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 nr. 162 683 van 24 februari 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

3. X 

4. 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, X, X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 

11 augustus 2015 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

20 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, aan de verzoekende partijen ter kennis 

gebracht op 13 juli 2015. 

 

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 25 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 februari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Eerste en tweede verzoeker die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, komen op 27 juni 2008 

België binnen en dienen een asielaanvraag in op 27 juni 2008. 
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Op 10 maart 2009 dient eerste verzoekster een aanvraag in om machtiging tot 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). 

 

Op 27 maart 2009 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissingen waarbij aan verzoekers de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus 

worden geweigerd. 

 

Bij arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 24 juni 2009 nrs. 29 052 en 29 053 

worden aan verzoekers eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus 

geweigerd. 

 

Op 2 oktober 2009 wordt de aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ontvankelijk 

verklaard en worden verzoekers in het bezit gesteld van een tijdelijk verblijfsdocument. 

 

Op 12 januari 2010 wordt verzoekster uitgenodigd voor een medisch onderzoek. 

 

Op 4 februari 2011 geeft de ambtenaar-geneesheer zijn advies inzake deze aanvraag. 

 

Op 19 januari 2012 dienen verzoekers een nieuwe aanvraag in op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

Op 10 mei 2012 geeft de ambtenaar-geneesheer zijn advies in de tweede aanvraag. 

 

Op 22 mei 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing dat deze tweede 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk is. 

 

Op 14 en 16 augustus 2012 worden ten opzichte van verzoekers bevelen genomen om het grondgebied 

te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). Het beroep tegen deze beslissingen wordt verworpen bij 

arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) van 14 februari 2014 nr.118 891. 

 

Op 21 september 2012 wordt de beslissing van 22 mei 2012 ingetrokken. 

 

Op 16 oktober 2012 geeft de ambtenaar-geneesheer een nieuw advies inzake de tweede aanvraag. 

 

Op 19 oktober 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een nieuwe beslissing waarbij de 

tweede aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 11 december 2012 geeft de ambtenaar-geneesheer een advies in het kader van de eerste aanvraag 

op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 23 januari 2013 geeft de ambtenaar-geneesheer opnieuw een advies in het kader van de eerste 

aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 24 januari 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de eerste 

aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. 

 

Op 24 januari 2013 worden ten opzichte van verzoekers bevelen genomen om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

Verzoekers dienen een beroep in tegen deze drie beslissingen van 24 januari 2013. Dit beroep is 

gekend onder het rolnummer X. 

 

Op 11 maart 2013 wordt de beslissing van 19 oktober 2012 ingetrokken. 

 

Op 18 maart 2013 geeft de ambtenaar-geneesheer een nieuw advies inzake de tweede aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 20 maart 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris opnieuw een beslissing waarbij de 

tweede aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. 
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Op 20 maart 2013 worden ten opzichte van verzoekers bevelen genomen om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

Op 25 augustus 2014 dienen verzoekers een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 2 oktober 2014 geeft de ambtenaar-geneesheer zijn advies. 

 

Op 20 oktober 2014 neemt de gemachtigde de beslissing waarbij deze aanvraag onontvankelijk wordt 

verklaard. 

 

Op 20 oktober 2014 worden ten opzichte van verzoekers bevelen genomen om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

Op 20 oktober 2014 worden ten opzichte van verzoekers inreisverboden genomen (bijlage 13sexies). 

 

Op 26 februari 2015 dient eerste verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 26 februari 2015 dient tweede verzoeker eveneens een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 2 juni 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag van 

verzoekster onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 2 juni 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens de beslissing waarbij de aanvraag 

van verzoeker onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 13 juli 2015 worden volgende beslissingen aan verzoekers ter kennis gebracht: 

- de beslissing van 20 oktober 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard; 

- de bevelen om het grondgebied te verlaten van 20 oktober 2014; 

- de inreisverboden van 20 oktober 2014; 

- de beslissingen van 2 juni 2015 waarbij de aanvragen om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk worden verklaard. 

 

Verzoekers stellen vervolgens volgende beroepen in: 

- tegen de beslissing inzake artikel 9ter van de vreemdelingenwet: rolnummer X 

- tegen het bevel genomen ten opzichte van verzoekster: rolnummer X 

- tegen het bevel genomen ten opzichte van verzoeker: rolnummer X 

- tegen het inreisverbod genomen ten opzichte van verzoekster: rolnummer X 

- tegen het inreisverbod genomen ten opzichte van verzoeker: rolnummer X 

 

Huidig beroep is gericht tegen de beslissing van 20 oktober 2014 waarbij de derde aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard: 

 

“(…) 

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

27.08.2014 bij onze diensten werd ingediend door : 

 

M., S. (RR (0) xxx)  

geboren op (…) 1988 te Echmiatsin  

en partner: 

D., H. (RR (0) xxx)  

geboren op (…)1983 te Erevan  

en minderjarige kinderen: 

D., K. T. (RR (0) xxx)  

geboren op (…)2008 te Marche-en-Famenne  

D., D. (RR (0) xxx)  

geboren op (…)2011 te Antwerpen  
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nationaliteit: Armenië 

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 

 

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 20.3.2013 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 19.1.2012. 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. 19.1.2012 (zie bevestiging arts 

dd.2.10.2014 in bijgevoegde gesloten omslag). Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts 

de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene, in de beslissing dd. 20.3.2013 

werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene. 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). 

