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 nr. 182 891 van 24 februari 2017 

in de zaak RvV X / II 
 
 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 24 november 2016 heeft 

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

voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 10 oktober 2016 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. 

 

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 26 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat S. BOUMAHDI, 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. Verzoekende partij dient op 12 mei 2016 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) in.  

 

1.2. Op 10 oktober 2016 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de 

bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 12.05.2016 
bij onze diensten werd ingediend door :  
(...) 
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Nationaliteit: Armenië̈ 
adres: (...) 
in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door Artikel 187 van de wet 
van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 
06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is  
Reden(en):  
Artikel 9ter – § 3 5° – van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 
december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012); 
de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de 
aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag 
tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling.  
Mevrouw A. A. (...) roept medische motieven in:  
Op 4/2/2010 en 16/03/2010 en 30/9/2011 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter 
ingediend. De elementen ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 12.05.2016 en in de 
bijgevoegde medische attesten ( zie bevestiging arts d.d. 6.10.2016 in bijgevoegde gesloten omslag), werden 
eveneens ingeroepen in de andere aanvragen om machtiging tot verblijf.  
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). Aangezien betrokkene geen enkel nieuw element aanbrengt, is de aanvraag bijgevolg 
onontvankelijk.  
Betrokkenen zijn reeds in het bezit van een inreisverbod , afgeleverd op 16.4.2014 en betekend op 7/9/2014.”  
 
2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

vreemdelingenwet, van de materiële en formele motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, en van de zorgvuldigheidsplicht. 

Verder meent zij dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout.  

 

Verzoekende partij betoogt als volgt: 

 

“Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 
redenen omkleed worden. 
De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten 
worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 
vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. 
De Dienst Vreemdelingenzaken is heel summier in haar motivering van de bestreden beslissing. 
Voor wat betreft de ingeroepen medische problematiek wordt er enkel gesteld dat het medisch getuigschrift de 
reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van de verzoekster bevestigt, en dat op deze 
gezondheidstoestand reeds uitgebreid werd ingegaan in een eerdere beslissing. 
De raadgevend geneesheer heeft het op zijn beurt in zijn beknopt en summier advies enkel en alleen over 
'dezelfde pathologie'; bovendien benoemt de arts-adviseur op geen enkel ogenblik de aandoening én het 
stadium ervan én de door de behandelende psychiater weerhouden complicaties : 
"Betrokkene legt in de aanvraag d.d. 12/05/2016 een standaard medisch getuigschrift (SMG) voor d.d. 
04/04/2016 opgesteld door dr. Lecot + bijlage d.d. 04/02/2015. Uit dit getuigschrift blijkt dat het nog steeds om 
dezelfde pathologie van betrokkene gaat als de pathologie in de medische attesten gevoegd bij de 9ter 
aanvraag d.d. 04/02/2010, 16/03/2010 en 30/09/2010. Op het standaard medisch getuigschrift d.d. 04/04/2016 
wordt geen nieuwe pathologie aangehaald voor betrokkene. Het voorgelegde SMG bevestigt enkel de reeds 
eerder aangehaalde pathologie." 
5.2. 
In 2014 werd een regularisatie op basis van medische redenen ingediend gestoeld op de diabetes type II. 
Dit staat in schril contrast met de diagnostiek in 2016:  
• een medische voorgeschiedenis - kwaadaardige schildkliercyste en insuline-dependente diabetes 
mellitus ; 
• een ernstige diagnose nl. majeure depressie; 
• de behandeling bestaat uit medicatie (3 verschillende variaties) en frequente opvolging bij 
gespecialiseerde artsen neuroloog, endocrinoloog en psychiater) ; 
• de behandelingstermijn is onbepaald; 
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• er zijn duidelijke medische gevolgen indien de behandeling wordt stopgezet - verdere aftakeling en 
mogelijks overlijden ; 
• West-Europese zorg en mantelzorg zijn noodzakelijk. 
Hieruit blijkt duidelijk dat verzoeksters majeure depressie als actueel te beschouwen is. 
Nog belangrijker is de vermelding bij stopzetting van de behandeling. Verzoekster riskeert niet alleen een 
verdere aftakeling van haar gezondheid, maar ook mogelijks overlijden. 
5.3. 
Bovendien en niet in het minst, werd in het verzoekschrift dat aan de basis ligt van de weigering expliciet 
verwezen naar de precieze oorzaak van haar recente majeure depressie. 
De oorzaak van verzoeksters ernstige depressie werd evenwel resoluut genegeerd. 
Zoals eerder boven aangehaald heeft de oudste dochter van de verzoekster een relatie met een veel oudere 
moslim man. In het oog van een Armeens gezin, waar de christelijke normen overheersen - Armeense 
christenen werden het slachtoffer van een Turkse genocide - is het een zware klap voor de verzoekster om 
waar te nemen dat haar dochter thans samenleeft met én zwanger is geworden van een moslim. 
Ondertussen is de oudste dochter op datum van 22/08/2016, te Kortrijk bevallen van een kind Maryam. 
Bovendien was de relatie van de recent meerderjarige dochter van de verzoekster reeds gestart toen zij nog 
minderjarig was. 
De familie van de verzoekster heeft gedurende lange tijd geprobeerd om de veel oudere man te vervolgen voor 
zijn handelingen naar de kwetsbare indertijd minderjarige dochter. 
Ondertussen is de situatie er niet op verbeterd aangezien er thans niet alleen meer sprake is van een 
samenwoonst maar ook van een kind en bekering naar de islam toe! 
Dit zijn elementen die de verzoekster de emotionele genadeslag geven. Zij kan dit evolutief gegeven moeilijk 
verwerken, waardoor haar gezondheid er ernstig op achteruit is gegaan. 
Aangezien de partner van haar dochter wel verblijfsrecht heeft, en de verzoekster niet, voelt zij zich 
geconfronteerd met de realiteit dat zij haar dochter en kleinkind, bij terugkeer naar Armenië zal moeten achter 
laten met een onbetrouwbare man - haar dochter is meermaals weggelopen van die man - en zij haar dochter 
en kleinkind niet langer in bescherming kan nemen. 
Verzoekster heeft bovendien nog twee andere minderjarige dochters die niet zonder hun moeder kunnen en 
die ook de band met hun zus niet wensen te verliezen. 
Op geen enkel ogenblik wordt deze complexe situatie die de recente mentale moeilijkheden van de 
verzoekster verklaren belicht. 
Op geen enkel ogenblik wordt hiermee rekening gehouden, laat staan dat er wordt gemotiveerd dat hiermee 
rekening werd gehouden. 
- Éénmaal in Armenië is de verzoekster niet langer in de onmiddellijke omgeving van haar oudste 
dochter aanwezig waardoor haar mentale problemen zullen escaleren mede uit onmacht en schuldgevoel. 
- Bovendien kan zij niet rekenen op de noodzakelijke medische behandeling. 
Het is ondraaglijk voor de verzoekster om haar oudste dochter en kleinkind achter te laten in deze moeilijke 
situatie. 
De majeure depressie kan bijgevolg helemaal niet verholpen worden door de verzoekster te scheiden van haar 
oudste dochter en kleinkind en haar terug te sturen naar Armenië. 
5.4. 
De depressie en de verergering waarmee de verzoekster thans te maken heeft, vinden zoals reeds 
aangehaald hun aanleiding in de samenwoonst van haar oudste dochter met een oudere, islamitische man, 
