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 nr. 163 055 van 26 februari 2016 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

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

18 oktober 2013 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 1 oktober 2013 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 op 8 oktober 2013 ter kennis gebracht. 

 

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 13 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 februari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekende partijen, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, komen op 

20 september 2010 België binnen en vragen op dezelfde dag asiel aan. Op 17 december 2010 beslist 

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. X van 18 maart 2011 

weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) eveneens de vluchtelingenstatus 

en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekende partijen. 
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1.2. Op 6 november 2010 dienen de verzoekende partijen 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: 

Vreemdelingenwet). Nadat de aanvraag op 7 december 2010 ontvankelijk wordt verklaard, wordt ze op 

20 april 2012 ongegrond bevonden. 

 

1.3. Op 8 februari 2012 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 18 april  2013 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard en wordt tevens aan de verzoekende partijen bevel gegeven om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.4. Op 24 mei 2012 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing houdende 

bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

1.5. Op 17 juni 2013 dienen de verzoekende partijen een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf 

in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 27 november 2014 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard. 

 

1.6. Op 27 november 2014 wordt tevens aan de verzoekende partijen bevel gegeven om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13) en wordt aan de eerste verzoekster en de tweede verzoeker een 

inreisverbod (bijlage 13sexies) voor twee jaar opgelegd. Tegen deze beslissingen wordt een vordering 

tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad. Deze zaak is gekend onder het 

nr. X. 

 

1.7. Op 16 september 2013 dienen de verzoekende partijen een tweede aanvraag in om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 1 oktober 2013 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard. Dit is de thans bestreden beslissing, die op 8 oktober 2013 aan de 

verzoekende partijen ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

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

16.09.2013 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 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 20.04.2012 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf dd. 06.11.2010. Betrokkene legt in zijn nieuwe verblijfsaanvraag 

standaard medische getuigschriften voor waaruit blijkt dat haar gezondheidstoestand ongewijzigd is ten 

aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 06.11.2010. De voorgelegde medische getuigschriften 

bevestigen slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing 

dd. 20.04.2012 werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene en werd de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in het land 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). 

(…)” 
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2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partijen werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet 

kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te 

leggen van de verzoekende partijen. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 9ter en 62 

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

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het redelijkheidsbeginsel en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens wordt een manifeste beoordelingsfout aangevoerd. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“ledere beslissing van de overheid dient in alle redelijkheid en met de nodige zorgvuldigheid te worden 

genomen. 

 

Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een 

zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of orgaan 

zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen zien en 

aanvaarden. 

 

Verwerende partij dient zich bij het nemen van de beslissing niet alleen alle feiten correct en volledig 

vast te stellen, te waarderen en te interpreteren, daarnaast dient zij zich ook van alle relevante 

gegevens op de hoogte moet stellen. 

 

Artikel 9 ter, §3 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) luidt als volgt: 

(…) 

 

Uit lezing van punt 5 in bovenstaand artikel blijkt dat verwerende partij de aanvraag onontvankelijk kan 

verklaren 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 o.b.v. artikel 9terVw. 

 

Onterecht stelt verwerende partij op dat het medische getuigschrift, zoals gevoegd bij de medische 

regularisatie aanvraag van 16.09.2013, melding maakt van een ongewijzigde gezondheidstoestand in 

vergelijking met de eerdere aanvraag. 

 

Bij verzoekster werd immers een ernstige geestesstoornis (graad 9) (met onmogelijkheid tot zelfzorg en 

normaal functioneren van verzoekster) vastgesteld. De situatie is dan ook duidelijk verslechterd. Door 

het psychiatrisch probleem is er een onmogelijkheid tot zelfzorg en normaal functioneren. Bij 

afwezigheid van enige medicatie en van medische behandeling verwacht men een evolutie naar een 

ernstige depressie met zelfs zelfverwaarlozing met gevaar voor zichzelf. Bovendien is er ook naast 

angstaanvallen, sprake van hyperventilatie, hallucinatie en drop attacks met bewustzijnsverlies. 

Verzoekster diende bovendien reeds diverse malen te worden opgenomen in de spoed. 