(…).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekers hebben de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig in 

kennis gesteld van hun wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Een minderjarige wordt als handelingsonbekwaam beschouwd, hetgeen tot gevolg heeft dat een 

minderjarige vertegenwoordigd dient te zijn door zijn vader, zijn moeder of zijn voogd om op een 

rechtsgeldige wijze een beroep in te dienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Er wordt op 

deze algemene regel een uitzondering aanvaard, met name wanneer het een minderjarige betreft, die 

geen infans meer is en over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt, telkens het rechten betreft 

die aan zijn persoon zijn verbonden. 

 

In casu betreft de bestreden beslissing een beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, genomen ten aanzien van de vier verzoekers. 

Derde en vierde verzoeker beschikken gezien hun leeftijd (respectievelijk 8 en 4 jaar) niet over 

voldoende onderscheidingsvermogen om een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in te 

stellen. Zij dienden aldus vertegenwoordigd te worden door hun vader, moeder of voogd. Aangezien in 

het verzoekschrift niet gepreciseerd wordt dat eerste en tweede verzoeker optreden in hun 

hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen, dient bijgevolg te worden 

vastgesteld dat het beroep van derde en vierde verzoeker onontvankelijk is. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Verzoekers voeren een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“ENIG MIDDEL: Schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen (schending van de materiële en formele motiveringsplicht). 
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Schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Schending van art. 9ter van de Vreemdelingenwet 

in samenhang met de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Schending van artikel 3 EVRM. Schending van de materiële motiveringsplicht. Machtsoverschrijding. 

 

Het advies van arts-adviseur Dr. B. luidt als volgt: 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag dd. 27.08.2014 en dd. 19.01.2012 te 

vergelijken. 

Betrokkene legt in de aanvraag dd. 27/8/2014 een standaard medisch getuigschrift (SMG) voor, 

opgesteld door Dr. V. P. op 6/6/2014 + bijlage dd. 25/11/2011. Uit dit medisch geschrift blijkt dat de 

gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. het medisch attest gevoegd bij de 9ter 

aanvraag dd. 19/1/2012. Op het SMG dd. 6/6/2014 wordt geen enkele nieuwe diagnose gesteld voor 

betrokkene. Het voorgelegde SMG bevestigt dus slechts de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidssituatie van betrokkene”. 

 

De bestreden beslissing neemt het advies over en stelt dat de aanvraag onontvankelijk zou zijn op basis 

van artikel 9ter §3, 5° vreemdelingenwet: 

 

“Op 20.3.2013 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 19.1.2012. 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. 191.2012 (zie bevestiging arts dd. 

2.1.2014 in bijgevoegde gesloten omslag). Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts de 

eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 20.3.2013 werd reeds 

uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene. 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)”. 

 

Eerste onderdeel, 

Verzoekers zijn van mening dat het niet aan een niet gespecialiseerd arts toekomt om zich, zonder 

bijstand van een gespecialiseerd geneesheer, uit te spreken over de inhoud van medische attesten van 

specialisten. De arts-adviseur had zich moeten laten bijstaan. 

Overname door de bestreden beslissing van een advies dat met die inhoudelijke beperking is behept, 

schendt de motiveringsverplichting. 

Verzoekers wijzen op de Code Geneeskundige Plichtenleer, deze houdt de volgende verplichtingen in: 

“Hoofdstuk IV – De geneesheer als adviseur, controleur, deskundige of ambtenaar 

Deel I. – Zijn taak 

Artikel 119 

De geneesheer belast met een deskundig onderzoek naar de lichamelijke of geestelijke bekwaamheid 

of geschiktheid van een persoon met om het even welk klinisch onderzoek, met de controle van een 

diagnose of met het toezicht op een behandeling, of nog met een onderzoek naar de medische 

prestaties voor rekening van een verzekeringsinstelling, moet de bepalingen van deze code naleven. Hij 

mag geen opdracht aanvaarden die tegen de medische ethiek indruist. 

Deel II. - Zijn betrekkingen met de patiënt 

Artikel 123 

De geneesheer belast met een in artikel 119 vermelde opdracht moet vooraf aan de betrokkene 

mededelen in welke hoedanigheid hij optreedt en hem in kennis stellen van zijn opdracht. De 

geneesheer-gerechtelijk deskundige vooral zal hem waarschuwen dat hij aan de verzoekende overheid 

alles dient mede te delen wat betrokkene hem zal toevertrouwen in het kader van zijn opdracht. 

