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 nr. 184 086 van 21 maart 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 en X, evenals hun kinderen X, X, X, X en diens echtgenote X en hun 

zoon X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 16 november 2016 hebben ingediend 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 12 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 wordt verklaard. 

 

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 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van vierde, zesde en zevende verzoekende partij en hun advocaat H. VAN 

NIJVERSEEL, loco advocaat E. STESSENS, die eveneens eerste, tweede, derde, vijfde en achtste 

verzoekende partij vertegenwoordigt, en van advocaat COENE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 11 mei 2010 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet). Op 7 oktober 2010 wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard en worden verzoekers 

in het bezit gesteld van een immatriculatieattest. Op 4 september 2013 neemt de gemachtigde van de 
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staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing 

waarbij de aanvraag van 10 mei 2010 ongegrond wordt verklaard. Het beroep tegen deze beslissing 

wordt door de Raad op 22 februari 2016 verworpen bij arrest nr. 162 470. 

 

Op 14 juli 2016 dienen de verzoekende partijen opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 12 oktober 2016, met kennisgeving op 29 

oktober 2016, verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag 

onontvankelijk. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

14.07.2016 bij onze diensten werd ingediend door : 

 

S., S. (...) (R.R. (...)), geboren te Turija op (...).1963 

S., I. (...) (R.R. (...)), geboren te Biljaca op (...).1964 

+ kinderen 

S., F. (...) (R.R. (...)), geboren te Turija op (...).1990 

 en partner: S., B. (...) (R.R. (...)) geboren te Veliki Tenovac op (...).1991 

 en minderjarig kind: S., A. (...), geboren te Turnhout op (...).2011 

S., F. (...) (R.R. (...)), geboren te Vranje op (...).1992 

S., B. (...) (R.R. (...)), geboren te Vranje op (...).1996 

S., E. (...), geboren te Vranje op (...).2003 

Nationaliteit: Servië 

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. 

 

Op 11.05.2010 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 14.07.2016 en in de bijgevoegde medische 

attesten (zie bevestiging arts d.d. 06.07.2016 in bijgevoegde gesloten omslag), werden eveneens 

ingeroepen in de andere aanvraag 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.“ 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verzoekende partijen in het beschikkend gedeelte van hun verzoekschrift vragen de kosten van 

het geding ten laste van de verwerende partij te leggen en de verwerende partij in haar nota vraagt de 

kosten ten laste van de verzoekende partijen te leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen 

het voordeel van de kosteloze rechtspleging genieten, zodat aan geen van de partijen kosten van het 

geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers kosteloos. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Uit de bewoordingen van het eerste middel blijkt dat de verzoekende partijen de materiële 

motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht geschonden achten.  
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Het middel luidt als volgt: 

 

“Dat de bestreden beslissing vooreerst gebaseerd is op onjuiste feitelijke gegevens; 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in haar toezicht kan nagaan of de Staatssecretaris voor 

Migratie en Asielbeleid bij de 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 kunnen komen; 

Dat de gemachtigde van de Staatssecretaris van Migratie en Asielbeleid volgende motivering verleent 

(stuk 1): 

“Op 11.05.2010 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter dd. 14.07.2016 en in bijgevoegde medische 

attesten (zie bevestiging arts dd. 06.07.2016 in bijgevoegde gesloten omslag), werden eveneens 

ingeroepen in de andere aanvraag 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 

gewijzigde door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012). 

Aangezien betrokkene geen enkel nieuw element aanbrengt, is de aanvraag bijgevolg onontvankelijk.” 

Dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat verweerder de diverse gegevens die beschikbaar zijn in 

verzoekers dossier op een zorgvuldige en redelijke manier in acht heeft genomen en de voorgelegde 

gegevens zelfs incorrect heeft beoordeeld en derhalve haar beslissing steunt op onjuiste feitelijke 

gegevens; 

Dat door de aanvraag tot verblijfsmachtiging af te wijzen op grond van het feit dat de ziekte waaraan 

verzoeker lijdt geen risico zou inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit, blijkt dat verweerder niet in 

alle objectiviteit alle concrete en individuele elementen die werden aangehaald in het verzoekschrift 

voldoende en op een redelijke wijze in overweging heeft genomen; 

Dat in de objectieve en verifieerbare medische attesten van de behandelende artsen, welke werden 

gehecht aan het verzoekschrift en welke werden opgevraagd door de ambtenaargeneesheer, de 

medische aandoening waaraan verzoeker lijdt uitvoerig werd uiteengezet en kan worden afgeleid dat er 

voor de medische aandoening waaraan verzoeker lijdt een verdere gespecialiseerde medische 

opvolging noodzakelijk is; 

Dat verzoeker een jongen is met mentale retardatie, cerebral palsy ovv quadriplegie met contracturen, 

ernstige scoliose en epilepsie, met een gemiddelde aanvalsfrequentie van maar liefst 2 tot 3 keer per 

week; 

Dat de ziekte waaraan verzoeker lijdt bij uitblijven van behandeling en zonder toediening van de juiste 

medicatie de dood tot gevolg heeft; 

Dat de behandelende arts van verzoeker, Dr. E.C. (...), als volgt attesteert: 

“Diagnose: epilepsie, cerebral palsy 

De voorziene duur van de behandeling is permanent. 

Patiënt kan niet zonder behandeling. 

Prognose is gereserveerd, eerder infant. 

Patiënt heeft continue zorgen nodig. 

Deze 24-jarige man is slachtoffer van een cerebral palsy op 3 maanden oude leeftijd. 

De man vertoont ten gevolge hiervan een duidelijke verworven gibbus op basis van een onderliggende 

scoliose van de rug. Er zijn flexiecontracturen in de vier ledematen. Er zijn geen oogvolgbewegingen, hij 

is niet aanspreekbaar, kan niet zitten. Hij vertoont regelmatig epileptische insulten. Hij is bovendien 

incontinent. Hij heeft door de omgeving (de familie) continue zorgen nodig. Bovendien is regelmatig 

nazicht nodig voor oa frequente luchtweginfecties. Ophoesten van slijmen gaat niet. Er is de blijvende 

kans op zeer ernstige infecties (luchtwegen, nieren), er is continue zorg naar zijn chronische 

obstipatie,... Ondanks de reeds geleverde zorgen; zoals starten behandeling epilepsie, starten 

kinesitherapie voor de flexiecontracturen, verzorging cariës, behandeling fimosis, is de levenskwaliteit 

maar gering. Enkel door maximale medische ondersteuning in moeilijke omstandigheden (bv. 

hospitalisatie bij bronchopneumonie) en door de continue bereikbaarheid van goede medische zorg en 

de blijvende inspanningen van de familie kan het lot van deze man acceptabel blijven.” 

Dat het dan ook vaststaat dat verzoeker zonder medische behandeling, welke immers niet toegankelijk 

is in zijn land van herkomst, de dood zal vinden, nu stopzetting van de behandeling sterfte tot gevolg 

kan hebben; 

Dat ook als dusdanig wordt geattesteerd door de andere behandelende artsen; 
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Dat bovendien uit de gevoegde medische attesten, opgesteld door de behandelende artsen, blijkt dat de 

gezondheidssituatie van verzoeker verergerde en verzoeker zelfs recentelijk diende te worden 

opgenomen naar aanleiding van aspiratiepneumonie, gelet op slikstoornissen; 

Dat verzoeker hierdoor dan ook achteruit is gegaan, nu de kans op silentieuze aspiratie zeer groot is 

geworden, hetgeen dan weer op neurologisch vlak een verhoging van de aanvalsfrequentie van de 

epileptische aanvallen met zich meebrengt; 

Dat er dan ook zelfs aanvraag diende te worden gericht tot het bekomen van een aangepaste rolstoel 

met zitschaal en ligmatras; 

Dat de ziekte van verzoeker dan ook uitermate verergerd is, zoals blijkt uit de bijgevoegde medische 

attesten, waarmee evenwel de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid 

evenwel ten onrechte geen rekening heeft gehouden; 

Dat uit de voorgelegde medische verslagen tevens blijkt dat de medische toestand van verzoeker van 

die aard is dat hij onmogelijk kan reizen, nu de noodzakelijke behandeling levenslang dient te worden 

gevolgd, welke niet kan worden aangeboden in het land van herkomst; 

Dat de ambtenaargeneesheer nochtans in zijn advies dd. als volgt formuleert: 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag dd. 14.07.2016 en dd. 11.05.2010 te 

vergelijken. 