terwijl de verzoekster net zoals haar hele familie het christelijk geloof aanhangen. 
- De feitelijke situatie die de verzoekster mentaal enorm belast en aanleiding heeft tot de majeure 
depressie bestond bijgevolg nog niet in 2010 en 2011. Dit kan niet ernstig ontkend worden. 
- Bovendien evolueert deze feitelijke situatie aangezien haar dochter ondertussen op datum van 
22/08/2016 bevallen is van een dochter Maryam. 
De arts-adviseur motiveert in zijn beknopt advies niet of hij rekening hield met de duidelijke situatie die aan de 
basis ligt van verzoeksters majeure depressie, laat staan op welke wijze hij hiermee rekening hield. 
Hij spreekt enkel en alleen over een zelfde pathologie en vergelijkt klaarblijkelijk medische documenten, zonder 
zich evenwel te buigen over de ontstaansgeschiedenis, de complicaties en de behandelingen van die 
pathologie. 
Het mag duidelijk zijn dat de situatie van de oudste dochter welke aan de basis ligt van verzoeksters actuele 
majeure depressie niet aan de basis ligt van de eerdere psychische problemen in 2010 en 2011. 
De bestreden beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken die zich baseert op dat advies faalt. 
5.5. 
De verzoekster heeft bij haar huidige aanvraag een recent standaard medisch getuigschrift voorgelegd in 
dewelke de actuele gezondheidstoestand van de verzoekster op uitgebreide wijze wordt omschreven. 
De ernstige medische situatie van de verzoekster blijft aanhouden en een adequate behandeling zal 
levenslang noodzakelijk zijn. 
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Bij gebrek aan opvolging en behandeling zal de fysieke integriteit van de verzoekster verder aftakelen en 
mogelijks overlijden worden. 
Het aanhoudende karakter en de verslechterde situatie van de medische aandoening én de levenslange nood 
aan opvolging en behandeling maken nieuwe elementen uit ten opzichte van de eerdere aanvraag tot 
machtiging tot verblijf van de verzoekster. 
Verweerster heeft de plicht, gezien de nieuwe pathologie, en de recente ontstaansgeschiedenis over te gaan 
tot het tweede onderdeel voorzien in art. 9ter Vw. te onderzoeken. 
Het volstaat niet te verwijzen naar het onderzoek in een eerdere aanvraag wanneer de informatie toen gebruikt 
ondertussen reeds dateert van 2010 en aldus allesbehalve actueel is én tevens niet vergelijkbaar is. 
De motiveringsplicht én de zorgvuldigheidsplicht is hier geschonden. 
5.5. 
De Dienst Vreemdelingenzaken negeert alle elementen in dit dossier en overweegt ze niet. 
De Dienst Vreemdelingenzaken motiveert niet waarom deze elementen die aan basis liggen van het 
persisterende karakter van de ernstige aandoening, de eerdere bevindingen niet zouden kunnen weerleggen. 
5.6. 
Er kan verwezen worden naar een eerder arrest van uw Raad. 
"En l'espèce, il y a lieu d'observer que la décision repose sur Ie constat que les éléments présentés a l'appui 
de la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter actuelle ont déja fait l'objet d'une précédente 
demande pour laquelle une décision d'irrecevabilité a été prise en date du 16 janvier 2008 en application de 
l'article 9ter, §3 de la loi du 15 décembre 1980. Or, la demande actuelle contenait en plus de deux certificats 
médicaux déja présents lors de la demande précédente, une attestation d'un psychologue faisant état de la 
dimension psychologique suite aux traumatismes et séquelles subis par l'enfant des requérants et du soutien 
nécessaire de la familie a ce dernier. Le Conseil n'aperçoit pas dans la motivation de la décision attaquée de 
prise en considération de cet élément essentiel de l'état de malade au sens large présenté par la partie 
requérante et estime se faisant que la décision est inadéquatement et insuffisamment motivée. 
A défaut pour l'acte attaqué de préciser pour quelles raisons ce document et ces éléments ne sont pas jugés 
suffisants, la motivation de la décision litigieuse ne peut être considérée comme adéquate. Le moyen en ce 
qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juiliet 1991 sur la motivation formelle des actes 
administratifs est fondé." 
(Zie arrest n° 34 923 gewezen op datum van 27 november 2009 door de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen) 
In casu heeft de Dienst Vreemdelingenzaken tevens de formele motiveringsplicht geschonden door niet te 
preciseren waarom deze elementen niet in overweging worden genomen, noch beoordeeld worden. 
De Dienst Vreemdelingenzaken dient een beslissing te nemen op basis van alle relevante gegevens die zich in 
het dossier bevinden. 
Alle elementen dienen in overweging genomen te worden. 
Iedere administratieve beslissing moet geschraagd zijn door draagkrachtige motieven en een zorgvuldige 
afweging van de beschikbare elementen in het administratief dossier. 
De bestreden beslissing steunt echter niet op een correcte feitenvinding, door een aantal belangrijke 
elementen - in casu informatie omtrent het persisterende karakter van de aandoening en de verergering van de 
aandoening - buiten beschouwing te laten. 
De Dienst Vreemdelingenzaken heeft bij het nemen van de bestreden beslissing zowel het 
zorgvuldigheidsbeginsel als de materiële motiveringsplicht geschonden. 
De bestreden beslissing die genomen werd in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet dient 
derhalve vernietigd te worden. 
5.7. 
Uit bovenstaande uitzetting is duidelijk gebleken dat de conditie van de verzoekster wel degelijk veranderd is 
en een medische opvolging van levensbelang is. 
De beslissing is hoe dan ook kennelijk onredelijk.” 
 

