Verwezen wordt naar het belang van omkadering. 

2. Het is voor verzoekster onmogelijk om te voorzien in haar eigen behoeften door te werken. Zij kan 

onmogelijk zorgen voor een eigen bron van inkomsten omwille van haar toestand én de zorg voor haar 

kind. Zij kan dan ook geen behandeling bekostigen. 

3. Ik wijs op het dramatische gevolg van een terugkeer voor verzoekster naar haar thuisland, met 

betrekking tot haar fysieke en psychische integriteit. Een terugkeer naar het gebied waar de trauma's 

werden opgelopen, en het feit van het uitblijven van behandeling, zullen voor verzoekster zeer nefast, 

zelfs levensbedreigend zijn. 

 

Van belang is de therapeutische band van verzoekster met haar behandelend therapeut. Deze kan niet 

vervangen worden. Verzoekster heeft een vertrouwensband opgebouwd met haar therapeut. Men kan 

hier niet lichtzinnig mee omspringen. Deze band is doorslaggevend voor het boeken van resultaat in 

haar genezingsproces. Een positief behandelingsresultaat staat of valt met het ontwikkelen van een 

goede werkrelatie, waarvoor de therapeut- en cliëntkenmerken doorslaggevend zijn. Therapeuten die 

geen goede werkrelatie kunnen opbouwen of in stand houden met hun cliënt, bereiken, ondanks de 

beste therapeutische technieken, geen goede resultaten. Anders gezegd heeft de persoon van de 

therapeut meer invloed op de uitkomst van de therapie dan om het even welke specifieke 

behandelingsmethode. In dat verband wordt ook verwezen naar een arrest RvV (CCE 75 063), waar de 

RvV het belang van de therapeutische band erkent. 

 

Bijgevolg werd in de huidige beslissing niet voldaan aan de formele motiveringsplicht waaraan deze 

beslissingen zijn onderworpen.” 

 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering van de bestreden akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de motieven pertinent en 

draagkrachtig dienen te zijn (RvS 15 juni 2011, nr. 213.855).  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de redenen aangeeft op grond waarvan deze 

beslissing is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers met verwijzing naar 

de toepasselijke rechtsgrond, met name artikel 9ter, §3, 4° van de vreemdelingenwet, vastgesteld dat de 

medische verblijfsaanvraag onontvankelijk is nu de ambtenaar-geneesheer in een advies heeft 

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”. 

 

Er wordt in de bestreden beslissing vervolgens uitdrukkelijk verwezen naar het advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 5 februari 2015 dat aan de verzoekster samen met de bestreden beslissing 

werd ter kennis gebracht zodat de inhoud ervan dient te worden geacht integraal deel uit te maken van 

de motivering van de bestreden beslissing.  

 

Het genoemde advies bevat de volgende redengeving: 

 

“Geachte mevrouw, 

 

(…) 

 

Artikel 9ter §3 – 4° 
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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 12.12.2014. 

 

Uit het standaard medisch getuigschrift d.d. 06.11.2014 en de bijlage d.d. 31.10.2014 blijkt dat de 

beschreven depressie actueel geen risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene. 

Het betreft een psychische aandoening die als dusdanig niet te objectiveren valt, evenmin als de 

noodzaak om ze te behandelen. Door een dergelijke aandoening aan te wenden om een regularisatie te 

bekomen, wordt het genezingsproces ervan niet in de hand gewerkt omdat betrokkene er baat bij heeft 

zich conform de diagnose te blijven affirmeren. Enkel een beslissing dienaangaande in deze of gene zin 

kan deze impasse doorbreken en is een conditio sine qua non in het therapeutisch proces. Suggesties 

in positieve of negatieve zin kunnen het ziekteverloop bepalen. Uitspraken over de mogelijke 

behandelingsduur zijn dan ook louter speculatief. De behandeling van deze aandoening door 

psychofarmaca is louter symptomatisch en dus niet essentieel. Ook zonder behandeling en ongeacht 

het land van verblijf kent een dergelijke aandoening zijn beloop over enkele maanden tot jaren en 

evolueert meestal spontaan in gunstige zin. Het risico op suïcide is van louter speculatieve aard.  

Er bestaat dus actueel geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling is in het land van herkomst. 

 

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

Artikel 9ter 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.” 

 

De gemachtigde neemt de conclusie van het advies van de ambtenaar-geneesheer over en besluit dat 

hieruit kennelijk niet blijkt dat de verzoekster lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor 

het leven of de fysieke integriteit 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 van 

verblijf. 

