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 nr. 170 733 van 28 juni 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, in eigen naam en 

als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X, op 8 januari 2016 hebben ingediend om 

de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 15 oktober 2015 waarbij de aanvraag 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 

onontvankelijk wordt verklaard en tot afgifte van de bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

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 10 maart 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 april 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat S. SCHÜTT verschijnt voor de 

verzoekende partijen, en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 15 september 2015 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

1.2. Op 15 oktober 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. onontvankelijk 

wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

15.09.2015 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.  

 

Reden(en):  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 06.10.2015 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

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

het land waar hij verblijft.  

 

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3.“ 

 

1.3. Op 15 oktober 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging ten aanzien van beide verzoekende partijen een beslissing houdende 

een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit zijn de tweede en de derde bestreden beslissingen. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan de verzoekende partijen werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat 

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

van de verzoekende partijen te leggen. 

 

2.2. De verzoekende partijen hebben binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet 

voorziene termijn van acht dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wensen 

neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure 

voortgezet overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel beroepen de verzoekende partijen zich op de schending van artikel 9ter, §1 van 

de vreemdelingenwet, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht als beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partijen lichten hun enig middel toe als volgt: 
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“Genomen uit de schending van artikel 9ter, §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en uit de 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het materieel motiveringsbeginsel als beginselen van 

behoorlijk bestuur 

Doordat uit de motivering van het verslag van de arts-adviseur, waarop de bestreden beslissing is 

gebaseerd, blijkt dat de gezondheidsproblematiek van de minderjarige zoon van verzoekers wordt 

afgedaan als zijnde "geen ziekte of aandoening maar een stabiele vorm van andersvalied zijn waarvoor 

geen causale medische behandeling bestaat" 

Terwijl de door de raadsgeneesheer weerhouden aspecten die wijzen op autisme- spectrumstoornis 

door de arts-adviseur buiten beschouwing worden gelaten 

En terwijl de problematiek van de minderjarige zoon van verzoekers wel degelijk medisch van aard is 

En terwijl er geen elementen voorhanden waren waarop de arts-adviseur zijn oordeel dat de toestand 

van de minderjarige zoon van verzoekers gestabiliseerd zou zijn, kon baseren 

En terwijl de nog uit te voeren testing en de in het standaard medisch getuigschrift en in het bijgevoegde 

verslag weerhouden multidisciplinaire behandeling wel degelijk medisch van aard zijn en beogen om de 

ontwikkeling van de minderjarige zoon van verzoekers te verbeteren, hetgeen dus wel degelijk een 

causaal karakter veronderstelt 

Zodat genoemde wetsbepaling en genoemde beginselen van behoorlijk bestuur geschonden zijn 

Toelichting: 

1. De bestreden beslissing is volledig gebaseerd op het verslag van de arts-adviseur. De motivering 

van de bestreden beslissing luidt immers: 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 06.10.2015 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

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

het land waar hij verblijft. 

Het verslag van de arts-adviseur is gemotiveerd als volgt: 

Uit het standaard medisch getuigschrift d.d. 11.09.2015 en de medische stukken d.d. 06.03.2015 blijkt 

dat betrokkene een psychomotorische retardatie heeft. Het betreft hier geen ziekte of aandoening maar 

een stabiele vorm van andersvalied zijn waarvoor geen causale medische behandeling bestaat. De 

aanpak van deze problematiek is louter pedagogisch en niet medisch. 

2. In het standaard medisch getuigschrift weerhoudt de behandelend arts 2 aandoeningen, die hij ook 

als dusdanig nummert. 

Bovendien verwijst hij naar het verslag van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) - vzw 

Gouverneur Kinsbergen, waarvan verzoekers in het verzoekschrift ex artikel 9ter hadden laten gelden 

dat het integraal deel uit van het gedetailleerd medisch attest. 

Enerzijds weerhoudt de behandelend arts, in navolging van het genoemde gespecialiseerde centrum 

(zie p.5 van het verslag van 6 maart 2015), een psychomotorische retardatie, anderzijds 

gedragskenmerken die sterk wijzen in de richting van autisme-spectrumstoornis (ASS). 

In zijn advies spreekt de arts-adviseur enkel over psychomotorische retardatie. Over de problematiek 

van ASS rept hij niet. 

Het is daarbij duidelijk dat psychomotorische retardatie en ASS geen wisselbegrippen zijn, waardoor de 

bespreking van het ene noodzakelijkerwijze de bespreking van het andere zou inhouden. 

Het is duidelijk dat het advies dan ook geen betrekking heeft op alle gezondheidsproblemen die in het 

standaard medisch getuigschrift werden aangegeven. 

Door geen advies te verstrekken nopens de weerhouden gedragskenmerken die sterk wijzen in de 

richting van ASS, is het advies, en in navolging ervan de bestreden beslissing, niet correct gemotiveerd. 

Vereist is immers dat uit de motivering van de bestreden beslissing zou blijken dat alle voorgelegde 

elementen werden betrokken bij het beslissingsproces, quod non in casu. Door hierover geen standpunt 

in te nemen, wordt het wettigheidstoezicht van uw Raad tevens onmogelijk gemaakt. 

Tevens houdt het buiten beschouwing laten van een ingeroepen gezondheidsprobleem een duidelijke 

schending in van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

3. In het advies dat aan de bestreden beslissing ten grondslag ligt, wordt geoordeeld dat 

psychomotorische retardatie en desgevallend ook autisme-spectrumstoornis (inzoverre dit probleem bij 

het beslissingsproces zou betrokken zijn, hoewel dit niet blijkt: zie het vorige punt) geen ziektes of 

aandoeningen uitmaken in de zin van artikel 9ter. 

Integendeel zou het gaan om vormen van andersvalied zijn. 

Deze stelling van de arts-adviseur wijkt af van de gebruikelijke beoordeling door DVZ van met name de 

autisme-spectrumstoornis, waarvan het karakter van ziekte of aandoening in de regel wel erkend wordt. 