Betrokkene legt in de aanvraag dd. 14.07.2016 een standaard medisch getuigschrift (SMG) voor dd. 

06.07.2016 opgesteld door dr. Colyn + bijlagen dd. 25.05.2016. Uit dit medisch getuigschrift blijkt dat het 

nog steeds dezelfde pathologie van betrokkene betreft als de pathologie in de medische attesten 

gevoegd bij de 9ter aanvraag dd. 11.05.2010. 

Op het standaard medisch getuigschrift dd. 06.07.2016 wordt geen nieuwe pathologie aangehaald. Het 

voorgelegde SMG bevestigt enkel de reeds eerder aangehaalde pathologie.” 

Dat het advies van de ambtenaargeneesheer dd. 6 oktober 2016, waarop verweerder zijn 

weigeringsbeslissing dd. 12 oktober 2016 heeft gebaseerd, dan ook niet kan gevolgd worden en er zich 

hierbij ernstige vragen kunnen worden gesteld, nu zowel uit het standaard medisch getuigschrift als uit 

de bijlagen blijkt dat de gezondheidstoestand van verzoeker verergerd is en verzoeker recentelijk zelfs 

diende te worden gehospitaliseerd omwille van ernstige luchtweginfecties, welke steeds opnieuw 

terugkeren, hetgeen dan weer op zijn beurt de epileptische aanvallen verhoogt. 

Dat verzoeker thans inderdaad maar liefst 3 maal per week een aanval doormaakt; 

Dat de ambtenaargeneesheer dan ook niet alleen had dienen vast te stellen dat deze ziekte waaraan 

verzoeker lijdt uitermate verergerd is, doch tevens had dienen op te merken dat verzoeker thans lijdt 

aan een ernstige vorm van epilepsie, waarvan de aanvallen, gelet op de herhaaldelijke 

luchtweginfecties, steeds toenemen! 

Dat het advies van de ambtenaargeneesheer, waarin deze stelt, dat er volstrekt geen nieuwe pathologie 

werd aangehaald dan ook onjuist is!! 

Dat het verzoeker dan ook voorkomt dat de ambtenaargeneesheer de medische attesten en verslagen 

welke werden gevoegd bij de aanvraag tot regularisatie op basis van artikel 9 ter van de 

Vreemdelingenwet niet eens heeft gelezen, nu de ambtenaargeneesheer, als arts zijnde, één en ander 

bij nazicht had dienen vast te stellen!! 

Dat het advies van de ambtenaargeneesheer, waarin zij stelt dat de gezondheidstoestand van 

betrokkene ongewijzigd is, dan ook geen steek houdt en zelfs de zorgvuldigheidsplicht schendt; zie RvV 

92.444 

Dat de ambtenaargeneesheer dan ook overduidelijk heeft nagelaten het dossier in casu daadwerkelijk te 

onderzoeken, nu zij anders had dienen vast te stellen dat de gezondheidssituatie van verzoeker 

gewijzigd en verergerd is!! 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in haar arrest dd. 19 december 2013 (RVV 116.096) als 

volgt stelt: 

“Artikel 9ter Vw. beschermt wel degelijk een medische aandoening waarbij geen onmiddellijk 

levensgevaar bestaat, maar wel een reëel risico op onmenselijke of vernederende behandeling wegens 

gebrek aan beschikbare en toegankelijke, noodzakelijke zorg. 

De verwerende partij stelt in de beslissing artikel 3 EVRM en artikel 9ter Vw. als wettelijke norm gelijk. 

Ze stelt dat “zelfs indien er geen of zeer geringe behandelingsmogelijkheden zijn wat de 

gezondheidstoestand van betrokkene aanzienlijk kan doen achteruitgaan en zijn levensverwachting op 

korte of middellange termijn in het gedrang kan brengen” dit uiteindelijk artikel 3 EVRM niet kan 

schenden. 