 

In tegenstelling tot de bewering van de ambtenaar-geneesheer in haar advies van 02.04.2012, hetgeen 

leidde tot de eerdere beslissing van 20.04.2012, blijkt uit de thans voorgelegde medische attesten dan 

ook weldegelijk dat er sprake is van een actuele noodzaak tot medische behandeling. 

 

De behandelende psychiater is van oordeel dat er sprake is van een reëel risico voor het leven van 

verzoekster, minstens van een risico voor haar fysische en psychische integriteit, indien de behandeling 

thans zou worden stopgezet. In die zin is de gezondheidstoestand van verzoekster dan ook als kritiek te 

beschouwen in de zin van de rechtspraak van het EHRM. 

 

In tegenstelling tot de bewering van verwerende partij zijn er bovendien ook elementen ingeroepen die 

nog niet waren ingeroepen in het kader van de vorige aanvraag op basis van artikel 9ter Vw. 
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Door verzoekers werden immers in hun aanvraag dd. 16.09.2013 op gedocumenteerde wijze 

aangetoond dat er in hun land van herkomst geen efficiënte behandeling mogelijk is. 

 

Verwezen werd in het verzoekschrift tot verblijfsmachtiging om medische redenen dd. 16.09.2013 naar 

een internationale studie van The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, 

http://www.cri-proiect.eu/cs/cs-serbia-en.pdf, juni 2009, p 89: 

'The health care for persons with mental problems is not very well developed in Serbia. The help of 

NGOs is welcomed but unfortunately their programmes are not sustainable as they ceased to exist after 

the ending of the project financed by foreign donors. Some international NGOs (Medicines Sans 

Frontieres-Belgium, Care, ICRC), were involved in helping traumatized communities in southern Serbia, 

because of the absence of professional physicians. (...). Unfortunately there are no available evaluations 

of the free-of-charge psychological counselling and programmes provided by some NGOs and church-

based organizations. 

 

Verzoekster zal er dan ook geen afdoende medische behandeling kunnen krijgen. Zie immers 

Healthcare in Serbia, te vinden op http://www.europe- cities.com/en/633/serbia/health/: 

'Serbian healthcare has been severely under-funded for many years and consequently, the standard of 

healthcare available is of poor quality. Medical staff are well trained; however equipment and facilities let 

the health system down considerably. Healthcare in Serbia is available to all citizens and registered 

long-term residents. Private healthcare is also available for those citizens who can afford it. The Health 

Insurance Fund (HIF) operates and oversees the health service in Serbia, the aim of the organisation is 

to make the health system equal for every citizen no matter what their status, but in practice this is often 

not the case. ' 

 

Ook corruptie en onder-tafel-betalingen zijn er een algemeen bekend gegeven (zie Healthcare in Serbia, 

te vinden op http://www.europe-cities.com/en/633/serbia/health/: 

'Prescription medicines must be paid for and doctors charge under-the-table payments for all services. ' 

 

Aldus is zonder meer duidelijk dat verzoekster niet zal kunnen beschikken over medische zorgen, laat 

staan van een aanvaardbaar kwalitatief niveau (RvSt 7 mei 2001, nr. 95.175.RDE 2002 N° 119; RvSt 30 

november 1999, nr. 83.760.RDE 2002 N° 119; Kortg. Leuven 6 december 1996, T. Vreemd. 1997, 299-

300) 

 

Naast de afwezigheid van beschikbaarheid en toegankelijkheid van de behandeling in het land van 

herkomst en het financiële kostenplaatje moet tevens worden opgemerkt dat verzoekster blijvende 

behandeling nodig zal hebben. 

 

Over al het voorgaande werd in de eerdere beslissing niks gesteld, laat staan dat er toen reeds rekening 

mee zou zijn gehouden, zodat deze aangehaalde elementen weldegelijk nieuwe gegevens betreffen die 

nog niet aan verwerende partij waren voorgelegd in het kader van een eerdere aanvraag. 