Artikel 124 

Wanneer deze geneesheren menen een diagnose te moeten stellen of een prognose te moeten maken, 

mogen zij slechts besluiten formuleren nadat zij de patiënt hebben gezien en persoonlijk hebben 

ondervraagd, zelfs indien zij gespecialiseerde onderzoekingen hebben laten uitvoeren of over 

elementen beschikken die hen door andere geneesheren werden medegedeeld. 

Deel III. – Zijn betrekkingen met de behandelende geneesheer 

Artikel 126 

§ 1. De adviserende of controlerende geneesheer vervult zijn opdracht met inachtneming van de 

voorschriften van collegialiteit. Hij moet zich in het bijzijn van de patiënt onthouden van elke beoordeling 
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over de diagnose, de behandeling of over de persoon van de behandelende geneesheer, zijn 

geschiktheid of de kwaliteit van de verleende zorgen. 

§ 2. Indien de medische adviseur of de controlerende geneesheer bij de patiënt onderzoekingen wil 

laten doen die hijzelf niet kan uitvoeren, verzoekt hij de behandelende geneesheer ze te doen uitvoeren 

en zorgt hij er slechts zelf voor met de toestemming van de behandelende geneesheer of bij duidelijke 

nalatigheid van deze laatste. 

§ 3. De adviserende of controlerende geneesheer moet in elk geval de behandelende geneesheer 

inlichten over de resultaten van deze speciale onderzoekingen. Hij mag hem zijn mening over de 

behandeling laten kennen zonder daarbij afbreuk te doen aan de rechten van de behandelende 

geneesheer. 

§ 4. De adviserende of controlerende geneesheer onthoudt zich van elke rechtstreekse inmenging in de 

behandeling; hij moet in elk geval contact opnemen met de behandelende geneesheer vooraleer een 

beslissing te nemen die deze van de behandelende geneesheer wijzigt. 

§ 5. Indien de patiënt een raadgevende geneesheer heeft, vervult de deskundige geneesheer zijn 

opdracht in samenwerking ermee, behoudens afwijkende wetsbepalingen. Hij mag geen rekening 

houden met de mededelingen van een partij die in het dossier niet zijn opgenomen”. 

De Code Geneeskundige Plichtenleer wordt door de adviserende geneesheer volledig genegeerd. Hij 

nam geen contact op met de behandelende geneesheer; hij zag de patiënt niet. 

Een beslissing die zich baseert op een medisch advies dat tot stand is gekomen met negatie van de 

dwingende aspecten van de medische plichtenleer, negeert niet enkel de motiveringsverplichting (een 

beslissing kan niet gesteund zijn op een advies dat niet conform de regels van de beroepsgroep 

waartoe de adviseur behoort, tot stand is gekomen), maar ook de zorgvuldigheidsverplichting (de 

beslissing dient na te gaan of het advies dat wordt overgenomen op zorgvuldige wijze is tot stand 

gekomen). 

 

Tweede onderdeel, 

In het advies wordt gesteld dat er geen verschil is in aandoening met de vorige afgewezen aanvraag en 

afwijzing. 

Verzoekers betwisten dit. 

Verzoekers verwijzen allereerst naar het medische attest wat werd bijgevoegd bij de aanvraag dd. 

27.08.2014, hetgeen op een aantal punten duidelijk afwijkt van het medische attest dd. 10.1.2012 en op 

basis waarvan een verslechtering van de gezondheid van verzoekster moet worden geconcludeerd. 

Onder punt B/Diagnose staat in het medisch attest dd. 27.8.2014 te lezen dat mevrouw kampt met een 

post-traumatisch stresssyndroom dat gepaard gaat met periodes van afwezigheid en hallucinaties. In 

het medische attest van 2012 werd deze diagnose niet gesteld. 

Dan met betrekking tot de gevolgen en mogelijke complicaties (punt D) die zich zouden voordoen indien 

de behandeling wordt stopgezet attesteert Dr. V. P. dat er een risico op suïcide aanwezig is. 

Ook van suïcide wordt in het medisch attest dd. 10.1.2012 niet gesproken. 

In de aanvraag werd uitdrukkelijk verwezen naar nieuwe elementen en gesteld dat: 

“Het SMG omschrijft: de medische voorgeschiedenis en stelt dat verzoekster een ernstig trauma heeft 

opgedaan in het land van herkomst; de diagnose en aard en ernst van de ziekte en stelt dat verzoekster 

lijdt aan conjugopathie en aan ernstige post-traumatische dissociatieproblemen met periodes van 

afwezigheid en hallucinaties; de actuele, noodzakelijke behandeling bestaande uit zowel een 

medicamenteuze behandeling, als psychotherapie; de gevolgen en complicaties na stopzetting van de 

behandeling als melancholie en zelfmoord, en de prognose en evolutie met de noodzakelijke 

behandeling als gunstig. 