2.2. De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing gelezen worden 

zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de 

bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. 

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag ervan, met name artikel 9ter, §3-5° 

van de vreemdelingenwet, en naar het feit dat de arts-adviseur op 6 oktober 2016 een medisch advies heeft 

gegeven waaruit blijkt dat de in de huidige aanvraag ingeroepen elementen reeds werden ingeroepen in 

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

 

Een motivering door verwijzing naar het uitgebrachte advies is in beginsel toegestaan. Deze werkwijze dient 

evenwel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Vooreerst moet de inhoud van de stukken waarnaar wordt 
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verwezen aan de betrokkene ter kennis zijn gebracht. Bovendien moet het desbetreffende stuk zelf afdoende 

gemotiveerd zijn en moet het in de uiteindelijke beslissing worden bijgevallen door de verwerende partij (RvS 

13 maart 2014, nr. 226.734, NV BAECK en JANSEN). Verzoekende partij betwist niet dat zij in het bezit werd 

gesteld van dit advies en toont verder niet aan dat en om welke redenen de bestreden beslissing, 

samengelezen met het advies, niet zou voldoen aan de hierboven geschetste vereisten van de formele 

motiveringsplicht.  

 

Er is dan ook voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven 

in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 

van de vreemdelingenwet (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 10 

oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 

september 2005, nr. 149.148). Verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering 

haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

2.3. De Raad stelt vast dat verzoekende partij, die zich verzet tegen de motieven van de bestreden beslissing, 

in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 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 na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet op kennelijk onredelijke 

wijze tot haar besluit is gekomen. 

 

2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

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

 

2.5. Onderzoek naar de schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel vergt in 

casu onderzoek naar artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt 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 thans bestreden beslissing steunt op de vaststelling dat de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de 

huidige aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het kader van vorige 

aanvragen tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, zodat toepassing wordt gemaakt van artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet om de 

aanvraag onontvankelijk te verklaren.  

 

De Raad wijst op artikel 9ter, §3, °5 van de vreemdelingenwet, dat stelt dat een verblijfsaanvraag op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk dient te worden 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. De Raad stelt vast dat de gemachtigde in die zin heeft 

gemotiveerd in de bestreden beslissing dat blijkens het medisch advies van de arts-adviseur van 6 oktober 

2016 de elementen ingeroepen in het kader van de verblijfsaanvraag van 12 mei 2016 op grond van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige dergelijke verblijfsaanvraag, 

met name deze ingediend op 4 februari 2010, op 16 maart 2010 en op 30 september 2011. 

 

In casu steunt de bestreden beslissing op het volgende advies van de arts-adviseur van 6 oktober 2016: 

 

“(...) 
Vrouwelijk 
Nationaliteit : Armenië 
geboren te Vardenis op 01.02.1975 
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U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 12/05/2016 en 04/02/2010 en 16/03/2010 en 
30/09/2011 te vergelijken. 
Betrokkene legt in de aanvraag d.d. 12/05/2016 een standaard medisch getuigschrift (SMG) voor d.d. 
04/04/2016 opgesteld door dr. Lecot + bijlage d.d. 04/02/2015. Uit dit medisch getuigschrift blijkt dat het nog 
steeds om dezelfde pathologie van betrokkene gaat als de pathologie in de medische attesten gevoegd bij de 
9ter aanvraag d.d. 04/02/2010, 16/03/2010 en 30/09/2011. Op het standaard medisch getuigschrift d.d. 
04/02/2016 wordt geen nieuwe pathologie aangehaald voor betrokkene. Het voorgelegde SMG bevestigt enkel 
de reeds eerder aangehaalde pathologie.” 
 

2.6. Verzoekende partij is het in essentie oneens met deze bevinding en wijst erop dat zij in 2014 een 

medische regularisatieaanvraag heeft ingediend op grond van diabetes type II, hetgeen in schril contrast staat 

met de diagnostiek in 2016 waar tevens sprake is van een majeure depressie waarvoor zij behandeld wordt en 

waarbij geattesteerd wordt dat een stopzetting van de behandeling aanleiding kan geven tot verdere aftakeling 

en mogelijks overlijden.  

 

2.7. Verzoekende partij kan geenszins gevolgd worden in haar betoog als zou er in de voorgaande aanvragen 

enkel sprake zijn geweest van de diabetes. Zoals blijkt uit nazicht van het administratief dossier heeft 

verzoekende partij op 30 september 2011 een medische regularisatieaanvraag ingediend vergezeld van een 

medisch attest van 29 september 2011 dat melding maakt van het volgende: 

 

“A/Medische voorgeschiedenis: 
Diabetes sedert 5 jaar. Psychische problematiek ten gevolge van posttraumatisch stresssyndroom 
B/Diagnose (...) 
Depressief klachtenpatroon met diabetes. Duizelig, hoofdpijn, emotioneel instabiel, vermoeidheid, 
concentratieproblematiek, angst, stress, nerveus, piekeren. Het gaat om een ernstige aandoening. Patiënte 
verdraagt geen lange reis terug naar haar geboorteland het eerstvolgende jaar.” 
 