 

Het is dan ook strijdig met artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, minstens is er sprake van een 

schending van het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel, en zelfs van de materiële en formele 

motiveringsplicht, dat verwerende partij zonder meer stelt dat de informatie die verzoekers voorleggen 

reeds werd ingeroepen in het kader van de vorige aanvraag. 

 

Verwerende partij had vervolgens de informatie waarvan melding in het verzoekschrift moeten 

voorleggen aan de ambtenaar-geneesheer (conform art. 9ter § 1 Vw.), zodat deze laatste een nieuw 

advies omtrent de beschikbaarheid en vooral de toegankelijkheid kon opmaken en aan verwerende 

partij bezorgen. 

 

Zulks heeft verwerende partij evenwel niet gedaan. 

 

Dat verwerende partij dan ook ten onrechte de aanvraag als onontvankelijk heeft afgewezen.” 

 

 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een enig middel stellen verzoekers een schending voor van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, 

van het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, de formele motiveringsplicht, artikel 62 van 

http://www.europe-cities.com/en/633/serbia/health/
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de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen. 

 

Zij betogen dat de verwerende partij onterecht stelt dat er in de aanvraag van 16 september 2013 

melding wordt gemaakt van een ongewijzigde gezondheidstoestand, daar er sprake is van een ernstige 

geestesstoornis (graad 9) en dat de situatie duidelijk verslechterd is. Ze vervolgen dat ze in hun 

aanvraag van 16 september 2013 hebben verwezen naar een internationale studie van juni 2009 waarin 

gesteld wordt dat de zorg voor mensen met mentale problemen niet goed ontwikkeld is in Servië. 

Volgens hen zullen ze geen afdoende medische behandeling kunnen krijgen in Servië. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de ambtenaar-geneesheer d.d. 2 april 2012 een 

advies opstelde in navolging van de aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet ingediend op 8 november 2010, dat onder meer luidt als volgt: 

" (...) Uit een studie van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften blijkt dat 

deze 40-jarige vrouw ambulante psychiatrische zorgen krijgt in het kader van depressie, cognitieve 

deterioratie en chronische psychose; er bleek hierbij ook sprake van geheugenstoornissen en van een 

psychiatrische voorgeschiedenis (waarschijnlijk psychose). 

In betrokkenes medicamenteuze behandeling zoals op 22/07/2011 noteren we Sipralexa (...), Abifily (...) 

en Piracetam (...) . De behandelde psychiater, dr. K. (…) attesteerde in dit medisch getuigschrift van 

22/07/2011 verder dat de voorziene duur van de noodzakelijke behandeling en de evolutie en de 

prognose af te wachten zijn en dat een psychiatrisch hospitaal en begeleiding noodzakelijk zijn; we 

merken op dat we niet beschikken over aanvullende medische (psychiatrische getuigschriften/verslagen 

waaruit zou blijken dat betrokkene intussen gehospitaliseerd werd in een psychiatrisch ziekenhuis of op 

een afdeling psychiatrie.  

In de medische voorgeschiedenis van de betrokkene noteren we nog ijzergebreksanemie (...) kunnen in 

deze context geen argumenten weerhouden worden voor een actuele ernstige medische aandoening 

(...) 

Wat betreft de behandelings- en opvolgingsmogelijkheden in het herkomstland Servië: (...) 

Uit deze informatie blijkt dat de medicamenteuze behandeling met antidepressiva en antipsychotica 

beschikbaar is in Servië. (...) 

Wat betreft de toegankelijkheid van de behandelings- en opvolgingsmogelijkheden in het land van 

herkomst, Servië. (...) Uit deze informatie kunnen we besluiten dat er geen bezwaren zijn wat betreft de 

toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst, Servië. (...) " 

 

Op grond van voormeld advies werd de aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet, ingediend op 8 november 2010, d.d. 20 april 2012 ongegrond verklaard. 

