
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 van 7 

 
 

 nr. 163 824 van 10 maart 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 22 maart 2013 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 7 maart 

2013 waarbij een 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 wordt verklaard en anderzijds de schorsing van de tenuitvoerlegging 

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

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 29 maart 2013 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 februari 2016. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. GUEDENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. BRICOUT, 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. Verzoekster dient bij aangetekend schrijven van 11 september 2012 een eerste aanvraag in om 

machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden 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). 
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 25 oktober 2012 de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 11 

september 2012 onontvankelijk wordt verklaard en de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

1.3. Verzoekster dient bij aangetekend schrijven van 28 februari 2013 een tweede aanvraag in om 

machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 7 maart 2013 de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 28 februari 

2013 onontvankelijk wordt verklaard en de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met inreisverbod.  

 

De beslissing waarbij de verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard, is gemotiveerd als volgt: 

 

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

28.02.2013 bij onze diensten werd ingediend door: 

[A., M.] [R.R.: …] 

Geboren te […] op […] 

Nationaliteit: Servië 

+ kinderen: 

[…] 

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: 

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 25.10.2012 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf d.d. 12.09.2012. Betrokkene legt in haar nieuwe verblijfsaanvraag 

een standaard medisch getuigschrift voor waaruit blijkt dat haar gezondheidstoestand ongewijzigd is ten 

aanzien van de eerder ingediende aanvraag d.d. 12.09.2012. Het voorgelegde medisch getuigschrift 

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

d.d. 25.10.2012 werd reeds geoordeeld dat de aandoeningen van betrokkene niet direct 

levensbedreigend zijn. 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 vetvangen 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).” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod luidt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten  

In uitvoering van de beslissing van [P. Y.] ATTACHÉ, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, wordt aan de genaamde: 

[A., M.] geboren te […] op […], nationaliteit Servië 

het bevel gegeven, om ten laatste binnen 7 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven. 
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Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

□ 2° zij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

□ In toepassing van artikel 74/14,§3, van de wet van 15 december 1980: 

O 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg heeft gegeven: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten d.d. 25.10.2012, haar betekend op 21.11.2012. 

[…] 

Inreisverboden 

In uitvoering van artikel 74/11, §1, eerste lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de beslissing 

tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van drie jaar in volgende gevallen: 

O 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten d.d. 25.10.2012, haar betekend op 21.11.2012.” 

 

Dit zijn de tweede en derde bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep in de mate dat dit is gericht tegen de tweede en derde bestreden 

beslissing 

 

In wezen geeft verzoekster in haar inleidende verzoekschrift, hetgeen zij erkent ter terechtzitting, aan 

enkel de nietigverklaring te vorderen van de eerste bestreden beslissing, niet van de tweede en derde 

bestreden beslissing. Wat deze laatste beslissingen betreft, vraagt zij enkel de schorsing van de 

tenuitvoerlegging. Verzoekster gaat er aldus evenwel aan voorbij dat de vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging een accessorium is van het beroep tot nietigverklaring. De Raad kan enkel vaststellen 

dat verzoekster geen beroep tot nietigverklaring aanhangig heeft gemaakt dat specifiek is gericht tegen 

de tweede en derde bestreden beslissing, vaststelling die volstaat om het beroep te verwerpen in 

zoverre dit is gericht tegen deze bestreden beslissingen (zie in dit verband artikel 39/82, § 3, eerste en 

vijfde lid van de Vreemdelingenwet). 

 

3. Onderzoek van het beroep in de mate dat dit is gericht tegen de eerste bestreden beslissing  

 

3.1. Verzoekster voert in een eerste en enig middel de schending aan van de artikelen 9ter, § 1 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 (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“1. 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

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

Vreemdelingenwet heeft tot doel de verzoekster in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat zij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover zij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

In casu heeft verzoekster kennis kunnen nemen van de motieven die aan de grondslag liggen van de 

bestreden beslissing, doch volgens verzoekster heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris ten 

onrechte de aanvraag om verblijfsmachtiging onontvankelijk verklaard. 