  

 

 

 

RvV  X - Pagina 4 

 

Ook uit de rechtspraak van uw Raad blijkt dat dergelijke problematiek wel kan vallen onder de term 

ziekte/aandoening bedoeld in artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

Het onderzoek spitst zich dan toe op de ernst van de aandoening (zie de 2 hypotheses bedoeld in artikel 

9ter) of op de beschikbaarheid van een behandeling in het land van herkomst. 

In de zaak die geleid heeft tot het arrest van uw Raad nr. 155.161 van 23 oktober 2015 ging het om 

"autisme". Aangezien de weigeringsbeslissing werd vernietigd wegens niet-onderzoek van de tweede 

hypothese van artikel 9ter, kan het niet anders dan dat het in de in die zaak voorliggende medische 

attesten beschreven autisme als een aandoening in de zin van artikel 9ter werd weerhouden. In 

dezelfde zin: arrest nr. 139.248 van 24 februari 2015; arrest nr. 131.799 van 24 oktober 2014. 

Zie ook de arresten nr. 140 964 van 13 maart 2015 (onderzoek naar de mogelijkheden van behandeling 

van autisme in Rusland), nr. 141.028 van 16 maart 2015 (onderzoek naar de mogelijkheden van 

behandeling van autisme in Algerije). 

In een zeldzaam geval wordt autisme als totaal niet-behandelbaar weerhouden, maar dat het een ziekte 

betreft, werd ook dan niet betwist: 

"3.3.2.2. [...] De ambtenaar-geneesheer stelde aldus vast dat het bij het kind vastgestelde autisme 

actueel geen risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit en evenmin een risico inhoudt op een 

onmenselijke en vernederende behandeling indien geen adequate behandeling voorhanden is in het 

land van herkomst. Ter ondersteuning hiervan gaf hij aan dat autisme een ziekte betreft waarvoor geen 

behandeling bestaat, tenzij een aanvaarding van de eigenheid. 

Hij stelt dat het kind hiervoor kan rekenen op de mantelzorg van de ouders". 

(RvV nr. 116.040 van 19 december 2013) 

Enkel wanneer mentale achterstand het aangetoonde gevolg is van een genetisch defect (aangeboren), 

werd die toestand als een handicap beschouwd en niet als een ziekte: 

2.7. [...] In deze adviezen stelt de arts-adviseur met betrekking tot de aandoeningen en de behandeling 

van de oudste dochter van verzoekers het volgende: "Uit analyse van het medisch dossier bestaande uit 

bovenvermelde attesten blijkt bij dit 13-jarige meisje van Kosovaarse origine sprake te zijn van matige 

mentale en psychomotorische retardatie ten gevolge van een aangeboren genetisch defect. Tevens 

werd er pubertas praecox (voortijdige puberteit) vastgesteld. Alle onderzoeken op onderliggende 

hersenafwijkingen waren normaal. Behalve het genetisch defect, zijn er geen afwijkingen aan organen 

aanwezig. Het gaat hier om een aangeboren genetisch defect dat leidt tot mentale retardatie 

(achterstand) en verminderd psychomotorisch functioneren. Verbetering van de toestand is niet mogelijk 

en er zijn geen medische behandelingen die kunnen zorgen voor genezing of een betere prognose."  

(RvV nr. 119.732 van 27 februari 2014) 

Het moge duidelijk zijn dat de oorzaak van de psychomotorische retardatie van de minderjarige zoon 

van verzoekers niet bekend is, zodat al zeker niet kan worden besloten dat het hieraan een genetisch 

defect ten grondslag zou liggen. De arts-adviseur doet desbetreffend aan giswerk zonder dat hij hiervoor 

enige steun vindt in de medische stukken. 

Het motief dat de gezondheidsproblematiek van de minderjarige zoon van verzoekers geen ziekte of 

aandoening bedoeld in artikel 9ter zou uitmaken, vindt geen steun in het administratief dossier, kan de 

bestreden beslissing geenszins schragen en schendt derhalve zowel de in de aanhef van het middel 

genoemde wetsbepaling als het aldaar genoemde motiveringsbeginsel. 

4. Nog met betrekking tot de kwalificatie ziekte/aandoening laten verzoekers gelden dat hun zoon door 

de behandelend arts werd doorverwezen naar de dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het 

Universitair Ziekenhuis te Antwerpen, met name naar kinderpsychiater dr. De Koninck, en dit voor 

diagnostisch onderzoek in het kader van ontwikkelingsproblemen (stuk 5). 

Verzoekers hebben een afspraak met dr. De Koninck op 26 januari 2016 (stuk 6). 

Voor een problematiek die niets medisch zou hebben, wordt er blijkbaar wel heil verwacht van 

gespecialiseerde artsen die actief zijn binnen een gespecialiseerd centrum van een universitair 

ziekenhuis. 

De aanname van de arts-adviseur dat het minderjarige kind gehandicapt (andersvalied) is en derhalve 

geen medische aandoening zou hebben, wordt door deze nieuwe stukken verder ontkracht (dat ze niet 

voorlagen op het moment van het nemen van de bestreden beslissing, vormt geen probleem, nu 

verzoekers ze enkel voorleggen ten behoeve van uw Raad ter ondersteuning van hun argument dat we 

hier wel degelijk te maken hebben met een medische kwestie bedoeld in artikel 9ter). 

5. De arts-adviseur schrijft in zijn advies dat het in hoofde van de minderjarige zoon van verzoekers zou 

gaan om "een stabiele vorm van andersvalied zijn". 

Dat de toestand stabiel zou zijn, blijkt geenszins uit de bij de aanvraag ex artikel 9ter voorgelegde 

attesten. 

Integendeel staat in het standaard medisch getuigschrift te lezen dat het opstarten van multidisciplinaire 

begeleiding noodzakelijk is om A. (…) ontwikkeling op de verschillende domeinen te verbeteren. 
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Tevens wordt erin aangegeven dat de evolutie en prognose van de weerhouden aandoeningen nefast 

zou zijn zonder adequate aanpak en begeleiding. 