Het SMG stelt de aard en de ernst van de medische aandoeningen van verzoekster voldoende vast, 

alsook de noodzakelijke behandeling. Het bepaalt bovendien dat mantelzorg vereist is. 

Verzoekster verwijst uitdrukkelijk naar de nieuwe elementen in haar aanvraag tot medische 

regularisatie, zijnde dat haar post-traumatische dissociatieproblemen nu ook tot periodes van 

afwezigheid en hallucinaties leiden, alsook dat ze gediagnosticeerd is met de pathologische aandoening 

„conjugopathie‟. 
Haar medische en gezondheidstoestand moeten in het licht van deze nieuwe elementen in de zin van 

artikel 9 ter Vreemdelingenwet worden onderzocht”. 

Deze elementen worden in de bestreden beslissing volledig genegeerd. 

Daarnaast wordt er in de aanvraag onder c „geen adequate behandeling in het land van herkomst‟ 
verwezen naar recente artikelen die ten tijde van de eerste en tweede aanvraag tot regularisatie nog 

niet gepubliceerd waren en op basis waarvan dient te worden geconcludeerd dat een behandeling in het 

land van herkomst niet mogelijk is. 
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In de tweede aanvraag wordt gewezen op een onderzoek genaamd „Health Systems in Transition, 

Armenia: Health System Review 2013, Vol. 15 No. 4 2013‟ en een studie van de NGO Civil Society van 

2014. 

Ook deze elementen worden in de beslissing volledig genegeerd. 

Artikel 9ter §3, 5° vreemdelingenwet hanteert als begrip „elementen ter ondersteuning van de aanvraag‟ 
wat een ruimer begrip is dan het bestaan van een pathologie. Uiteraard dient ook de evolutie van een 

pathologie onder deze elementen begrepen te worden, met in begrip van de evolutie van de patiënt en 

van de te nemen medicaties. Dit laatste is niet zonder belang daar de beschikbaarheid van de 

medicamenten in het land van herkomst een factor is die mee in overweging moet genomen worden. 

Zowel het advies als de beslissing zelf negeren dit en maken geen enkele vermelding, laat staan 

weerlegging van de aangevoerde nieuwe elementen. 

De beslissing miskent de inhoud van artikel 9ter §3, 5° vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd.” 

 

4.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In het enige middel halen verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de materiële 

motiveringsplicht, van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheidsprincipe en van artikel 3 EVRM. Zij maken eveneens melding van machtsoverschrijding. 

In een eerste onderdeel zijn zij de mening toegedaan dat het niet aan een niet gespecialiseerd 

geneesheer toekomt, zonder bijstand van een gespecialiseerd geneesheer, om zich uit te spreken over 

de inhoud van medische attesten van specialisten. Zij verwijzen hierbij naar de Code Geneeskundige 

Plichtenleer. 

Aangaande verzoekers betoog m.b.t. de bijstand van een gespecialiseerd geneesheer heeft verwerende 

partij de eer te antwoorden door te verwijzen naar een arrest van de Raad van state d.d. 6 november 

2013, met nr. 225.353 dat luidt: 

“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 dient 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. Door zulks toch als vereiste te stellen voor 

een behoorlijke feitenvinding, miskent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de in artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet vastgelegde adviesbevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer en voegt hij in 

wezen aan die bepaling voorwaarden toe die niet in de wet zijn voorzien. Het eerste middel is in die 

mate gegrond en die vaststelling volstaat voor de vernietiging van het bestreden arrest.” 

In het licht van de bepalingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwetkomt het de Raad overigens niet 

toe zich uit te spreken over de deontologische code waaraan de ambtenaar-geneesheer zou zijn 

onderworpen en bovendien maakt die plichtenleer geen wettelijke regel of een gelijkaardige norm uit 

waaruit verzoekers rechten kunnen afdwingen om de bestreden beslissing te laten vernietigen. 

Dienaangaande kan verwezen worden naar de arresten van de Raad met nummer 139.739 van 26 

februari 2015 en nummer 135.063 van 15 december 2014: 

“2.3. In de mate dat verzoekster de arts-adviseur verwijt haar niet te hebben onderzocht, in strijd met de 

code van de geneeskundige plichtenleer, en dat het geen zorgvuldig handelen is om een diagnose te 

stellen zonder dat de patiënt ook maar onderzocht wordt, dient erop te worden gewezen dat artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet weliswaar voorziet dat de arts-adviseur bijkomende inlichtingen kan vragen of 

een eigen onderzoek kan voeren, maar dat in de bewoordingen van dit artikel geen plicht tot het vragen 

van bijkomende inlichtingen of tot het voeren van een eigen medisch onderzoek kan worden gelezen. 