Verzoekster betwist aldus niet het loutere feit van de formele motiveringsverplichting, maar wel de 

materiële motiveringsplicht. 

2. 

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve 

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de machtiging tot verblijf conform artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is 

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

Het middel dient dan ook onder meer vanuit dit oogpunt te worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 

133.153). 

De motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur vereist dat de motivering van een 

bestuurshandeling die een aanvraag verwerpt volledig, precies en relevant is (RvSt., nr. 55.056, 7 

september 1995, Rev.Dr. étr, 1996, 249). 
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Aan artikel 62 Vreemdelingenwet is slechts voldaan wanneer de motivering van de administratieve 

beslissing afdoende en toereikend is. (RvSt., nr. 43.522, 29 juni 1993, R.A.C.E;, 1993), en meer bepaald 

passend, nauwkeurig en relevant (RvSt., nr. 53.583, 7 juni 1995, Rev.dr. étr, 1995, 326), of nog 

duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (RvSt., nr. 42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E. 1993). 

In casu is NIET voldaan aan de materiële motiveringsplicht omdat de motivering van verweerster op 

geen enkele wijze afdoende, nauwkeurig en volledig is. 

Immers steunt verweerster haar beslissing volledig op het advies van de arts-adviseur die uiteenzet dat 

er geen sprake is van een direct levensbedreigende aandoening in hoofde van verzoekster. 

Verzoekster kan niet akkoord gaan met een dergelijke stéréotypé afwijzing van haar verzoek tot 

regularisatie, omdat dat het toepassingsgebied van het artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet ruimer 

is dan enkel ziektes die onmiddellijk levensbedreigend zijn. 

Om een verblijf te bekomen op grond van medische redenen dient de medische toestand van de 

vreemdeling een zekere ernst te vertonen. Meer bepaald is vereist dat de ziekte, ongeacht de aard 

ervan, een zekere ernst vertoont om een reëel beletsel voor de uitvoering van de uitvoeringsmaatregel 

te kunnen vormen. 

(Zie BROUCKAERT, S., "Medische aspecten van het vreemdelingenrecht en artikel 3 van het EvRM. 

Een overzicht van rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, de Raad van State 

en de burgerlijke rechtbanken", T.Vreemd., 2005, 196.) 

Er is niet vereist dat de ziekte levensbedreigend is, het kan volstaan dat bijvoorbeeld gespecialiseerde 

zorgverstrekking nodig is of nog dat regelmatige consultaties nodig zijn. 

Benevens het feit of er al of niet sprake is van een ernstige ziekte die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit van de vreemdeling, dient verweerster op basis van artikel 9ter §1 van de 

Vreemdelingenwet na te gaan of de vreemdeling in haar land van herkomst een risico kan lopen op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling voorhanden is in 

haar land van herkomst of het land waar ze heeft verbleven. 

Artikel 9ter § 1, al 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: "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. " 

Gelet op de redactie van artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet is deze bepaling van 

toepassing op drie gevallen, namelijk wanneer er sprake is van een ziekte of aandoening die: 

- Ofwel een reëel risico inhoudt voor het leven 

- Ofwel een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit 

- Ofwel een reëel risico inhoudt op onmenselijke of vernederende behandeling Doordat er geen 

adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf. 

Uit het advies van de arts-adviseur, waarvan kan worden aangenomen dat verweerster het geheel 

onderschrijft aangezien zij ernaar verwijst in de bestreden beslissing, blijkt dat niet werd nagegaan of de 

aangehaalde medische elementen van verzoekster een reëel risico inhouden op onmenselijke of 

vernederende behandelingen doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van 

herkomst. 

Aangezien uit de omschrijving en motivering van de beslissing van verweerster blijkt dat zij dit laatste 

aspect zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, al. 1 zelfs helemaal niet heeft onderzocht, blijkt onbetwistbaar 

dat er zich een manifeste schending voordoet van het zorgvuldigheidsbeginsel zoals in casu aan de 

orde is. 