Deze bevindingen van de behandelend arts, op basis van het bij het standaard medisch getuigschrift 

gevoegde verslag, staan volledig haaks op de stelling van de arts-adviseur dat de problematiek van 

Alen stabiel zou zijn. 

De arts-adviseur had geen enkele basis om tot de conclusie te komen dat het zou gaan om een 

gestabiliseerde toestand, behalve dan eigen inzichten die geen enkele steun vinden in het administratief 

dossier. 

"4.1.3.2. [...] Bij het beoordelen van het in artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 

genoemde risico beschikt de ambtenaar-geneesheer over een ruime beoordelingsbevoegdheid. De 

Raad kan deze beoordeling niet maken in de plaats van de ambtenaar-geneesheer. De Raad moet 

echter wel in staat worden gesteld om na te gaan op welke gronden de ambtenaar- geneesheer zich 

gebaseerd heeft om te besluiten dat er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, 

eerste lid, van de Vreemdelingenwet. In casu moet uit het advies van deze ambtenaar-geneesheer of 

minstens uit de stukken van het administratief dossier blijken waarom de door de behandeld 

geneesheer noodzakelijk geachte behandeling, als niet essentieel wordt beoordeeld, en de kwestieuze 

aandoening ook zonder behandeling en ongeacht het land van verblijf over enkele maanden tot jaren 

zijn beloop kent en spontaan in gunstige zin evolueert. De beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-

geneesheer houdt niet in dat diens vaststellingen steeds volstaan als motieven voor een beslissing tot 

weigering van verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet (RvS 18 september 2013, nr. 

224.723). Te dezen houdt de ambtenaar-geneesheer er een andersluidende beoordeling op na met 

betrekking tot de noodzaak aan behandeling van de aandoening van de zoon van de eerste verzoeker 

en de tweede verzoekster. De ambtenaar-geneesheer kan uiteraard in het kader van zijn advies de 

voorgehouden noodzakelijke behandelingen evalueren op grond van bepaalde objectieve vaststellingen. 

Het is in casu echter volstrekt onduidelijk op grond waarvan de ambtenaar-geneesheer meent dat de 

aandoening ook zonder behandeling en ongeacht het land van verblijf over enkele maanden zijn beloop 

zou kennen en spontaan in gunstige zin zou evolueren, terwijl het medische getuigschrift van 30 juni 

2014, opgesteld door dokter P.S., een langdurige medicamenteuze behandeling voorschrijft. Er kan dan 

ook niet anders worden geconcludeerd dan dat de ambtenaar-geneesheer zich, zonder hiervoor te 

verwijzen naar concrete stavingsstukken, gebaseerd heeft op eigen inzichten en overtuigingen om het 

advies op te stellen waarop de bestreden beslissing steunt. Dit getuigt niet van een behoorlijke 

feitenvinding nu het administratief dossier geen enkele feitelijke grondslag biedt voor de stelling dat de 

aandoening ook zonder behandeling en ongeacht het land van verblijf over enkele maanden zijn beloop 

kent en spontaan in gunstige zin evolueert. Integendeel, zoals de verzoekende partijen terecht 

onderstrepen, wordt met betrekking tot de aandoening van de zoon van de eerste verzoeker en de 

tweede verzoekster in het medisch getuigschrift van 30 juni 2014 onder meer duidelijk gesteld dat er 

"(n)ood (is) aan medicatie en begeleiding". Bovendien vermeldt dit standaard medisch getuigschrift dat 

de voorziene duur van deze noodzakelijke behandeling langdurig is. Het administratief dossier bevat 

geen feitelijke elementen die het oordeel van de ambtenaar-geneesheer, in weerwil van de bevindingen 

van de behandelende geneesheer, ondersteunen. 

De ambtenaar-geneesheer kon dan ook niet zonder bijkomende motivering of bijkomende vaststellingen 

oordelen dat de behandeling van de aandoening waaraan de zoon van de verzoekende partijen lijdt, en 

die geattesteerd is in het medische getuigschrift van 30 juni 2014, niet essentieel is. Bijgevolg dient te 

worden vastgesteld dat de ambtenaar-geneesheer, bij zijn beoordeling van het al dan niet voorhanden 

zijn van een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling voorhanden is in het land van herkomst, onvoldoende rekening heeft gehouden met alle 

feitelijke gegevens zoals deze voorlagen, zodat niet kan worden vastgesteld dat deze component op 

afdoende wijze werd onderzocht. Zodoende kon de ambtenaar-geneesheer niet, zonder bijkomende 

motivering of bijkomende vaststellingen, besluiten dat er geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in 

artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet". 

(RW nr. 141.070 van 16 maart 2015) 

Derhalve: schending van de materiële motiveringsplicht. 

6. De arts-adviseur stelt in zijn advies ook nog dat er geen behandeling mogelijk is voor de 

aandoeningen van de minderjarige zoon van verzoekers ("waarvoor geen causale medische 

behandeling bestaat"). 

Wederom gaat het om een eigen inzicht van de arts-adviseur, in flagrante tegenspraak met de 

bevindingen van de behandelend arts die een nefaste evolutie voorziet ingeval van het ontbreken van 

een adequate aanpak en begeleiding. 

Bovendien verliest de arts-adviseur blijkbaar uit het oog dat het hier om een nog zeer jong kind gaat 

(pas 4 jaar oud ten tijde van de bestreden beslissing), zodat de voorgestane multidisciplinaire 
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behandeling een duidelijk causaal verband vertoont met één van de doelstellingen van artikel 9bis, ni. 

het vermijden van een onmenselijke behandeling in het land van herkomst. 

Aangezien het zeer jonge kind nog in voile ontwikkeling is, is een adequate behandeling en begeleiding 

van groot belang voor het te bereiken niveau van zelfredzaamheid, intellectueel vermogen, sociale 

vaardigheid, enz. 