 

Op 16 september 2013 deden zij opnieuw een aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Er werd een SMG bijgevoegd van 12/09/2013 waarin als 

diagnose het volgende werd vermeld: angstaanvallen, hyperventilatie, hallucinaties, vermoeden 

schizofrenie, vermoeden posttraumatische stressstoornis, ernstige psychisch- psychiatrische 

aandoening met onmogelijkheid tot zelfzorg en normale functie. Tevens werd er een SMG voorgelegd 

d.d. 12/09/2013 waarin onder diagnose het volgende werd gesteld: hoofdpijn, insomnia, angst, 

psychiatrische symptomen met name waandenkbeelden, geheugenstoornissen ernstige geestesstoornis 

met psychose en posttraumatische stressstoornis graad 9. 

 

De aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd 

d.d. 1 oktober 2013 onontvankelijk verklaard bij toepassing van artikel 9ter §3, 5° van de 

vreemdelingenwet. 

 

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

(…) 

 

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

(…) 

 

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 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 
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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 

procédure duidelijk te omkaderen. Er kan van de gemachtigde van de staatssecretaris, als medische 

leek, ook niet verwacht worden dat hij alle aangebrachte medische gegevens, zoals 

ziekenhuisverslagen, laboresultaten, en dergelijke, zou betrekken bij de vraag of er sprake is van 

nieuwe elementen. Die vereisen immers veelal een medische beoordeling, waarvoor de gemachtigde 

van de staatssecretaris niet bevoegd is. 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. X, d.d. 14 maart 2013). 

 

Uit wat supra reeds gesteld blijkt duidelijk uit de standaard medische attesten die gevoegd werden bij de 

aanvraag van 16 september 2013 opnieuw werd ingegaan op de gezondheidstoestand die reeds eerder 

naar voren werd gebracht in de aanvraag van 8 november 2010. Immers, verzoekers beroepen zich 

thans weer op de psychische/psychologische situatie. 

 

Zoals blijkt uit het administratieve dossier werd door de ambtenaar-geneesheer reeds onderzocht en 

vastgesteld dat de nodige medicamenteuze behandeling en opvolging zowel beschikbaar als 

toegankelijk zijn in het herkomstland. 

 

Verzoekers maken niet aannemelijk dat die vaststellingen thans niet meer correct zouden zijn en dat zij 

thans onderworpen zouden zijn aan volledig verschillende medicatie. 

 

Het loutere feit dat verzoekers van mening zijn dat de situatie thans verslechterd is doet geen afbreuk 

aan het feit dat de ingeroepen elementen 

 

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

van de vorige aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Er kan worden verwacht van verzoekers dat zij kennis hebben van de elementen die zij hebben 

ingeroepen in het kader van de vorige aanvraag en dat voormelde motivering hen dan ook in staat stelt - 

zoals ook blijkt uit verzoekers hun verdere uiteenzetting - om in rechte op te komen tegen deze 

beslising. 

 

In dit verband dient er ook gewezen op te worden dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht niet zover gaat 

dat een overheid de motieven van de motieven van een beslissing zou moeten geven (RvS 18 

september 2009, nr. 196.182). Er blijkt ook geenszins dat de motivering van de bestreden beslissing 

een loutere algemene stijlformule betreft. Ten overvloede dient bovendien geduid te worden dat zelfs 

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

een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit loutere feit op zich alleen nog niet 

betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 

164.171, RvS, 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

De motivering van de bestreden beslissing is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoekers in staat te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hen bestreden beslissing is gegrond, 

derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 

Het enig middel is niet ernstig.” 

 

3.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

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

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

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing 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 aanvraag onontvankelijk wordt verklaard omdat er 

“(o)p 20.04.2012 (…) een beslissing (werd) genomen aangaande de aanvraag tot machtiging tot verblijf 

dd. 06.11.2010” waarbij “reeds uitgebreid (werd) ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene 

en (…) de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in het land herkomst van 

betrokkene (werd) onderzocht” en de verzoekende partijen medische getuigschriften voorleggen die 

“slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene (bevestigen)”. De 

verzoekende partijen 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. Uit de 

uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissing 

kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

3.3.2. De verzoekende partijen voeren bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, 

zodat het middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht is de Raad 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. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 3, 5°, van de Vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing werd 

genomen, luidt als volgt: 

 

“§ 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.” 