De controle arts heeft in zijn advies enkel nagegaan of het ziektebeeld van verzoekster 

levensbedreigend was of niet, en besloten dat de aandoeningen waaraan verzoeker lijdt niet 

levensbedreigend zijn, doch op geen enkele wijze spreekt de controle-arts zich uit over het tweede 

aspect van artikel 9ter, §1 Vreemdelingenwet, nl. houdt de ziekte een reëel risico in op een 

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

herkomst of het land waar zij verblijft 

Wanneer verweerster besluit tot onontvankelijkheid van de regularisatie aanvraag van verzoekster en bij 

haar besluitvorming verwijst naar een onvolledig onderzoek van een controle-arts, dan is de beslissing 

die verweerster heeft genomen zelf behept met een gebrek, want onvoldoende gemotiveerd. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen reeds een beslissing in deze zin genomen in een arrest nr. 

83.956 van 29 juni 2012: "De motivering van een bestuurlijke beslissing moet minimaal aan de 

bestuurde toelaten te begrijpen waarom deze beslissing genomen werd zodat hij met kennis van zaken 

zijn rechtsmiddelen kan aanwenden. Deze vereiste impliceert dat wanneer geponeerd wordt dat een 

vreemdeling niet voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in een wetsbepaling die twee situaties 

voorziet, er duidelijk uiteengezet dient te worden waarom geen van beide situaties van toepassing is. De 
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motivering van de bestreden beslissing voldoet NIET aan deze voorwaarde en is derhalve niet pertinent 

en draagkrachtig. De formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991, werd miskend." 

—> Om deze redenen vraagt verzoekster de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om de bestreden 

beslissing dd. 25/10/2012 van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, 

waarin de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard, te vernietigen.” 

 

3.2.1. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien 

dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de 

juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat de eerste bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op 

basis waarvan deze is genomen. In de motivering van deze beslissing wordt zo, met verwijzing naar 

artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet, vastgesteld dat de verblijfsaanvraag om medische 

redenen niet ontvankelijk is, omdat de ter ondersteuning van de aanvraag ingeroepen elementen reeds 

werden ingeroepen bij een vorige aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, met name de aanvraag van 12 september 2012. Er wordt gesteld dat uit het 

standaard medisch getuigschrift voorgelegd bij de thans voorliggende aanvraag blijkt dat de 

gezondheidstoestand ongewijzigd is in vergelijking met de gezondheidstoestand zoals deze voorlag bij 

de aanvraag van 12 september 2012, en deze enkel bevestigt.  

 

Deze motivering is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoekster in staat te begrijpen op welke 

juridische en feitelijke gegevens de door haar eerste bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat het 

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

 

In zoverre verzoekster aangeeft de eerste bestreden beslissing zo te lezen dat deze volledig steunt op 

het advies dat een arts-adviseur uitbracht in het kader van haar eerdere verblijfsaanvraag om medische 

redenen, merkt de Raad op dat verzoekster uitgaat van een foutieve lezing van deze beslissing. De 

eerste bestreden beslissing geeft immers zeer duidelijk aan wezenlijk te steunen op de vaststelling dat 

de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de verblijfsaanvraag reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Dit betreft 

het determinerende motief dat aan de thans eerste bestreden beslissing ten grondslag ligt.  

 

Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

3.2.2. De kritiek van verzoekster wordt verder onderzocht in het licht van de materiële motiveringsplicht 

en het zorgvuldigheidsbeginsel en dit in het licht van de toepassing van de bepalingen van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet. 

 

Bij het beoordelen van de materiële motiveringsplicht, treedt de Raad 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. Verder toetst de Raad in het kader van zijn 

wettigheidstoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond 

daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid verder de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 
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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, 5° van de Vreemdelingenwet stelt verder: 

 

“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.” 

 

Verzoekster diende op 11 september 2012 een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd op 25 oktober 2012 onontvankelijk 

verklaard op grond van artikel 9ter, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet en gelet op een advies van een 

arts-geneesheer dat kennelijk geen aandoening voorlag zoals bedoeld in § 1, eerste lid van deze 

wetsbepaling. Vervolgens diende verzoekster op 28 februari 2013 een tweede aanvraag om machtiging 

tot verblijf in op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, die leidde tot de thans eerste 

bestreden beslissing waarbij toepassing wordt gemaakt van artikel 9ter, § 3, 5° van de 

Vreemdelingenwet.  