Dat de omkadering louter orthopedagogisch en niet medisch zal dienen te zijn, betreft andermaal een op 

niets gebaseerde aanname door de arts-adviseur. In het verslag van het Centrum voor 

Ontwikkelingsstoornissen (COS) - vzw Gouverneur Kinsbergen werd verdere testing aanbevolen 

(uiteraard door gespecialiseerde medici: zie stukken 5 en 6) en een multidisciplinaire aanpak, hetgeen 

dus zeker niet de tussenkomst van medici uitsluit (in het team van het COS dat het verslag opgestelde, 

zat trouwens een neuroloog, dus een arts). 

Wanneer uw Raad aanvaard heeft dat er geen causale behandeling mogelijk was, dan ging het om 

gestabiliseerde problematieken van oudere kinderen, zoals ingeval van de 13-jarige bedoeld in het 

reeds genoemde arrest nr. 119.732 van 27 februari 2014. Zie ook: 

3.1.2. En l'occurrence, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur le constat que, selon 

l'avis du médecin conseil de la partie défenderesse, « [...] d'après le certificat médical type daté du 24 

.01.2013, rédigé par le Dr [C.], il ressort que le requérant, âgé actuellement de 14 ans est attient d'une 

affection congénital (sic) avec un retard mental, retard de développement psychomoteur et de langage, 

accompagné d'autisme. Le requérant a vécu en Arménie pendant 10 ans. 

L'affection est stabilisée et l'intéressé est scolarisé. Aucun traitement médicamenteux n'est prescrit. 

Il n'y a manifestement pas de risque vital dans ce cas ou de risque pour l'intégrité physique, ni encore 

de risque de traitement inhumain et dégradant. En effet dans l'éventualité où un traitement n'aurait pas 

été disponible en Arménie, le requérant y a vécu pendant les 10 premières années de son existence [..] 

». 

(RW nr. 117.393 van 21 januari 2014) 

De minderjarige zoon van verzoekers is in België geboren, in nog zeer jong en zijn toestand is verre van 

gestabiliseerd. Het komt erop aan verder medisch onderzoek te verrichten teneinde de meest 

aangewezen behandeling te kunnen verstrekken. Deze behandeling zal een rechtstreekse invloed 

hebben op het eindpunt van de ontwikkeling van het kind, minstens valt thans niet te zeggen dat dat niet 

zo zal zijn. 

Het enig middel is gegrond” 

 

3.2. Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht 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. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht niet bevoegd 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 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.  

 

Onderzoek van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht vergt in casu onderzoek van 

artikel 9ter, §1 van de vreemdelingenwet, dat 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 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. 
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Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift vermeldt de ziekte, haar graad van 

ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

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

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen”. 

(…)”. 

 

Uit het bepaalde in artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet volgt dat een aanvraag om 

machtiging tot verblijf om medische redenen van toepassing is op twee onderscheiden gevallen, met 

name: 

(1) een ziekte die een reëel risico is voor het leven of de fysieke integriteit van de patiënt, of 

(2) een ziekte die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. 

 

Hierbij dient te worden aangetoond dat de aanvrager lijdt aan een ziekte en ten tweede dient te worden 

aangetoond 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 land van verblijf. De ziekte moet aldus voldoende ernstig zijn 

en er dient een adequate behandeling te ontbreken in het land van herkomst of het land van verblijf. 

 

3.3. Uit het administratief dossier blijkt dat de arts-adviseur op 6 oktober 2015, in toepassing van artikel 

9ter, §1, vijfde lid van de vreemdelingenwet, een schriftelijk advies heeft opgesteld ten behoeve van de 

gemachtigde van de staatssecretaris betreffende de in de aanvraag genoemde aandoening. In de 

bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk naar dit advies verwezen. Dit advies werd aan de verzoekende 

partijen onder gesloten enveloppe en samen met de thans eerste bestreden beslissing ter kennis 

gebracht. Het advies moet derhalve geacht worden integraal deel uit te maken van de motivering van de 

bestreden beslissing en luidt in casu als volgt: 

 

“Artikel 9ter §3 - 4°  

 

lk kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrift voorgelegd door 

voornoemde persoon in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten 

ingediend op 15.09.2015.  

 

Uit het standaard medisch getuigschrift d.d. 11.09.2015 en de medische stukken d.d. 06.03.2015 blijkt 

dat betrokkene een psychomotorische retardatie heeft. Het betreft hier geen ziekte of aandoening maar 

een stabiele vorm van andersvalied zijn waarvoor geen causale medische behandeling bestaat. De 

aanpak van deze problematiek is louter orthopedagogisch en niet medisch. 

 

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

eerste lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980) en die aanleiding kan geven tot het 

bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel.” 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris beslist om de aanvraag onontvankelijk te verklaren, nu de 

ambtenaar-geneesheer in bovenstaand advies heeft vastgesteld dat kennelijk niet blijkt dat de zoon van 

de verzoekende partijen lijdt aan een aandoening die een 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. 

 

De kritiek van de verzoekende partijen is gericht tegen de vaststellingen van de arts-adviseur. 

 

3.4. Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer dat integraal deel uitmaakt van de motivering van de 

bestreden beslissing blijkt dat de ambtenaar-geneesheer het door de verzoekende partijen voorgelegde 

standaard medisch getuigschrift in rekening heeft genomen.  
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De Raad stelt vast dat de arts-adviseur onder verwijzing naar het standaard medisch getuigschrift en de 

medische stukken, terecht kon komen tot de bovenvermelde vaststellingen.  

