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 nr. 168 144 van 24 mei 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 28 december 2015 

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

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

Vereenvoudiging van 19 november 2015, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en van de beslissing 

tot afgifte van vier bevelen om het grondgebied te verlaten van dezelfde datum. Deze beslissingen 

werden op 7 december 2015 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 11 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 maart 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. VAN DER LINDEN, die loco advocaat S. LAUWERS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 januari 2011 dienden verzoekster en haar echtgenoot een asielaanvraag in bij de bevoegde 

Belgische autoriteiten. 

 

Op 6 april 2011 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna 

verkort het CGVS) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire 

beschermingsstatus. 
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Op 12 juli 2011 weigerde ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) bij 

arresten nrs. 70 882 en 70 987 de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan 

verzoekster en haar echtgenoot. 

 

Op 5 september 2011 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Op 15 september 2011 diende verzoekster een eerste 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 verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 21 oktober 2011 verklaarde de gemachtigde deze aanvraag onontvankelijk omdat het standaard 

medisch getuigschrift dat werd voorgelegd niet beantwoordde aan de voorwaarden voorzien in artikel 

9ter, § 1, 4de lid van de Vreemdelingenwet.  

 

Tegen deze beslissing diende verzoekster een beroep in bij de Raad, dat op 21 februari 2012 bij arrest 

nr. 75 510) werd verworpen. 

 

Op 15 december 2011 diende verzoekster samen met haar echtgenoot en kinderen een tweede 

aanvraag in op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 2 januari 2012 verklaarde de gemachtigde deze aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ontvankelijk.  

 

Op 31 oktober 2014 verklaarde de gemachtigde deze aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ongegrond en nam hij de beslissing tot afgifte van bevelen om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13) aan verzoekster en haar gezinsleden. Tegen deze beslissingen dienden zij beroep 

in bij de Raad. 

 

Op 22 juni 2015 verwierp de Raad bij arrest nr. 148 221 het beroep tegen de ongegrondheidsbeslissing 

van 31 oktober 2014, en bij arresten nrs.148 222, 148 223 en 148 224 ook de beroepen tegen de 

bijlagen 13 van diezelfde datum. 

 

Op 12 oktober 2015 diende verzoekster een derde aanvraag in op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Op 13 november 2015 bracht de ambtenaar-geneesheer in het kader van deze aanvraag een medisch 

advies uit. 

 

Op 19 november 2015 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 12 oktober 2015 onontvankelijk op 

basis van artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet. 

 

Dit is thans de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

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

12.10.2015 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. 

 

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. 
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Op 31.10.2014 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf d.d. 15.12.2011. Betrokkene legt in de nieuwe verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift (en de bijlage) voor. Het voorgelegde medisch getuigschrift (en bijlage) 

bevat reeds eerder aangehaalde medische elementen van betrokkene waarin in de beslissing d.d. 

31.10.2014 uitgebreid werd op ingegaan, (zie bevestiging arts d.d. 13.11.2015 in bijgevoegde gesloten 

omslag). 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).” 

 

Op 19 november 2015 nam de gemachtigde tevens de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten aan verzoekster. Dit is thans de tweede bestreden beslissing. 

 

Op 19 november nam de gemachtigde ook de beslissing tot afgifte van bevelen om het grondgebied te 

verlaten aan verzoeksters gezinsleden. De bevelen gericht aan verzoeksters echtgenoot en haar twee 

meerderjarige kinderen zijn thans respectievelijk de derde, vierde en vijfde bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

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

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1 De Raad merkt op dat verzoekster tegen de tweede bestreden beslissing, met name het bevel om 

het grondgebied te verlaten gericht aan verzoekster zelf, geen enkel middel heeft ontwikkeld, zodat het 

beroep onontvankelijk moet worden verklaard voor zover het is gericht tegen deze beslissing. 

 

3.2 Aangaande de derde, vierde en vijfde bestreden beslissing, namelijk de bevelen om het 

grondgebied te verlaten gericht aan verzoeksters echtgenoot en hun meerderjarige kinderen, werpt 

verweerder in de nota met opmerkingen een exceptie op wegens een gebrek aan belang, gezien de 

vordering alleen door verzoekster werd ingesteld en niet door haar familieleden op wie deze bevelen 

betrekking hebben. Ter zitting stelt de raadsman van verzoekster zich op dit punt naar de wijsheid te 

gedragen.  