 

Uit deze bepaling blijkt dat de gemachtigde van de bevoegde minister, c.q. staatssecretaris, een 

aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk dient te verklaren indien de elementen die worden 

ingeroepen ter onderbouwing van de machtigingsaanvraag overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet voorheen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag in 

toepassing van deze wetsbepaling. Uit de betrokken wetsbepaling blijkt duidelijk dat het de bij de 

verschillende aanvragen voorgelegde elementen zijn die met elkaar moeten vergeleken worden. De 

bedoeling van de wetgever is redelijkerwijze te verhinderen dat aanvragen om machtiging tot verblijf om 

medische redenen ad infinitum worden ingeroepen. 

 

Te dezen voeren de verzoekende partijen aan dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 

ten onrechte meende dat de gezondheidstoestand van de eerste verzoekster ongewijzigd is ten 

opzichte van de eerste aanvraag. Zij menen dat de gezondheidstoestand van de eerste verzoekster wel 

degelijk verergerd is en wijzen op de “onmogelijkheid tot zelfzorg en normaal functioneren”, zoals blijkt 

uit het standaard medisch getuigschrift van Dr. S. van 12 september 2013. Verder wijzen de 

verzoekende partijen erop dat de eerste verzoekster naast angstaanvallen ook lijdt aan hyperventilatie, 

hallucinatie en drop attacks met bewustzijnsverlies. Hieruit blijkt dat zij zich opnieuw beroepen op de 

psychische problematiek van de eerste verzoekster, zonder evenwel aan te tonen dat deze toestand 

dermate verergerd is dat zich een andere behandeling of andere medicatie opdringt dan tijdens de 

periode van de beoordeling van hun eerste aanvraag om medische regularisatie, waarbij door de arts-

adviseur in zijn advies van 2 april 2012 reeds werd ingegaan op de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de nodige behandeling en opvolging in het land van herkomst en tevens de 

ondersteunende aanwezigheid van familieleden en/of derden werd aanbevolen, en waarbij de 
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gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris met verwijzing naar dit advies op 20 april 2012 tot de 

ongegrondheid van de aanvraag besloot. Bovendien werd in een standaard medisch getuigschrift van 

Dr. S., dat ter ondersteuning van de aanvraag van 6 november 2010 werd ingediend, reeds gewezen op 

de “angstproblematiek met hyperventilatie” en vermeldt het standaard medisch getuigschrift van Dr. K., 

dat eveneens ter ondersteuning van de aanvraag van 6 november 2010 werd ingediend, dat de eerste 

verzoekster lijdt aan “chronische psychose”. 

 

De verzoekende partijen wijzen erop dat “(b)ij afwezigheid van enige medicatie en van medische 

behandeling (…) men een evolutie naar een ernstige depressie met zelfs zelfverwaarlozing met gevaar 

voor zichzelf (verwacht)”. Evenwel blijkt uit het standaard medisch getuigschrift van Dr. V. D. S. van 

30 juni 2011, dat ter aanvulling van de door de verzoekende partijen op 6 november 2010 ingediende 

aanvraag werd voorgelegd, dat op de vraag “D/ Wat zouden de gevolgen en mogelijke complicaties zijn 

indien de behandeling wordt stopgezet?” werd geantwoord: “- ernstige depressie (…) – suïcide risico 

(…) - zelfverwaarlozing”. Bijgevolg tonen de verzoekende partijen niet aan dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze 

heeft geoordeeld 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. 

 

De verzoekende partijen wijzen er ook op dat de eerste verzoekster “reeds diverse malen (werd) 

opgenomen in de spoed”. De arts-adviseur stelde in zijn advies van 2 april 2012, waarnaar in de 

beslissing van de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris van 20 april 2012 wordt verwezen, 

evenwel dat “we niet beschikken over aanvullende medische (psychiatrische) getuigschriften/verslagen 

waaruit zou blijken dat de betrokkene intussen gehospitaliseerd werd in een psychiatrisch ziekenhuis of 

op een afdeling psychiatrie”. Ook bij de aanvraag van 16 september 2013 werden dergelijke 

aanvullende stukken niet bijgebracht. In het standaard medisch getuigschrift van Dr. S. van 

12 september 2013 wordt weliswaar gesteld dat de eerste verzoekster “af en toe (…) (opgenomen wordt 

op de spoed) o.w.v. hyperventilatie” doch er blijkt niet dat hieromtrent bij de aanvraag stukken werden 

bijgebracht, zodat de verzoekende partijen niet aantonen dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft 

geoordeeld 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. 