 

Uit het standaard medische getuigschrift van 11 september 2015 blijkt immers dat de behandelende arts 

verwijst naar een bijgevoegd verslag als antwoord op de vraag naar de diagnose en naar de 

gedetailleerde beschrijving van de aard en de ernst van de aandoening op basis waarvan een medische 

regularisatieaanvraag wordt ingediend. Uit het bijgevoegd verslag ‘BESLUIT’ blijkt dat de zoon van de 

verzoekende partijen lijdt aan achterstand op mentaal en motorisch vlak alsook op het vlak van 

taalontwikkeling. Daarnaast wordt er in het bijgevoegd verslag op gewezen dat de zoon van de 

verzoekende partijen gedragskenmerken vertoont die sterk wijzen in de richting van autisme-

spectrumstoornis (hierna: ASS), doch dat een formele diagnose niet werd weerhouden. 

 

3.5. De verzoekende partijen betogen dat de behandelende arts twee aandoeningen weerhoudt, die hij 

ook als dusdanig nummert, dat hij verwijst naar een verslag dat integraal deel uitmaakt van het 

gedetailleerd medisch attest, dat de behandelende arts, in navolging van het gespecialiseerd centrum 

dat het bijgevoegd verslag opstelde, een psychomotorische retardatie weerhoudt, alsook 

gedragskenmerken die sterk wijzen in de richting van ASS. De verzoekende partijen stellen dat de arts-

adviseur in het advies enkel spreekt over de psychomotorische retardatie en niet rept over ASS, dat het 

duidelijk is dat psychomotorische retardatie en ASS geen wisselbegrippen zijn, dat het duidelijk is dat 

het advies dan ook geen betrekking heeft op alle gezondheidsproblemen die in het standaard medische 

getuigschrift worden weergegeven. De verzoekende partijen betogen dat door geen advies te 

verstrekken nopens de gedragskenmerken die sterk wijzen in de richting van ASS, het advies, en in 

navolging de eerste bestreden beslissing, niet correct zijn gemotiveerd, dat vereist is dat uit de 

motivering zou blijken dat alle voorgelegde elementen werden betrokken, quod non in casu, dat het 

buiten beschouwing laten van een ingeroepen gezondheidsprobleem een duidelijke schending inhoudt 

van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De Raad stelt vast dat uit het bijgevoegd verslag, waarnaar het standaard medisch getuigschrift verwijst 

om de diagnose te omschrijven, gesteld wordt dat er sterke aanwijzingen zijn dat de gedragskenmerken 

van de zoon van de verzoekende partijen wijzen in de richting van ASS, doch dat er nog geen formele 

diagnose is. Het komt de Raad dan ook niet kennelijk onredelijk voor om een niet-bevestigde 

aandoening niet in haar medisch advies te betrekken. De arts-adviseur kon dan ook op kennelijk 

redelijke en zorgvuldige wijze enkel de psychomotorische retardatie weerhouden als ingeroepen 

aandoening in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partijen betoogt dat geoordeeld wordt in het advies dat het zou gaan om een vorm van 

andersvalied zijn doch dat deze stelling afwijkt van de gebruikelijke beoordeling van de Dienst 

Vreemdelingenzaken van ASS, waarvan het karakter van ziekte of aandoening in regel wel wordt 

erkend, dat ook uit de rechtspraak van de Raad blijkt dat dergelijke problematiek wel kan vallen onder 

de term ziekte of aandoening bedoeld in artikel 9ter van de vreemdelingenwet, waarna de verzoekende 

partijen verschillende arresten van de Raad aanhalen en toelichten. De Raad herhaalt dat de arts-

adviseur ASS niet weerhield als aandoening in de zin van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en dat 

dan ook nergens uit het advies blijkt dat ASS beschreven wordt als een vorm van andersvalied zijn. De 

kritiek van de verzoekende partijen mist hieromtrent feitelijke grondslag. In zoverre de verzoekende 

partijen stellen dat het karakter van een ziekte of aandoening in de zin van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet in regel wel wordt aanvaard, ook door de Raad, betreffende ASS, is dergelijk betoog 

niet dienstig, daar ASS niet weerhouden werd door de arts-adviseur en de arts-adviseur niet op 

kennelijk onredelijke wijze, gezien geen formele diagnose werd gesteld, ASS niet heeft weerhouden. 

 

Voorts beweren de verzoekende partijen, met verwijzing naar een arrest van de Raad, dat enkel 

wanneer de mentale achterstand het aangetoond gevolg is van een genetisch defect die toestand als 

een handicap werd beschouwd en niet als ziekte, dat het duidelijk moge zijn dat de oorzaak van de 

psychomotorische retardatie van de minderjarige zoon niet bekend is, zodat al  zeker niet kan worden 

besloten dat hieraan een genetisch defect ten grondslag zou liggen, dat de arts-adviseur aan giswerk 

doet zonder dat hij hiervoor enige steun vindt in de medische stukken. De Raad stelt vast dat de 

verzoekende partijen, door te verwijzen naar één geval uit de rechtspraak waarbij psychomotorische 

retardatie te wijten was aan een genetisch defect, niet aannemelijk maken dat enkel in dat geval 

mentale achterstand kan beschouwd worden als handicap. Hiermee tonen de verzoekende partijen 

geenszins aan dat gevallen van psychomotorische achterstand, waarbij de oorzaak niet vermeld wordt, 
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niet als een handicap kunnen beschouwd worden. Voorts tonen de verzoekende partijen niet aan dat de 

arts-adviseur aan giswerk doet. Zij stellen dat de oorzaak onbekend is - waarbij dient opgemerkt te 

worden dat dit geenszins blijkt uit de medische stukken, doch kan enkel gesteld worden dat een oorzaak 

niet expliciet werd vermeld - en dat zeker niet kan besloten worden dat hieraan een genetisch defect ten 

grondslag ligt, doch gaan er aan voorbij dat de arts-adviseur geenszins uitging van een 

psychomotorische retardatie waaraan een genetisch defect aan de basis ligt. De verzoekende partijen 

tonen niet aan dat de verwerende partij op basis van foutieve gegevens of kennelijk onredelijk, op grond 

van de door haar gekende informatie, besloot dat de psychomotorische retardatie een vorm van 

andersvalied is.  