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

dus aan de arts-adviseur overgelaten. Deze laatste wordt volledig vrij gelaten in zijn beoordeling van de 

medische attesten en een bijkomend onderzoek of bijkomende inlichtingen zijn niet vereist “indien de 

medische toestand van betrokkene op een duidelijke wijze vastgesteld kan worden op basis van het 

dossier van betrokkene” (cf. ook Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 345-35) Het is de arts 

adviseur aldus toegestaan om zich, zoals in casu, voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde 

medische attesten zonder een eigen medisch onderzoek te voeren indien hij de mening is toegedaan 

dat hij ook zonder dergelijk bijkomend onderzoek een onderbouwd advies kan geven. Deze beoordeling 

komt enkel hem toe en het feit dat hij op dusdanige manier tot zijn advies is kunnen komen toont geen 

schending van de zorgvuldigheidsplicht aan. In het licht van de bepalingen van artikel 9ter komt het de 

Raad overigens niet toe zich uit te spreken over de deontologische code waaraan de arts-adviseur zou 

zijn onderworpen.” (eigen onderlijning) (RvV 26 februari 2015, nr. 139.739) 
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“De ambtenaar-geneesheer heeft bovendien in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet een 

specifieke controletaak die volledig losstaat van de genezende taak van de behandelende arts van de 

betrokken vreemdeling. Een verwijzing naar de code van geneeskundige plichtenleer is om deze reden 

niet dienstig. Daarenboven is het zo dat de code geneeskundige plichtenleer geen wettelijke regel of 

een gelijkaardige norm uitmaakt waaruit de verzoekende partij rechten kan afdwingen om de bestreden 

beslissing te laten vernietigen.” (eigen onderlijning) (RvV 15 december 2014, nr. 135.063) 

Het eerste onderdeel van het middel is ongegrond. 

In een tweede onderdeel betwisten verzoekers dat er geen verschil is in de aandoening met de vorige 

afgewezen aanvraag en afwijzing. Er zou in het nieuwe SMG verwezen worden naar nieuwe elementen 

en er zou gesteld zijn dat mantelzorg vereist is. Ook van risico op suïcide zou er geen sprake zijn in het 

eerste SMG. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat in beide medische regularisatieaanvragen melding 

wordt gemaakt van een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Verzoekers betwisten zulks niet. 

Het loutere feit dat er nieuwe documenten worden voorgelegd bij de nieuwe aanvraag, waaruit blijkt dat 

de aandoening persisteert of verslechtert, belet geenszins te concluderen dat de medische elementen 

reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag. Immers, er werd reeds geoordeeld over 

de aandoening op zich, onafhankelijk wat de mogelijke bijwerkingen zijn. 

De verwerende partij – die er toe gehouden is om bij een meervoudige aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet na te gaan of er nieuwe medische elementen 

worden ingeroepen die niet eerder voorlagen bij de vorige aanvra(a)g(en) – kan de vermeldingen in het 

verplicht bij te voegen standaard medisch getuigschrift als uitgangspunt nemen voor haar beoordeling. 

De wetgever heeft, zoals reeds aangehaald, immers duidelijk vooropgesteld dat uit het standaard 

medisch getuigschrift de aandoeningen dienen te blijken die worden ingeroepen ter ondersteuning van 

de aanvraag, dat hierin de graad van ernst van de aandoeningen dient te worden aangeduid en dat de 

vereiste behandeling dient te blijken. Die zienswijze sluit aldus aan bij de wil van de wetgever om de 

procedure duidelijk te omkaderen. Er kan dan ook worden aangenomen dat de verwerende partij zich bij 

de beoordeling of er nieuwe elementen worden ingeroepen die niet eerder werden ingeroepen bij de 

vorige aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, steunt op 

de gegevens van het standaard medisch getuigschrift, nu de overige bij de aanvraag gevoegde 

medische stukken enkel een verdere verduidelijking kunnen inhouden van de aandoeningen en van de 

vermeldingen zoals die reeds blijken uit het gevoegde standaard medisch getuigschrift (cfr. Arrest Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, nr. 98 854, d.d. 14 maart 2013). 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt: 

“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. 

Artikel 9ter, § 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt verder als volgt: 

“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 bestreden beslissing geeft duidelijk aan dat geen nieuw ingeroepen elementen blijken ten opzichte 

van de eerste medische regularisatieaanvraag. Het is de gemachtigde van de staatssecretaris die 

overeenkomstig artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet, bevoegd is om zich uit te spreken over de 

aanwezigheid van nieuwe medische elementen. Deze heeft derhalve geheel binnen de hem toegekende 

bevoegdheid de aanvraag onontvankelijk verklaard. Hij diende dienaangaande geen advies in te winnen 

van een geneesheer. 