 

De verzoekende partijen werpen verder, met verwijzingen naar verschillende internationale rapporten, 

op dat zij in hun aanvraag om machtiging tot verblijf van 16 september 2013 hebben uiteengezet dat “in 

hun land van herkomst geen efficiënte behandeling mogelijk is” en zij menen dan ook een nieuw 

element te hebben aangebracht ten opzichte van hun eerdere aanvraag van 6 november 2010. Zij gaan 

er evenwel aan voorbij dat in het kader van hun eerste aanvraag om machtiging tot verblijf in het advies 

van de arts-adviseur van 2 april 2012, met verwijzing naar (meer) recente en betrouwbare bronnen dan 

diegene die door de verzoekende partijen worden geciteerd, werd overwogen dat de “medicamenteuze 

behandeling met antidepressiva en antipsychotica beschikbaar is in Servië”, waarbij werd gespecifieerd 

dat “(d)e beschikbaarheid van escitalopram en aripiprazol in Servië (…) aan de hand van deze 

informatie niet bevestigd (kan) worden doch indien noodzakelijk/gewenst zijn andere antidepressiva 

(bijvoorbeeld sertraline, fluoxetine) en andere antipsychotica (bijvoorbeeld olanzapine, risperdal) 

beschikbaar als alternatief” en dat “(p)sychiatrische zorgen (ambulant en via hospitalisatie) (…) 

beschikbaar (zijn) in Servië”. Bijgevolg maken de verzoekende partijen niet aannemelijk dat de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk 

onredelijke wijze heeft geoordeeld 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. Ten 

overvloede wordt erop gewezen dat de door de verzoekende partijen aangehaalde elementen omtrent 

de situatie in hun land van herkomst en de onmogelijkheid tot behandeling aldaar nog niet maken dat 

het om een andere gezondheidstoestand gaat die niet eerder werd ingeroepen en dat uit de stukken van 

het administratief dossier blijkt dat de bij de thans voorliggende aanvraag gevoegde informatie duidelijk 

slechts “nuttige inlichtingen” betreft aangaande de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een 

adequate behandeling in het land van herkomst, zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, derde lid, van de 

Vreemdelingenwet, en niet de medische problematiek of de voorgeschreven behandeling van deze 

medische problematiek zelf. Gelet op het feit dat de verzoekende partijen reeds in hun eerste aanvraag 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet de nuttige inlichtingen voorzien in artikel 9ter, § 1, 

derde lid, van deze wet behoorden over te maken, kan een bijkomende inlichting geen nieuw element 

uitmaken dat een nieuw onderzoek ten gronde zou noodzaken. 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 de juridische metafysica van artikel 9ter, § 3, 5°, van de 
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Vreemdelingenwet. Het is dan ook niet kennelijk onredelijk noch incorrect om enkel de elementen 

betreffende de medische problematiek zelf te vergelijken en om de bij de tweede aanvraag gevoegde 

informatie omtrent het land van herkomst niet te beschouwen als een nieuw element. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke 

wijze tot de bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het 

licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. Evenmin wordt een 

manifeste beoordelingsfout aannemelijk gemaakt. 

 

3.3.3. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening 

van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het redelijkheidsbeginsel 

kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur 

ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer 

het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de 

motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). In de bestreden 

beslissing worden de motieven opgesomd op grond waarvan de gemachtigde tot de onontvankelijkheid 

van aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet heeft 

besloten. De gemachtigde heeft enkel gebruik gemaakt van de hem bij wet toegekende bevoegdheden 

en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, niet op een kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit gekomen. 

Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing 

het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

3.3.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

3.3.5. Het enig middel is ongegrond. 

 

 

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.  

 

 

 

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 zesentwintig februari tweeduizend zestien 

door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
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mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 