 

Verzoekster is de enige verzoekende partij in het geding. De vraag stelt zich dus of verzoekster de 

rechtens vereiste hoedanigheid heeft om op te treden tegen de derde tot en met vijfde bestreden 

beslissing, die gericht zijn aan haar echtgenoot, meerderjarige dochter en meerderjarige zoon. 

 

Het begrip ‘hoedanigheid’ of ‘procesbevoegdheid’ is “het vermogen een geschil bij de rechter aan te 

brengen met het verzoek er uitspraak over te doen” (J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, 

Afdeling Administratie (2. Ontvankelijkheid), in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 

1996, nr. 137). Het begrip ‘hoedanigheid’ heeft betrekking op de band tussen de procespartij en de 

handeling die zij voor de administratieve rechter aanvecht (S. LUST, “Tussen objectief en subjectief 

beroep: belang en hoedanigheid in de procedure voor de Raad van State”, in XXIXste postuniversitaire 

cyclus Willy Delva 2002-2003 (ed.), Antwerpen, Kluwer, 2004, 628; 631). De vraag of een partij de 

vereiste hoedanigheid bezit, hangt nauw samen met de vraag naar haar (persoonlijk) belang, maar kan 

er niet mee gelijk worden gesteld (RvS 1 maart 2001, nr. 93.653). Niet iedereen die een persoonlijk 

belang kan doen gelden, heeft immers de juiste hoedanigheid om de vordering voor de rechter te 

brengen. De vraag naar het belang is pas relevant wanneer is komen vast te staan dat de verzoekende 

partij de juiste hoedanigheid heeft (RvS 21 februari 2011, nr. 211.386).  

 

De Raad stelt vast dat de derde tot en met vijfde bestreden beslissing geen betrekking hebben op 

verzoekster noch aan haar gericht zijn als rechtsadressaat, maar wel betrekking hebben op haar 

meerderjarige kinderen en echtgenoot. In casu treedt verzoekster evenmin op als wettelijke 

vertegenwoordiger van haar meerderjarige kinderen en echtgenoot. Bijgevolg waren de meerderjarige 

kinderen en echtgenoot de enige titularissen van de vorderingsrechten gericht op de vernietiging en 

schorsing van de respectievelijke bestreden bevelen. 
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De Raad concludeert dat verzoekster in casu niet de rechtens vereiste hoedanigheid heeft om met 

betrekking tot de derde tot en met vijfde bestreden beslissing een beroep tot nietigverklaring en een 

vordering tot schorsing in te stellen, het beroep voor zover het gericht is tegen het derde tot en met 

vijfde bestreden bevel is eveneens onontvankelijk. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële 

motiveringsplicht, van de artikelen 9 en 9ter van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 3 en 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort 

het EVRM) en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij licht dit middel toe als volgt: 

 

“Op datum van 12.10.2015 dient verzoekster een aanvraag 9ter in. Er wordt vermeld dat verzoekster 

lijdt aan hyperthyreoïdie met hoge TSH. Ze lijdt tevens aan hypercholesterolemie. Bovendien lijdt zij aan 

ernstige nervositeit, gepaard gaande met depressies, vermoeidheid etc. Een standaard medisch attest 

wordt bijgevoegd, alsook enkele medische getuigschriften. 

 

Op datum van 19.11.2015 neemt DVZ een onontvankelijkheidsbeslissing. Er wordt gesteld dat de 

aangehaalde elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een eerdere aanvraag 9ter, zodat 

de aanvraag onontvankelijk moet worden verklaard. 

 

De onontvankelijkheidsbeslissing van 19.11.2015 is volledig gebaseerd op een medisch advies van 

13.11.2015. 