Waar verzoekers stellen dat in de nieuwe medische regularisatieaanvraag melding gemaakt wordt van 

mantelzorg, dient te worden opgemerkt dat dit geen medische aandoening en blijven zij in gebreke aan 

te tonen dat niemand in hun directe omgeving die mantelzorg zou kunnen verstrekken. 

Aangaande het risico op suïcide is algemeen geweten dat dit inherent is aan een PTSS. 

Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

Het enige middel is ongegrond.” 

 

4.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 
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van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met 

name dat de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf reeds 

werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt 

te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

4.3.2. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissing kennen, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekers bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag 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. 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 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. 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 legt de overheid onder 

meer op 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. Ook bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de 

Raad echter niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij 

onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane 

feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. 

 

4.3.3. In een eerste onderdeel van het enig middel voeren verzoekers aan dat het niet aan een niet-

gespecialiseerd arts toekomt om zich, zonder bijstand van een gespecialiseerd geneesheer, uit te 

spreken over de inhoud van medische attesten van specialisten, de ambtenaar-geneesheer had zich 

moeten laten bijstaan. Verzoekers menen dat de ambtenaar-geneesheer de Code Geneeskundige 

Plichtenleer volledig genegeerd heeft door geen contact op te nemen met de behandelende geneesheer 

en door de patiënt niet te zien. 

 

In een tweede onderdeel voeren verzoekers aan dat het medisch attest gevoegd bij de aanvraag van 27 

augustus 2014 op een aantal punten afwijkt van het medisch attest van 10 januari 2012. Tevens 

vermeldt het medisch attest gevoegd bij de laatste aanvraag dat er een verslechtering is van 

verzoeksters toestand. Verzoekers stellen dat de diagnose “post-traumatisch stresssyndroom” wel werd 

gesteld in het medisch attest van 27 augustus 2014 en niet in het medisch attest van 2012. Inzake de 

gevolgen en medische complicaties wordt nu vermeld dat er risico op suïcide aanwezig is, het attest van 

10 januari 2012 vermeldt dit niet. Verzoekers stellen dat de nieuwe elementen in verzoeksters aanvraag 

de volgende zijn: haar posttraumatische dissociatieproblemen leiden nu ook tot periodes van 

afwezigheid en hallucinaties, en ze is tevens gediagnosticeerd met de aandoening “conjugopathie”. 

 

Ten slotte voeten verzoekers nog aan dat het feit dat er geen adequate behandeling is in het land van 

herkomst, volkomen genegeerd wordt in de bestreden beslissing en dat “elementen ter ondersteuning 

van de aanvraag” zoals vermeld in artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet ook de evolutie van een 

pathologie omvat, met inbegrip van de te nemen medicatie. 
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4.3.4. Waar verzoekers aanvoeren dat het niet aan een niet-gespecialiseerd arts toekomt om zich uit te 

spreken over de inhoud van medische attesten van specialisten, dat de ambtenaar-geneesheer zich had 

moeten laten bijstaan of verzoekster had moeten onderzoeken, dat de Code Geneeskundige 

Plichtenleer volledig genegeerd werd, wordt het volgende opgemerkt. 

 

Vooreerst wordt erop gewezen dat de mogelijkheid om advies te vragen een geneesheer-specialist of 

om een medisch onderzoek uit te voeren op de aanvrager, voorzien is in artikel 9ter, § 1, vijfde lid van 

de vreemdelingenwet. Deze bepaling is van toepassing wanneer de ambtenaar-geneesheer het risico 

beoordeelt voor het leven of de fysieke integriteit van de aanvrager of het risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het 

land waar de aanvrager verblijft, de beoordeling van de mogelijkheden van behandeling en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en de 

beoordeling van de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

 

De bestreden beslissing betreft een ontvankelijkheidsbeslissing genomen op grond van artikel 9ter, § 3,  

5° van de vreemdelingenwet, waarbij geen zulke beoordeling vereist is. Ten overvloede wordt hieraan 

toegevoegd dat dit onderzoek of bijkomend advies (voorzien in een wetsbepaling die in casu niet van 

toepassing is) geenszins een verplichting is.  

 

De Raad van State heeft reeds geoordeeld dat het onderzoek en de beoordeling van de medische 

attesten waarop de vreemdeling zich steunt, aan de ambtenaar-geneesheer worden overgelaten, dat 

deze laatste volledig vrij wordt gelaten in zijn beoordeling van de medische attesten, dat de ambtenaar-

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

ingediende medische attesten te beoordelen en niet verplicht is 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. Er anders over oordelen zou in strijd zijn met de bewoordingen van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet (RvS 6 november 2013, nr. 225.353). 