 

Waar de verzoekende partijen, met betrekking tot de kwalificatie ziekte/aandoening, erop wijzen dat hun 

zoon door de behandelende arts werd doorverwezen naar de dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie en dit 

voor diagnostiek onderzoek in het kader van ontwikkelingsproblemen en dat ze ook een afspraak 

hebben met de kinderpsychiater, zoals blijkt uit de door hen toegevoegde stukken 5 en 6, dat heil wordt 

verwacht van gespecialiseerde artsen die actief zijn binnen een gespecialiseerd centrum van een 

ziekenhuis, dat de aanname van de arts-adviseur dat het minderjarige kind andersvalies is en geen 

medische aandoening heeft dan ook wordt ontkracht, wijst de Raad erop dat het enkel gaat om een 

doorverwijzen en een afspraak voor diagnostiek onderzoek. Uit een brief gevoegd bij de afspraak blijkt 

dat de medewerkers van het universitair centrum Kinder- en jeugdpsychiatrie samen met de 

gesprekpartners zoeken naar doelen voor de behandeling en de meest aangewezen weg om deze te 

bereiken waarbij gewezen wordt dat soms enkel adviezen in verband met aanpak thuis voldoende zijn, 

dat vaak een verwijzing naar andere diensten de beste optie is en dat de ondersteuning door de 

medewerkers van de dienst Kinder- en jeugpsychiatrie voor sommige moeilijkheden de meest geschikte 

keuze is. Uit deze informatie blijkt geenszins dat de gemaakte afspraak tot doel heeft behandeling door 

de kinderpsychiater, doch wel een verkennende consultatie waarbij nagegaan wordt of het kind door de 

dienst kinder- en jeugdpyschiatrie kan geholpen worden of beter doorverwezen wordt naar een andere 

dienst. Aldus blijkt niet uit de overgemaakte stukken die wijzen op een doorverwijzing en een afspraak 

bij de dienst Kinder- en Jeugdpsychiater, dat noodzakelijk heil/behandeling wordt verwacht van 

gespecialiseerde artsen die actief zijn binnen een gespecialiseerd centrum van een ziekenhuis. De 

verzoekende partij weerlegt aldus de vaststelling van de ambtenaar-geneesheer, met verwijzing naar de 

door haar bijgevoegde documenten, dat het hier geen ziekte of aandoening betreft maar een stabiele 

vorm van andervalied zijn waarvoor geen causale medische behandeling bestaat, niet 

 

3.6. Verder betogen de verzoekende partijen dat de arts-adviseur schrijft dat het zou gaan om een 

stabiele vorm van andersvalied zijn, dat echter het feit dat de toestand stabiel zou zijn geenszins blijkt 

uit de bij de aanvraag voorgelegde attesten, dat integendeel in het standaard medisch getuigschrift te 

lezen staat dat het opstarten van multidisciplinaire begeleiding noodzakelijk is om de ontwikkeling van 

het kind op verschillende domeinen te verbeteren, dat tevens wordt aangegeven dat de evolutie en de 

prognose van de weerhouden aandoeningen nefast zou zijn zonder adequate behandeling en 

begeleiding, dat de bevindingen van de behandelende arts op basis van het bij het standaard medisch 

getuigschrift gevoegde verslag, volledig haaks staan op de stelling van de arts-adviseur dat de 

problematiek van hun zoon stabiel zou zijn, dat de arts-adviseur geen enkele basis had om tot deze 

conclusie te komen behalve eigen inzichten die geen enkele steun vinden in het administratief dossier, 

waarbij de verzoekende partijen verwijzen naar rechtspraak van de Raad. 

 

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat de verwijzing naar de ‘stabiliteit’ van het andersvalied zijn een 

overtollig motief betreft, daar de overige motieven het bestreden advies afdoende kunnen schragen. 

Immers is de vaststelling dat de psychomotorische retardatie geen ziekte of aandoening is doch een 

vorm van andersvalied is waarvoor geen causale medische behandeling bestaat en dat de aanpak van 

deze problematiek louter pedagogisch en niet medisch is, voldoende om de beoordeling van de arts-

adviseur van de aangevoerde problematiek te schragen. Deze stelling dat het geen ziekte of 

aandoening bereft maar een vorm van andersvalied waarvoor geen causale medische behandeling 

bestaat en dat de aanpak louter pedagogisch en niet medisch is, wordt door de verzoekende partijen, 

zoals blijkt uit wat volgt, niet ontkracht. Kritiek op een overtollig motief kan niet leiden tot de vernietiging 

van de in casu bestreden beslissing.  

 

Ten overvloede wijst de Raad er op dat in zoverre de verzoekende partijen verwijzen naar arrest nr. 141 

070 van 16 maart 2015 van de Raad, deze zaak niet te vergelijken is met de voorliggende zaak. Immers 

betrof het in het vermelde arrest een advies van een arts-adviseur waaruit een andere beoordeling bleek 

ten aanzien van de noodzaak tot behandeling van de aandoening dan de behandelende arts. Er werd 
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door de Raad gesteld dat het volstrekt onduidelijk was op grond waarvan de arts-adviseur meent dat de 

aandoening ook zonder behandeling en ongeacht het land van verblijf over enkele maanden zijn beloop 

zou kennen en spontaan in gunstige zin zou evolueren, terwijl het voorgelegde medische getuigschrift 

een langdurige medicamenteuze behandeling voorschreef. In casu kunnen de verzoekende partijen niet 

dienstig voorhouden dat de vaststelling van de arts-adviseur dat de psychomotorische retardatie een 

stabiele vorm is van andersvalied zijn een andersluidende beoordeling betreft dan de behandelende 

arts, daar de behandelende arts geen oordeel geeft desbetreffend en enkel naar behandeling toe stelt 

dat multidisciplinaire begeleiding de ontwikkeling kan verbeteren, doch niet aangeeft dat enig medische 

behandeling de psychomotorische retardatie kan reduceren. Immers stelt de arts-adviseur ook dat er 