 

De Raad benadrukt dat de bewoordingen van artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet duidelijk zijn 

en geen interpretatie behoeven. Deze wetsbepaling geeft duidelijk aan dat de bij de aanvragen 

ingeroepen elementen met elkaar dienen te worden vergeleken, waarbij de aanvraag onontvankelijk 

dient te worden verklaard indien deze elementen dezelfde zijn (RvS 20 oktober 2015, nr. 232.626). De 

wetgever heeft aldus willen verhinderen dat aanvragen om machtiging tot verblijf om medische redenen 

tot in het oneindige worden ingediend.  

 

De Raad kan enkel vaststellen dat verzoekster op geen enkele wijze de vaststelling in de thans eerste 

bestreden beslissing betwist dat de ingeroepen gezondheidstoestand dezelfde is en zij in het kader van 

de thans voorliggende verblijfsaanvraag geen nieuwe elementen heeft ingeroepen in vergelijking met 

haar vorige verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De vaststelling dat de 

ingeroepen elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van dezelfde bepaling, met name artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, heeft de 

toepassing van artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet tot gevolg. De thans aangevochten eerste 

bestreden beslissing doet verder geen uitspraak over de toepassing van artikel 9ter, § 1, eerste lid van 

de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeksters betoog in haar middel komt in wezen neer op een kritiek op de wijze waarop haar eerdere 

verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet door een arts-adviseur werd 

beoordeeld. Zij steunt haar uiteenzetting op de premisse dat de eerste bestreden beslissing volledig 

steunt op dit advies dat een arts-adviseur uitbracht in het kader van voormelde eerdere 

verblijfsaanvraag. De Raad herhaalt evenwel dat het determinerende motief van de eerste bestreden 

beslissing de vaststelling betreft dat de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag reeds 

werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet. Het door verzoekster gestelde dat de eerste bestreden beslissing 

volledig steunt op het advies dat een arts-adviseur uitbracht in het kader van deze eerdere 

verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, waardoor de inhoud van dit 

advies de determinerende motivering vormt niet enkel van de eerdere beslissing van 25 oktober 2012 

maar ook van de thans eerste bestreden beslissing, mist feitelijke grondslag. Het gegeven dat in de 

eerste bestreden beslissing tevens wordt gewezen op het feit dat inzake de eerste aanvraag op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet op 25 oktober 2012 een beslissing werd genomen, doet geen 

afbreuk aan het gegeven dat het determinerende motief de vaststelling betreft dat geen nieuwe 

elementen zijn voorgelegd aan het bestuur en niet het gegeven dat de eerdere aanvraag om machtiging 

tot verblijf negatief werd afgesloten. Zoals hiervoor is uiteengezet, volstaat het dat een eerdere 
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aanvraag op grond van bepaalde medische elementen is ingediend opdat een latere op grond van 

diezelfde elementen ingediende aanvraag niet-ontvankelijk moet worden verklaard en is het niet 

relevant of over de eerdere aanvraag al dan niet reeds een beslissing is genomen en of deze beslissing 

al dan niet wettig is (RvS 20 oktober 2015, nr. 232.626). Verzoeksters kritiek op het advies dat ten 

grondslag lag aan de beslissing genomen in het kader van de eerdere aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, vermag geen afbreuk te doen aan het 

determinerende motief van de thans eerste bestreden beslissing en kan aldus niet leiden tot de 

nietigverklaring van deze beslissing.  

 

Gelet op bovenstaande uiteenzetting wordt geen schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 

van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel aangetoond.  

 

3.2.3. Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Zoals hierboven reeds werd vastgesteld, vraagt verzoekster niet de nietigverklaring van de tweede en 

derde bestreden beslissing. Verzoekster heeft verder geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring 

van de eerste bestreden beslissing kan leiden aangevoerd. Met toepassing van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing samen met het beroep tot nietigverklaring 

verworpen.  

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoekster.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien maart tweeduizend zestien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VERLOOY I. CORNELIS 