 

Inzake de code van de geneeskundige plichtenleer wordt opgemerkt dat deze als doel heeft de 

geneesheren een gids of leidraad aan te reiken om hun beroep op een professionele, waardige en 

respectvolle manier in te vullen en uit te oefenen. Voor de patiënten en hun omgeving vormt de code der 

geneeskundige plichtenleer een waarborg dat gestreefd wordt naar een correcte en integere uitoefening 

van de geneeskunst. De code van de geneeskundige plichtenleer werd evenwel nooit als algemeen 

bindend verklaard, noch vermag de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren door middel van de 

adviezen bindende regels opleggen. Er wordt voorts op gewezen dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen geen wettigheidscontrole kan uitoefenen inzake een medische 

deontologische code die een gids of leidraad betreft en disciplinaire gedragsregels omvat en geen 

wetgeving noch juridisch bindende norm uitmaakt. De in de medische deontologische code geopperde 

disciplinaire principes, voorschriften en gedragsregels maken nog geen afdwingbare wetgeving uit, 

zodat verzoekers zich hierop niet kunnen beroepen om de onwettigheid van de bestreden beslissing 

aan te voeren. Een eventuele niet-naleving van een disciplinaire ‘code’ vervat in de geneeskundige 

plichtenleer kan niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing leiden. 

 

Het eerste onderdeel van het enig middel is ongegrond. 

 

4.3.5. De aangevoerde schending, in het tweede onderdeel van het enig middel, van de materiële 

motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht wordt onderzocht in samenhang met de aangevoerde 

schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 3 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 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; 
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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.” 

 

Uit deze bepaling blijkt dat de verwerende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk 

dient te verklaren indien de elementen die werden ingeroepen ter onderbouwing van de 

machtigingsaanvraag die overeenkomstig artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd ingediend, reeds 

werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag in toepassing van deze wetsbepaling. 

 

Uit artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet blijkt voorts duidelijk dat het de bij de verschillende 

aanvragen voorgelegde elementen zijn die met elkaar moeten vergeleken worden, zodat de toepassing 

van artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet op zich losstaat van (de wettigheid van) de beslissing 

waarbij de eerdere aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet werd geweigerd. De bedoeling van de wetgever is redelijkerwijze te verhinderen dat 

aanvragen op grond van dezelfde medische redenen ad infinitum worden ingeroepen. 

 

In de bestreden beslissing wordt het volgende gemotiveerd: 

 

“Op 20.3.2013 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 19.1.2012. 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. 19.1.2012 (zie bevestiging arts dd. 

2.10.2014 in bijgevoegde gesloten omslag). Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt slechts de 

reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene, in de beslissing dd. 20.3.2013 werd 

reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene. 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).” 

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer van 2 oktober 2014, dat bij de bestreden beslissing werd 

gevoegd en dat deel uitmaakt van de bestreden beslissing, luidt als volgt: 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag d.d. 27.08.2014 en d.d.19.01.2012 te 

vergelijken. 

Betrokkene legt in de aanvraag d.d.27/8/2014 een standaard medisch getuigschrift (SMG) voor, 

opgesteld door Dr. V.P. op 6/6/2014 + bijlage d.d.25/11/2011. 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. 19/1/2012. Op het SMG d.d.6/6/2014 wordt geen enkele nieuwe diagnose gesteld voor 

betrokkene. Het voorgelegde SMG bevestigt dus slechts de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van betrokkene.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat het standaard medisch getuigschrift van 6 juni 

2014 het volgende vermeldt: 

 

“B/ DIAGNOSE (…) 

- Conjugopathie 

- Etat dissociatif post-traumatique sévère avec périodes d’absence et hallucination” 

(“- Conjugopathie - ernstige post-traumatische dissociatieve toestand met periodes van afwezigheid en 

hallucinatie” eigen vertaling) 

 

Onder « A/Medische voorgeschiedenis » wordt in dit attest vermeld: 

“Traumas graves dans son pays d’origine” 
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(« ernstige trauma’s in haar land van herkomst » eigen vertaling) 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat het standaard medisch getuigschrift van 10 januari 

2012 (gevoegd bij de aanvraag van 19 januari 2012) het volgende vermeldt: 

 

“B/ DIAGNOSE (…) 

Etat dissociatif post-traumatique sévère” 

(“ernstige post-traumatische dissociatieve toestand” eigen vertaling) 

 

Onder “A/ Medische voorgeschiedenis” wordt in dit attest vermeld: 

“- Traumas graves dans son pays d’origine” 

- Conjugopathie » 

(« - ernstige trauma’s in haar land van herkomst - conjugopathie» eigen vertaling) 

 

Verzoekers kunnen niet gevolgd worden in hun betoog dat het loutere feit dat de gezondheidstoestand 

van verzoekster verslechterd is, en dat ook de evolutie van een pathologie als “elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag” moet worden beschouwd. 

 

De evolutie van een pathologie op zich brengt immers niet mee dat er sprake is van nieuwe elementen 

die verantwoorden dat de aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 27 augustus 

2014 onterecht onontvankelijk werd verklaard. Immers blijkt uit nazicht van het administratief dossier dat 

de standaard medische getuigschriften van 6 juni 2014 voor verzoekster dezelfde aandoening 

weergeven als deze aangevoerd in de eerdere aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet van 19 januari 2012, met name een ernstige posttraumatische dissociatieve 

toestand. 