Verder wordt er in het attest melding gemaakt van een medicamenteuze behandeling en gesteld dat de 

voorziene behandelingsduur 5 jaar tot levenslang is. Bij de gevolgen van een eventuele stopzetting van de 

behandeling wordt genoteerd: “Indien de behandeling wordt gestopt dan kan dit leiden tot achteruitgang van de 
algehele toestand, diabetes coma, overlijden, toename psychische klachten met escalatie van depressie, 
psychose en/of zelfmoordpoging.” 
Verder wordt geattesteerd dat verzoekende partij geen behandeling kan krijgen in haar herkomstland en dat 

mantelzorg nodig is alsook follow-up door een huisarts, endocrinoloog en/of psychiater.  

 

Bij de aanvraag van 12 mei 2016 heeft de verzoekende partij een medisch attest van 4 april 2016 gevoegd 

waarin het volgende geattesteerd wordt: 

 

“A/Medische voorgeschiedenis 
-Majeure depressie 
-Ernstige familiale problematiek 
-Diabetes insulinedependent 
B/Diagnose (...) 
Majeure depressie (zie verslagen bijlage)” 
Er blijkt verder dat verzoekende partij een medicamenteuze behandeling krijgt en dat er een opvolging was 

door een neuroloog, endocrinoloog en psychiater. Tevens wordt geattesteerd dat de voorziene 

behandelingsduur onbepaald is. Wat betreft de gevolgen bij stopzetting van behandeling wordt genoteerd: 

“Verdere aftakeling en mogelijks overlijden” en dat “mits West-Europese zorg” stabilisatie mogelijk is. Wat 

betreft specifieke noden wordt mantelzorg vermeld.  

 

Uit de bijlagen gevoegd aan het medisch attest van 4 april 2016 blijkt dat verzoekende partij op 11 oktober 

2011 via de huisarts doorverwezen werd omwille van “depressieve klachten en angstklachten”. Verzoekende 

partij zou gesteld hebben zich sinds een tweetal jaar toenemend depressief te voelen. Verder wordt 

geattesteerd: “Veel stress en piekeren. Nervositas. Geheugen- en concentratieproblemen. Slaapproblemen 
(inslaap- en doorslaapstoornissen). Eveneens pijnklachten thv hals en schouders. Hoofdpijn.”  
Er wordt verder een overzicht gegeven van de achtergrond van verzoekende partij en haar familiale toestand 

en er wordt melding gemaakt van het feit dat verzoekende partij niet terug wil naar haar herkomstland omwille 

van haar medische problemen waarbij gewezen wordt op haar diabetes. Er wordt genoteerd dat zij een 

patiënte is met depressieve episode en angstklachten.  

Verder wordt melding gemaakt van het feit dat verzoekende partij problemen heeft met haar man en dochter. 

Deze laatste wil moslim worden en is oppositioneel. Ze zou ook contact hebben met een oudere man. Er wordt 
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verzoekende partij geadviseerd om contact op te nemen met CAW (hetgeen verzoekende partij blijkens het 

attest niet doet ondanks aandringen van de behandelend arts). Verder wordt melding gemaakt van een 

medicamenteuze behandeling en een nieuwe controle na drie maanden.  

 

Gelet op voorgaande maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de arts-adviseur op verkeerde gronden 

of op kennelijk onredelijke wijze tot het besluit is gekomen dat de pathologie waarvan sprake is in de medische 

regularisatieaanvraag van 12 mei 2016 dezelfde is als deze waarvan sprake in de eerdere aanvragen van 4 

april 2010, 16 maart 2010 en 30 september 2011. Immers blijkt uit de aanvraag van 30 september 2011 dat 

toen reeds melding werd gemaakt van een ernstig depressief klachtenpatroon waarvoor behandeling nodig is, 

zoniet zou er zich een achteruitgang van de algehele toestand voordoen met mogelijks overlijden tot gevolg. 