een aanpak is van de problematiek, doch dat deze louter pedagogisch en niet medisch is. Zoals de 

verwerende partij terecht aangeeft in de nota met opmerkingen, geeft het gegeven dat de begeleiding  

maakt dat de ontwikkeling zal worden verbeterd, niet aan dat de psychomotorische retardatie op zichzelf 

zal kunnen verbeteren of verminderen. De psychomotorische retardatie kan niet medisch behandeld 

worden. Zelfs indien door begeleiding en opleiding de ontwikkeling van de zoon van de verzoekende 

partijen kan verbeterd worden, dan nog blijft de problematiek van de psychomotorische retardatie 

bestaan, minstens tonen de verzoekende partijen niet aan dat de problematiek op zich van 

psychomotorische retardatie kan verbeteren door begeleiding, zodat zij niet aantonen dat de 

verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze oordeelde dat de psychomotorische retardatie een 

stabiele vorm is van andersvalied zijn.  

 

3.7. Ten slotte argumenteren de verzoekende partijen dat de arts-adviseur stelt er geen behandeling 

mogelijk is voor de aandoening van hun minderjarige zoon, waarbij zij wijzen op de zinsnede van het 

advies “waarvoor geen causale medische behandeling bestaat”, doch dat dit wederom gaat om een 

eigen inzicht van de arts-adviseur, in flagrante tegenspraak met de bevindingen van de behandelende 

arts die een nefaste evolutie voorziet in geval van het ontbreken van een adequate aanpak en 

begeleiding, dat de arts-adviseur bovendien uit het oog verliest dat het om een zeer jong kind gaat zodat 

de voorgestane multidisciplinaire behandeling een duidelijk causaal verband vertoont met één van de 

doelstellingen van artikel 9bis (lees: 9ter), namelijk het vermijden van een onmenselijke behandeling in 

het land van herkomst, dat aangezien het jonge kind nog in volle ontwikkeling is, een adequate 

behandeling van groot belang is voor het te bereiken niveau van zelfredzaamheid, intellectueel 

vermogen, sociale vaardigheid enzovoort. De verzoekende partijen vervolgen dat het oordeel dat de 

omkadering louter orthopedagogisch en niet medisch zal dienen te zijn een op niets gebaseerde 

aanname is door de arts-adviseur, daar in het aan het standaard medisch getuigschrift gevoegde 

verslag verdere testing werd aanbevolen, door gespecialiseerde medici zoals blijkt uit de stukken 5 en 6, 

en een multidisciplinaire aanpak, hetgeen dus zeker niet de tussenkomst van medici uitsluit, dat in het 

team van COS dat het verslag opstelde trouwens een neuroloog zat. De verzoekende partijen wijzen er 

op dat wanneer de Raad aanvaarde dat er geen causale behandeling mogelijk was, dit ging om 

gestabiliseerde problematieken van oudere kinderen, waarbij zij verwijst naar arrest 119.732 van 27 

februari 2014 en arrest nr. 117.393 van 21 januari 2014. De verzoekende partijen wijzen erop dat hun 

zoon in België geboren is en nog zeer jong is en zijn toestand verre van gestabiliseerd is, dat het erop 

aankomt verder medisch onderzoek te verrichten teneinde de meest aangewezen behandeling te 

kunnen verstrekken, dat deze behandeling een rechtstreekse invloed zal hebben op het eindpunt van de 

ontwikkeling, dat minstens niet valt te zeggen dat dit niet zo zal zijn. 

 

Betreffende de kritiek van de verzoekende partijen dat er geen behandeling bestaat voor de 

problematiek van hun zoon in flagrante tegenspraak is met de bevindingen van de behandelende arts 

en berust op eigen inzichten van de arts-adviseur, dat er een duidelijk causaal verband bestaat tussen 

de voorgestane aanpak en één van de doelstelling van 9ter van de vreemdelingenwet, wijst de Raad 

erop dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet een ziekte vereist. De arts-adviseur stelt niet, in 

tegenstelling tot wat de verzoekende partijen lijken voor te houden, dat er geen behandeling of aanpak 

bestaat voor de problematiek van het kind, noch dat er geen causale behandeling ten aanzien van de 

problemen die het kind ervaart ten gevolge van de psychomotorische retardatie bestaat, doch wel dat er 

geen causale medische behandeling bestaat. Het ganse betoog van de verzoekende partijen 

betreffende het duidelijk causale verband is dan ook niet dienstig, daar zij, zoals hierna zal blijken, niet 

dienstig betwisten dat er geen causale medische behandeling bestaat voor de psychomotorische 

retardatie.  

 

Voorts kunnen de verzoekende partijen ook niet gevolgd worden waar zij voorhouden dat de aanname 

van de arts-adviseur dat de omkadering louter orthopedagogisch is en niet medisch, op niets gebaseerd 

is. Immers blijkt uit de door de verzoekende partijen bij hun aanvraag gevoegd standaard medisch 
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getuigschrift en de bijlage waarnaar verwezen wordt, dat de behandeling niet medisch is. Zo wordt in het 

standaard medisch getuigschrift een schuine streep voorzien bij de vraag naar de medicamenteuze 

behandeling of medisch materiaal, alsook bij interventie of hospitalisatie. Voorts noteert de 

behandelende arts dat het opstarten van multidisciplinaire begeleiding noodzakelijk is om de 

ontwikkeling op verschillende domeinen te verbeteren en dat de evolutie ‘nefast’ is zonder adequate 

aanpak en begeleiding. In het bij het standaard medisch getuigschrift gevoegde verslag blijkt dat 

geadviseerd wordt dat de zoon van de verzoekende partijen multidisciplinaire begeleiding nodig heeft 

om zijn ontwikkeling op verschillende domeinen te stimuleren alsook dat een gedragsonderzoek wordt 

voorgesteld doch op dat ogenblik werd geweigerd. De verzoekende partijen tonen dan ook geenszins 

aan dat het oordeel van de arts-adviseur dat de aanpak van de problematiek psychomotorische 

retardatie louter orthopedagogisch en niet medisch is, op niets is gebaseerd. Zij tonen zelf niet aan 

waaruit de medische aanpak van deze problematiek dan wel zou bestaan, laat staan dat zij aantonen 

dat de medische aanpak werd weergegeven in de door hen gevoegde stukken. 