 

De omstandigheid dat in het recente standaard medisch getuigschrift hieraan symptomen van deze 

aandoening worden toegevoegd, met name periodes van afwezigheid en hallucinaties, doet geen 

afbreuk aan de omstandigheid dat deze aandoening reeds werd ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag. Er anders over oordelen zou de aanvrager de mogelijkheid geven om ad infinitum nieuwe 

aanvragen op grond van dezelfde ziekte(s) in te dienen, hetgeen duidelijk niet strookt met het bepaalde 

in artikel 9ter, § 3, 5° van de vreemdelingenwet. 

 

Waar verzoekers aanvoeren dat in het recente medisch attest bijkomend wordt gesteld dat er een risico 

op suïcide is en dat dit niet werd opgemerkt in het medisch attest van 2012, dient eveneens te worden 

vastgesteld dat dit geen afbreuk doet aan de omstandigheid dat de diagnose, met name een ernstige 

posttraumatische dissociatieve toestand, dezelfde is. Bovendien betreft het risico op suïcide geen 

aandoening maar één van de symptomen van de aandoening, alleszins wordt dit risico op suïcide in het 

recente medisch getuigschrift niet vermeld als diagnose maar als gevolg of complicatie indien de 

behandeling wordt stopgezet. 

 

Verzoekers voeren aan dat er sprake is van een nieuwe diagnose, met name conjugopathie. Uit het 

recent medisch attest blijkt inderdaad dat dit vermeld wordt onder diagnose. Uit het standaard medisch 

getuigschrift van 10 januari 2012 blijkt dat dit eveneens vermeld werd, maar onder “medische 

voorgeschiedenis”. Bijgevolg kunnen verzoekers niet zomaar gevolgd worden waar zij menen dat er 

sprake is van een nieuwe diagnose of een nieuwe aandoening. Verzoekster leed hier immers al aan, 

alleszins maakte dit deel uit van haar medische voorgeschiedenis. In de veronderstelling dat zij zouden 

menen dat deze specifieke aandoening verslechterd is, wordt erop gewezen dat een verslechtering van 

een reeds bestaande toestand, zeker niet wanneer die niet concreet verduidelijkt wordt zoals in casu, 

niet meebrengt dat er sprake is van nieuwe elementen die verantwoorden dat de aanvraag op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet ontvankelijk zou worden verklaard. 

 

Aldus betwisten noch weerleggen verzoekers de vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer, hierin 

gevolgd door de gemachtigde, dat het voorgelegde standaard medisch getuigschrift slechts de eerder 

aangehaalde gezondheidstoestand bevestigt en dat er geen enkele nieuwe diagnose wordt gesteld. Het 

staat dus buiten betwisting dat de beide aanvragen gestoeld zijn op dezelfde medische aandoening(en). 

 

De tekst van artikel 9ter, § 1, 5° van de vreemdelingenwet vermeldt immers dat de aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard indien “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 
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bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling”. Dit is in casu het 

geval. 

 

Waar verzoekers aanvoeren dat geen rekening werd gehouden met de bij de aanvraag gevoegde 

documenten inzake de (on)mogelijkheid tot behandeling in  het land van herkomst, wordt benadrukt dat 

de gemachtigde geen nieuw onderzoek ten gronde meer dient door te voeren wanneer hij vaststelt dat 

de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag om machtiging tot verblijf in het Rijk reeds 

werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot afgifte van een machtiging tot verblijf in het 

Rijk op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en hij, gelet op § 3, 5° van voormelde 

wetsbepaling, slechts vermag de herhaalde aanvraag onontvankelijk te verklaren. Waar verzoekers 

hekelen dat geen (nieuw) onderzoek werd gevoerd naar de ziektetoestand zelf, gaan zij eraan voorbij 

dat de aanvraag onontvankelijk werd bevonden hetgeen noodzakelijkerwijze impliceert dat er geen 

onderzoek ten gronde kan en moet worden gevoerd. 

 

De uiteenzetting van verzoekers laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatie-

bevoegdheid waarover verweerder beschikt. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht of van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet blijkt derhalve niet. 

 

4.3.6. Verzoekers voeren de schending aan van artikel 3 van het EVRM maar laten na om op concrete 

wijze uiteen te zetten in welk opzicht de bestreden beslissing deze bepaling schendt. 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 17 december 2004, nr. 138 590; RvS 4 mei 2004, nr. 130 972; 

RvS 1 oktober 2004, nr. 135 618). Dit is in casu niet het geval, zodat dit onderdeel van het enig middel 

onontvankelijk is. 

 

Het enig middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig februari tweeduizend zestien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