Dit alles verschilt in wezen niet met hetgeen geattesteerd werd in de nieuwe aanvraag van 12 mei 2016 waar 

er sprake is van een majeure depressie die behandeld moet worden, zoniet zou er sprake zijn van verdere 

aftakeling met mogelijks overlijden. In beide aanvragen wordt ook melding gemaakt van de noodzaak van 

mantelzorg en opvolging door specialisten evenals het feit dat de behandeling mogelijks levenslang zal zijn. 

 

Verzoekende partij maakt met een verwijzing naar hetgeen geattesteerd is in het medisch attest van 4 april 

2016 aldus niet aannemelijk dat er thans sprake is van een andere pathologie die nog niet eerder voorlag.  

 

Waar de verzoekende partij voorts een gans betoog voert over de oorzaak van haar depressie die zij thans 

situeert bij het feit dat haar dochter een relatie zou hebben met een oudere man, slaagt zij er niet in aan te 

tonen dat haar medische problematiek waarvan sprake in het medisch attest van 4 april 2016 en de bijlagen, in 

wezen verschilt van haar medische problematiek aangehaald in de vorige aanvragen, en meer specifiek in de 

aanvraag van 30 september 2011. Het loutere feit dat familiale gebeurtenissen mede een impact hebben op 

het genezingsproces en de bemoeilijking ervan, maakt niet dat daarom kan gesproken worden van een andere 

medische problematiek die nog niet eerder werd aangehaald. Immers benadrukt de Raad nogmaals dat reeds 

in de aanvraag van 30 september 2011 gesproken werd van een ernstig depressief klachtenpatroon waarvoor 

behandeling noodzakelijk is. Verzoekende partij toont geenszins aan dat omwille van de actuele familiale 

omstandigheden haar medische toestand dermate gewijzigd is dat er sprake is van nieuwe medische 

elementen. Verzoekende partij trekt voorts zelf conclusies aangaande de evolutie van haar medische toestand 

bij een eventuele terugkeer naar het herkomstland (met name dat door het niet meer aanwezig zijn in de 

onmiddellijke omgeving van haar dochter haar mentale problemen zullen escaleren) maar dergelijke 

gevolgtrekkingen zijn geenszins terug te vinden in het/de voorgelegde medische attest/bijlagen.  

 

Het betoog van de verzoekende partij aangaande de actuele familiale context en de impact ervan op haar 

medische problematiek kan bijgevolg geenszins overtuigen om aannemelijk te maken dat er in casu onterecht 

toepassing werd gemaakt van artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet.  

 

Zoals voorts blijkt werd reeds bij de aanvraag van 30 september 2011 geattesteerd dat het mogelijks gaat om 

een levenslange behandeling van deze ernstige depressieve aandoening zodat verzoekende partij evenmin 

kan overtuigen waar zij wijst op het aanhoudende karakter van de aandoening om dit als nieuw element te 

catalogeren. Evenmin maakt zij op vergelijking van de aanvragen aannemelijk dat er sprake is van een 

verslechterde situatie van haar aandoening waardoor hetgeen geattesteerd wordt in de aanvraag van 2016 in 

wezen verschilt van hetgeen geattesteerd wordt in de aanvraag van 2011. Nogmaals benadrukt de Raad dat 

op vergelijking van de aanvragen de arts-adviseur niet kennelijk onredelijk tot het besluit is gekomen dat het 

gaat om eenzelfde pathologie.  

 

In zoverre de verzoekende partij nog verwijst naar rechtspraak van de Raad om haar standpunt kracht bij te 

zetten stelt de Raad vast dat, naast het feit dat er in de continentale rechtstraditie geen precedentswaarde kan 

toegekend worden aan het arrest waarnaar de verzoekende partij verwijst, zij evenmin aantoont dat de feiten 

die aanleiding hebben gegeven tot voormelde rechtspraak zomaar transponeerbaar zijn op onderhavig geval.  

 

Verzoekende partij maakt met haar betoog geenszins aannemelijk dat de verwerende partij bepaalde 

gegevens veronachtzaamd heeft en op verkeerde gronden tot haar besluit is gekomen. De loutere overtuiging 

van de verzoekende partij dat er wel degelijk sprake is van andere elementen die verantwoorden dat geen 

toepassing wordt gemaakt van artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet is niet afdoende om te besluiten 

dat de bestreden beslissing op verkeerde gronden werd genomen.  

 

2.8. Het enig middel is in al zijn onderdelen ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig februari tweeduizend zeventien door: 
 
mevr. S. DE MUYLDER,   wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
mevr. K. VERHEYDEN,   griffier. 
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