Het EHRM houdt rekening met alle omstandigheden van de zaak. Het Hof houdt rekening met 

algemene omstandigheden in het land van herkomst en met de persoonlijke situatie van de vreemdeling 

in het land van herkomst. Het kan voorkomen dat factoren en omstandigheden, die op zichzelf genomen 

artikel 3 EVRM niet schenden gecombineerd toch artikel 3 EVRM schenden. Zo speelt de aanwezigheid 

van sociale of familiale opvang mee naast de beschikbaarheid van medische behandeling. 
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Het advies van de ambtenaar-geneesheer is onbegrijpelijk. De dokter motiveert niet waarom de 

psychiatrisch-psychologische problematiek ook zonder behandeling geen gevaar inhoudt voor het leven 

of de fysieke integriteit of geen risico inhoudt op een onmenselijke en vernederende behandeling. De 

geneesheer ontkent niet dat het kind lijdt aan een taalontwikkelingsstoornis, een licht mentale handicap 

en bizar gedrag. De dokter had moeten verduidelijken waarom hij vond dat “[d]eze psychiatrisch-

psychologische problematiek [ ...] evenwel, ook zonder behandeling, geen gevaar in[houdt] voor het 

leven en de fysieke integriteit van betrokkene en [. ..] geen risico [vormt] voor een onmenselijke en 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate medische zorgen zijn In het land van herkomst of 

het land waar betrokkene verblijft". 

Dat de ambtenaargeneesheer immers dient na te gaan of de ziekte ernstig is, welke behandeling er 

dient te worden gevolgd en of deze beschikbaar is in het land van herkomst, hetgeen de 

ambtenaargeneesheer in casu heeft nagelaten, terwijl uit het standaard medisch getuigschrift zelfs blijkt, 

dat reizen naar het land van herkomst zelfs uitgesloten is; 

Dat de ambtenaargeneesheer aangaande de ziekte van verzoeker geen enkel waardeoordeel velt, noch 

onderwerpt hij de voorgelegde medische verslagen aan een inhoudelijke commentaar en gaat er 

kennelijk vanuit dat de medische aandoening in hoofde van verzoeker wel aanwezig is, doch beperkt er 

zich ten onrechte toe te stellen dat verzoeker niet zou lijden aan een ziekte die een bedreiging vormt 

voor zijn fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, 

nu deze, gelet op de in België gevolgde behandeling, onder controle is; 

Dat het nochtans vaststaat dat verzoeker zonder behandeling en noodzakelijke medicatie de dood zal 

vinden; 

Dat de ambtenaargeneesheer hiervan, als zijnde arts, toch zeker op de hoogte dient te zijn!! 

Dat er dan ook geen andere woorden voor zijn dan dat het geleverde advies, schandelijk is… 

Dat verzoeker niet alleen nog blijvende behandeling en opvolging dient te ondergaan, doch hij tevens 

niet naar het land van herkomst kan reizen, inzoverre dat behandeling in se dan ook niet beschikbaar en 

toegankelijk is; 

Dat aanvraag tot regularisatie op basis van medische redenen dan ook wordt aangevraagd nu 

behandeling in België goede resultaten oplevert en behandeling in het eigen herkomstland niet 

toegankelijk of beschikbaar is; 

Dat het standpunt van de ambtenaargeneesheer dan ook de volledige procedure tot regularisatie op 

basis van medische redenen ondermijnt, nu deze precies gelet op de goede behandeling, in contrast 

met het herkomstland, in België wordt aangevraagd! 