 

De bestreden beslissing, waarvan ook de motieven van het voormelde advies van de ambtenaar-

geneesheer deel uitmaken, bevat dan ook op duidelijke wijze de redenen, zowel in rechte als in feite, op 

grond waarvan zij is genomen. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekster op geen enkele wijze ingaat op de inhoud van het advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 5 februari 2015. Met de argumentatie dat de therapeutische band tussen de 

verzoekster en haar behandelend therapeut van doorslaggevend belang is in haar genezingsproces en 

dat deze band niet mag worden veronachtzaamd en met het betoog dat de verzoekster niet kan 

voorzien in haar eigen behoeften door te werken zodat zij geen behandeling kan bekostigen, poogt zij 

van de Raad een nieuwe beoordeling te ontlokken in het licht van de bepalingen van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. Er dient echter te worden benadrukt dat de Raad te dezen optreedt als 

annulatierechter zodat hij zich niet in de plaats van het bevoegde bestuur kan stellen. Het komt de Raad 

geenszins toe een standpunt in te nemen inzake de opportuniteit van een bestuursbeslissing. Er dient te 

worden vastgesteld dat de verzoekster in het kader van het onderhavige beroep voor het eerst het 

voorgehouden belang van de therapeutische band met haar therapeut en de onmogelijkheid tot het 

bekostigen van enige behandeling naar voor brengt. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt 

dat de genoemde elementen niet op een nuttig tijdstip, dit is voor het treffen van de thans bestreden 

beslissing, aan (de diensten van) de verweerder kenbaar werden gemaakt. Noch in de aanvraag zelf 

noch uit de voorgelegde medische stukken wordt melding gemaakt van de thans vermelde 

therapeutische band en het onvermogen om inkomsten te verwerven. Er dient dan ook te worden 

besloten dat de aangevoerde kritiek de Raad uitnodigt tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen niet tot 

zijn bevoegdheid behoort.  

 

Voorst blijkt uit de stukken van het administratief dossier evenmin dat de verzoekster in de aanvraag of 

in de medische stukken die werden bijgevoegd duidelijk heeft gemaakt dat de terugkeer naar het land 

van herkomst, omwille van de trauma’s die er werden opgelopen, nefast of zelfs levensbedreigend zijn. 

Het bestuur hoefde hierover dan ook geen standpunt in te nemen. Een dergelijk noodzakelijk oorzakelijk 

verband tussen de trauma’s en de thans beweerde gevolgen hiervan op de gezondheidstoestand bij een 

terugkeer naar het land van herkomst, kan niet blijken uit de stukken die aan het bestuur werden 

overgemaakt ter ondersteuning van de kwestieuze aanvraag. De verzoekster kan dan ook niet de 

verwachting koesteren dat het bestuur hieromtrent zou motiveren.  
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De verzoekster toont derhalve niet aan dat de gemachtigde, gelet op de gegevens die hem werden 

voorgelegd, zijn beslissing niet afdoende zou hebben gemotiveerd. 

 

Voorts wordt er op gewezen dat het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering niet enkel moet 

worden beoordeeld door de toetsing van de uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier 

maar ook door de toetsing aan de toepasselijke wetsbepaling(en), in casu artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet 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. De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden 

geweigerd aan de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de 

ambtenaar-geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door 

de minister of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen 

na het verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 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. (…)” 

 

Uit artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet volgt dat de beoordeling van de in artikel 9ter, § 1 

vermelde risico’s 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 van de vreemdelingenwet 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. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

In het licht van de motiveringsvereiste van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, kan een verwijzing naar een advies een afdoende 

motivering vormen, doch hiertoe is wel vereist dat de inhoud van dit advies aan de betrokkene werd ter 

kennis gebracht en dat dit advies zelf ook afdoende is gemotiveerd (RvS 2 december 2013, nr. 225.659; 

RvS 18 juni 2012, nr. 219.772; RvS 19 mei 2011, nr. 213.636).  

 

Nu de verzoekster op geen enkele wijze ingaat op de concrete motieven die het advies van de 

ambtenaar-geneesheer onderbouwen, toont zij niet aan dat de bestreden beslissing die volledig steunt 

op dit beslissend advies niet afdoende zou zijn gemotiveerd. Een verdere motivering is, in het licht van 

de bepalingen van artikel 9ter, §3, 4° van de vreemdelingenwet niet vereist. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, is 

niet aangetoond. 

 

Het middel wordt verworpen. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft 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 twintig januari tweeduizend zestien door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