 

De arts-adviseur schrijft in dit medisch advies dat betrokkene in haar aanvraag dd 12.10.2015 een 

standaard medisch getuigschrift voorlegt dat opgesteld is door dokter J. D. op 17.09.2015. En, uit dit 

medisch getuigschrift en de bijlage dd 14.09.2015 zou blijken dat de aandoeningen van betrokkene in 

wezen niet verschillen van de aandoeningen beschreven in het medisch attest gevoegd bij de aanvraag 

9ter dd 15.12.2011 waarvoor DVZ reeds op datum van 31.10.2014 een beslissing heeft genomen. De 

arts-adviseur schrijft verder dat : 'Het gaat om exact dezelfde aandoeningen. De bijkomende vermelding 

van een beperkte hypercholesterolemie, waarvoor dieetmaatregelen volstaan, doet niets ter zake\ 

 

Echter gaat de arts-adviseur volledig voorbij aan het feit dat de bijlage dd 14.09.2015 vermeldt dat 

verzoekster zou lijden aan de ziekte van Hashimoto. De arts-adviseur schrijft echter in zijn advies dat 

het gaat om 'exact dezelfde aandoeningen'. Doch, is het voor de eerste maal dat de aandoeningen van 

verzoekster, na vele onderzoeken, worden bestempeld als zijnde 'de ziekte van Hashimoto' : 

"De ziekte van Hashimoto is een vaak voorkomende vorm van hypothyreoïdie. Het is een auto-

immuunziekte, waarbij het afweersysteem van het lichaam de schildklier aanvalt. Hierdoor ontstaan 

steeds terugkerende ontstekingen, en laat de klier het afweten. De gevolgen daarvan zijn voelbaar over 

het hele lichaam. 

 

Hashimoto kan uitgelokt worden door een infectie aan de luchtwegen, een blaasinfectie of een infectie 

aan de sinussen. Ook de eerste menstruatie, zwangerschap en later de menopauze kunnen de ziekte 

triggeren. Al deze situaties beïnvloeden en ondermijnen het auto-immuunsysteem zodat men vatbaarder 

wordt. Omdat Hashimoto een vorm van hypothyreoïdie is, heeft de patient alle klachten die bij deze 

algemene conditie horen, zoals vermoeidheid, gewichtstoename, dunner worden van het haar, 

achteruitgang van mentale capaciteit, enz.... 

 

De behandeling zal gebeuren door middel van medicatie. Doordat de aanvallen op de schildklier niet 

constant zijn, is het moeilijk om de juiste dosis te bepalen. Herhaalde bloedonderzoeken zullen nodig 

zijn. Laat u hierbij als patiënt leiden door uw eigen welvoelen en weiger een afbouwen van de dosis als 

uit een bloedonderzoek blijkt dat de TSH-waarde binnen de grenzen van het normale liggen. Streef naar 

een zo laag mogelijke waarde. Ga net zo lang door tot u zich beter voelt. 

Het conventionele gezondheidsmodel heeft geen specifieke behandeling voor de ziekte van Hashimoto, 

dus wordt de aandoening behandeld als elke andere schildklieraandoening (dezelfde medicijnen worden 

voorgeschreven), en omdat de auto-immuunkwestie niet wordt aangepakt blijft het lichaam het 

schildklierweefsel aanvallen, wat leidt tot veel dood weefsel. Ofwel wordt een immuniteitsonderdrukker 
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voorgeschreven om het overactieve immuunsysteem te kalmeren, hetgeen kan leiden tot gevaarlijke 

neveneffecten (zoals spijsverteringsaandoeningen of multiple sclérosé). " http ://www. schildklierinfo .be) 

 

Uit voorgaande blijkt duidelijk dat enkel dieetmaatregelen, zoals het advies van de arts-adviseur 

vermeldt, niet zullen volstaan. 

 

Uit voorgaande blijkt tevens dat de bestreden beslissing ernstige gebreken vertoont in de materiële 

motivering en dat er kennelijk onredelijk en onzorgvuldig gehandeld is door te stellen dat het gaat om 

exact dezelfde aandoeningen en dat dieetmaatregelen zullen volstaan, terwijl duidelijk blijkt uit de 

medische getuigschriften dat dit niet zo is. 

 

Bijgevolg dient de betreden beslissing te worden nietigverklaard.” 