 

Waar de verzoekende partijen stellen dat uit het verslag van COS blijkt dat verdere testing werd 

aanbevolen, wijst de Raad er vooreerst op dat uit het advies enkel blijkt dat nog een bijkomend 

gedragsonderzoek werd voorgesteld, doch dat de verzoekende partijen hierop nog niet wilden ingaan en 

voorts dat een gedragsonderzoek niet wijst op een causale medische behandeling, minstens dat de 

verzoekende partijen dit niet aannemelijk maken. Het eventueel later uitvoeren van een 

gedragsonderzoek is bovendien nog te onderscheiden van een ‘behandeling’, daar een onderzoek in 

het beste geval slechts leidt tot een diagnose en een behandeling de voorziene aanpak betreft van een 

reeds vastgestelde problematiek. Met haar stelling dat testing bevolen werd tonen de verzoekende 

partijen aldus geenszins aan dat de stelling van de arts-adviseur dat er voor de psychomotorische 

retardatie van de zoon van de verzoekende partijen geen causale medische behandeling bestaat, foutief 

of kennelijk onredelijk is.  

 

In zoverre de verzoekende partijen opnieuw verwijzen dat er testing is voorzien door gespecialiseerde 

medici onder verwijzing naar de bij het verzoekschrift gevoegde stukken 5 en 6, herhaalt de Raad dat de 

stukken 5 en 6 betrekking hebben op een doorverwijzing en een afspraak bij een kinderpsychiater. De 

Raad verwijst naar wat hieromtrent reeds werd gesteld onder punt 3.5. Uit de informatie vermeld in de 

stukken 5 en 6 gevoegd bij het verzoekschrift blijkt geenszins dat de gemaakte afspraak tot doel heeft 

behandeling door de kinderpsychiater, doch wel een verkennende consultatie waarbij nagegaan wordt 

of het kind door de dienst kinder- en jeugdpyschiatrie kan geholpen worden of beter doorverwezen 

wordt naar een andere dienst. Aldus blijkt niet uit de overgemaakte stukken die wijzen op een 

doorverwijzing en een afspraak bij de dienst Kinder- en Jeugdpsychiater, dat er in casu een causale 

medische behandeling bestaat voor de psychomotorische retardatie van de zoon van de verzoekende 

partijen. 

 

Waar de verzoekende partijen betogen dat de voorgestelde multidisciplinaire aanpak de tussenkomst 

van een arts niet uitsluit, wijst de Raad erop dat nergens uit de stukken van het administratief dossier 

blijkt dat de aanbevolen multidisciplinaire aanpak bestaat uit een medische behandeling of een 

opvolging door artsen. Met een dergelijke stelling maken de verzoekende partijen dan ook niet 

aannemelijk dat de stelling van de arts-adviseur dat er voor de psychomotorische retardatie van hun 

zoon geen causale medische behandeling bestaat, foutief of kennelijk onredelijk is. In zoverre zij stellen 

dat uit het verslag van COS blijkt dat in het team een neuroloog aanwezig was, dient de Raad vast te 

stellen dat nergens uit de door de verzoekende partijen bij hun aanvraag gevoegde medische stukken 

blijkt dat de verdere opvolging door een neuroloog vereist wordt, zodat zij ook met dergelijke stelling niet 

aannemelijk maken dat de beoordeling van de arts-adviseur dat de psychomotorische retardatie in casu 

geen ziekte of aandoening maar een vorm van andersvalied zijn betreft waarvoor geen causale 

medische behandeling bestaat en dat de aanpak enkel orthopedagogisch is, foutief of kennelijk 

onredelijk is. Waar de verzoekende partijen opnieuw verwijzen naar een arrest van de Raad betreffende 

een dertienjarig kind waarbij vastgesteld werd dat het om een gestabiliseerde problematiek ging en er 

aldus geen causale behandeling mogelijk was, wijst de Raad er op dat de verzoekende partijen met 

dergelijke verwijzing niet aannemelijk maken of aantonen dat in casu niet kon gesteld worden dat de 

psychomotorische retardatie in casu geen ziekte of aandoening maar een vorm van andersvalied zijn 

betreft waarvoor geen causale medische behandeling bestaat en dat de aanpak enkel orthopedagogisch 

is. Het louter aantonen dat één geval, waar blijkens de verklaringen van de verzoekende partijen de 

Raad aanvaardde dat geen causale (medische) behandeling mogelijk was, verschillend is van hun 

geval, leidt immers niet automatisch tot de vaststelling dat in casu dan niet kon vastgesteld worden dat 

er geen causale medische behandeling mogelijk is. De verzoekende partijen slagen er niet in de 
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motieven van het advies te weerleggen of te ontkrachten. Ook met de loutere stelling dat het erop 

aankomt verder medisch onderzoek te verrichten teneinde de meest aangewezen behandeling te 

kunnen verstrekken, dat deze behandeling een rechtstreekse invloed zal hebben op de ontwikkeling van 

het kind, tonen zij niet aan dat de motieven van het advies foutief of kennelijk onredelijk zijn.  

 

De verzoekende partijen maken niet aannemelijk dat de arts-adviseur zich gestoeld heeft op incorrecte 

feiten, de feiten foutief heeft beoordeeld of op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze heeft 

geoordeeld. Een schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet 

aannemelijk gemaakt. Evenmin maken de verzoekende partijen aannemelijk dat het advies of de eerste 

bestreden beslissing werd genomen met miskenning van artikel 9ter, §1 van de vreemdelingenwet. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 
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