 

Er moet worden benadrukt dat de Raad in casu als annulatierechter optreedt en aldus enkel een 

wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming van de 

Raad van State en oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, 

Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). De Raad dient de regelmatigheid van een 

bestuursbeslissing te beoordelen in functie van de gegevens waarover het bestuur kon beschikken ten 

tijde van het nemen van de bestreden beslissing (beoordeling ex tunc).  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel dat verzoekster geschonden acht, houdt in dat aan de overheid de 

verplichting wordt opgelegd 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). 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om 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 haar 

beoordeling 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. 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dit 

impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen moet weergeven op grond 

waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk de redenen aan op grond waarvan de beslissing is genomen. Zo 

wordt gemotiveerd dat verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter, § 3, °5 

van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard omdat de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag, met name de aandoening beschreven in het voorgelegde standaard 

medisch getuigschrift, reeds in een vorige verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter werden 

ingeroepen. Verzoekster bekritiseert deze motivering ook in haar middel, waardoor zij aantoont de 

juridische en feitelijke overwegingen te kennen.  

 

Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 blijkt niet. 

 

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

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

motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 

110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De motivering moet in dit opzicht dus draagkrachtig zijn, 

hetgeen wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, 

precies en volledig moet zijn (RvS 31 augustus 2009, nr. 195.654). Verzoekster betwist dat de 

motivering afdoende is. 

 

 

Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering en de beweerde schending van de 

zorgvuldigheidsplicht en de materiële motiveringsplicht moeten worden beoordeeld door de toetsing van 

de uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen, in 

casu artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 
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Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

(…) 

 

§ 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 [3 met uitzondering van de elementen die werden aangehaald in het kader van een 

aanvraag die als onontvankelijk werd beoordeeld op basis van artikel 9ter, § 3, 1°, 2° of 3°, en met 

uitzondering van de elementen aangehaald in eerdere aanvragen waarvan afstand werd gedaan]3. 

(…)” 

 

Hieruit blijkt dat artikel 9ter een uitzondering vormt op de algemene regel vervat in artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet, dat verzoekster eveneens geschonden acht, en dat bepaalt dat een machtiging tot 

verblijf van meer dan drie maanden in het land van herkomst of de plaats van oponthoud dient te 

worden aangevraagd. Evenwel blijkt uit artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet dat een aanvraag 

om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard wanneer de ingeroepen elementen ter ondersteuning van die aanvraag reeds werden 

ingeroepen in het kader van een vorige verblijfsaanvraag op grond van diezelfde bepaling.  

 

In casu blijkt uit het administratief dossier dat verzoekster op 12 oktober 2015 een verblijfsaanvraag 

indiende op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, en daarbij hypothyreoïdie en 

hypercholesterolemie als aandoeningen aanhaalde. 

 

In de bestreden beslissing wordt deze aanvraag op grond van artikel 9ter, § 3, 5° van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard omdat het voorgelegde medisch getuigschrift en de bijlage 

medische elementen bevatten die reeds eerder werden aangehaald door verzoekster en waarop in de 

beslissing van 31 oktober 2014 reeds uitgebreid werd ingegaan. Daarbij wordt in de bestreden 

beslissing verwezen naar het medisch advies van 13 november 2015 van Dr. L., ambtenaar-

geneesheer, dat onder gesloten omslag bij de thans bestreden beslissing werd gevoegd en dat luidt als 

volgt: 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 12.10.2015 en 15.12.2011 te vergelijken. 

Betrokkene legt in haar aanvraag d.d. 12.10.2015 een standaard medisch getuigschrift voor opgesteld 

door dr. J. D. op 17.09.2015. Uit dit medisch getuigschrift en de bijlage d.d. 14.09.2015 blijkt dat de 

aandoeningen van betrokkene zoals hier beschreven in wezen niet verschillen van de aandoeningen 

beschreven in het medisch attest gevoegd bi] de 9 ter aanvraag d.d. 15.12.2011 waarvoor DVZ op 

31.10.2014 reeds een beslissing heeft genomen. Het gaat om exact dezelfde aandoeningen. De 

bijkomende vermelding van een beperkte hypercholesterolemie, waarvoor dieetmaatregelen volstaan, 

doet niets terzake.” 
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Verzoekster meent dat de ambtenaar-geneesheer, door te stellen dat het in het voorgelegde medisch 

getuigschrift van 14 september 2015 gaat om exact dezelfde aandoeningen als degene die reeds eerder 

door verzoekster werden ingeroepen, er volledig aan voorbijgaat dat de aandoeningen van verzoekster 

thans in dit medisch getuigschrift voor het eerst worden bestempeld als “de ziekte van Hashimoto”. 

Verzoekster citeert de website www.schildklierinfo.be, waar de ziekte van Hashimoto wordt omschreven 

als een vaak voorkomende vorm van hypothyreoïdie. Vervolgens stelt verzoekster dat hieruit blijkt “dat 

enkel dieetmaatregelen, zoals het advies van de arts-adviseur vermeldt, niet zullen volstaan.” 

 

De Raad kan verzoekster hierin niet volgen, maar stelt integendeel met verweerder vast dat verzoekster 

met dit betoog niet aantoont dat het advies van de ambtenaar-geneesheer kennelijk foutief of onredelijk 

zou zijn. 

 

Zoals verweerder aangeeft in de nota met opmerkingen, blijkt uit de passage die verzoekster zelf heeft 

geciteerd in het verzoekschrift dat de ziekte van Hashimoto een vaak voorkomende vorm van 

hypothyreoïdie is. Uit het administratief dossier blijkt dat de ambtenaar-geneesheer in zijn advies van 30 

oktober 2014, uitgebracht in het kader van een vorige verblijfsaanvraag ingediend door verzoekster op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, deze hypothyreoïdie als aandoening van verzoekster 

heeft weerhouden en heeft vastgesteld dat de adequate behandeling hiervoor in haar land van herkomst 

beschikbaar en toegankelijk is. Zoals verweerder opmerkt in de nota blijkt zowel uit de voorgelegde 

medische attesten in het kader van de medische verblijfsaanvraag van 12 oktober 2015 als uit de 

attesten voorgelegd in het kader van de voorgaande medische verblijfsaanvraag dat verzoekster wordt 

behandeld met L-thyroxine, zij het met een verschillende dosering, terwijl in het medisch advies van de 

ambtenaar-geneesheer van 30 oktober 2014 reeds werd gemotiveerd dat de werkzame stof van dit 

geneesmiddel, met name levothyroxine, beschikbaar is in het land van herkomst van verzoekster en 

deze behandeling toegankelijk is. Waar verzoekster nog verwijst naar de omschrijving van de ziekte van 

Hashimoto om vervolgens te beweren dat daaruit blijkt dat enkel dieetmaatregelen, “zoals het advies 

van de arts-adviseur vermeldt”, niet zullen volstaan, wijst de Raad erop dat de ambtenaar-geneesheer in 

zijn medisch advies geenszins heeft gesteld dat dieetmaatregelen zouden volstaan ter behandeling van 

verzoeksters hypothyreoïdie, maar dat hij heeft gemotiveerd dat de bijkomende vermelding van een 

beperkte hypercholesterolemie niets ter zake doet, nu daarvoor dieetmaatregelen volstaan. 

 

Gelet op het voorgaande blijkt niet dat de bestreden beslissing die steunt op het advies van de 

ambtenaar-geneesheer onzorgvuldig of niet afdoende werd gemotiveerd. Evenmin blijkt dat de 

gemachtigde in het licht van de artikelen 9 en 9ter van de Vreemdelingenwet onzorgvuldig of onredelijk 

heeft gehandeld. Een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht, van de artikelen 9 en 9ter van de Vreemdelingenwet, van de materiële 

motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangenomen. 

 

Waar verzoekster ten slotte nog de schending aanvoert van de artikelen 3 en 8 van het EVRM, wijst de 

Raad erop dat zij nalaat uiteen te zetten op welke manier de bestreden beslissing deze bepalingen zou 

hebben geschonden, zodat deze onderdelen van het middel niet op ontvankelijke wijze werden 

aangevoerd. 

 

Het middel is deels ontvankelijk, deels ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

5.1 Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste bestreden 

beslissing kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

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

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door verweerder. 

 

5.2 Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk voor zover het is gericht tegen de tweede, derde, 

vierde en vijfde bestreden beslissing. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van 

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

Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt 

derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan 
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te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door 

verweerder. 

 

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 vierentwintig mei tweeduizend zestien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