Dat de ambtenaargeneesheer immers in wezen niet motiveert wat het reëel risico op een onmenselijke 

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

herkomst of het land van verblijf; 

Dat daardoor verder niet kan worden vastgesteld of er werd nagegaan of de ziekte of aandoening van 

verzoeker een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling; 

Dat verweerster derhalve uit het advies dat er geen sprake is van een directe bedreiging voor het leven 

van verzoeker afleidt dat er evenmin sprake is van een reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst, hetgeen 

geen steun vindt in artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet; 

Dat artikel 9ter § 1 eerste lid van de Vreemdelingenwet niet alleen verwijst naar artikel 3 EVRM of naar 

een levensbedreiging, doch van toepassing is op drie verschillende situaties, namelijk op een ziekte die, 

wanneer er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf: 

- Ofwel een reëel risico inhoudt voor het leven; 

- Ofwel een reëel risico inhoudt voor de fysieke integriteit; 

- Ofwel een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling; 

Dat de interpretatie van verweerster dan ook te beperkend is; 

Dat artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet inderdaad een ruimere bescherming biedt dan enkel direct 

levensbedreigende ziektes; 

Dat de Nederlandstalige Kamer van de Raad van State samenvattend als volgt stelt in haar arresten dd. 

28 november 2013 en dd. 19 juni 2013: 

“De DVZ mag de medische regularisatie (artikel 9ter Verblijfswet) niet beperken tot 'direct 

levensbedreigende ziektes' of een 'kritieke gezondheidstoestand'. De draagwijdte van 9ter is ruimer dan 

3 EVRM en EVRM geeft minimumnormen. De hoge drempel die het EHRM hanteert voor toepassing 

van artikel 3 EVRM in medische zaken is niet bruikbaar voor artikel 9ter Vw. Artikel 3 EVRM is slechts 

een minimumnorm (die bv. geldt zonder 9ter aanvraag of bij repatriëring), en verbiedt geen ruimere 

bescherming in de nationale wetgeving (met name in artikel 9ter Vw). DVZ moet de 2 verschillende 

mogelijkheden voor toepassing van artikel 9ter Vw onderzoeken, namelijk "een reëel risico voor het 

leven of de fysieke integriteit of een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling mogelijk is in het herkomstland of land van wettig verblijf". 
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Artikel 9ter Vw betreft verschillende mogelijkheden, die naast elkaar geplaatst zijn. De ene mogelijkheid 

(risico voor het leven of de fysieke integriteit) is niet afhankelijk van de andere mogelijkheid (risico op 

onmenselijke behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst), of 

andersom. 9ter biedt een ruimere bescherming dan de richtlijn 2004/83. Die richtlijn geeft slechts 

minimumnormen. 

(RvS 28 november 2013, 225.632, 225.633 en 225.635 - RvS 19 juni 2013, 223.961)” 

Dat bovendien uit de voorgelegde medische verslagen blijkt dat de medische toestand van verzoeker 

van die aard is dat verzoeker indien hij zou dienen terug te keren naar zijn land van herkomst, mogelijk 

de dood zal vinden, nu aldaar medische behandeling niet toegankelijk en beschikbaar is en hij zelfs als 

niet ‘fit to fly’ wordt bevonden; 

Dat inderdaad uit de voorgelegde medische verslagen blijkt dat de medische toestand van verzoeker 

van die aard is dat verzoeker heden onmogelijk kan reizen; 

Dat de nodige behandeling inderdaad in België kan gegarandeerd worden, doch niet in Servië, waar de 

noodzakelijke opvolging en behandeling niet kunnen uitgevoerd en het sociale zekerheidssysteem geen 

ondersteuning biedt ter financiering ervan; 

Dat terugkeer van verzoeker dan ook wel degelijk een risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit; 

Dat immers behandeling en opvolging in de praktijk niet beschikbaar is, hoewel de medische 

problematiek van verzoeker, adequate behandeling vereist; 

Dat de motivering in de bestreden beslissing dan ook indruist tegen de inhoud van de voorgelegde 

medische attesten en de conclusie van verweerder strijdig is met het advies van de behandelende arts, 

minstens is de conclusie van verweerder voorbarig; 

Dat verweerder verder de mogelijkheid had om verzoeker aan een medisch onderzoek te onderwerpen, 

doch ten onrechte heeft nagelaten om dit te doen terwijl een medisch onderzoek het standpunt van de 

behandelende artsen zou hebben bevestigd; 

Dat verzoeker in de aanvraag nochtans aangaf bereid te zijn om indien nodig en mogelijk andere 

documenten bij te brengen en/of verdere informatie te verschaffen; 

Dat gezien de medische attesten van de behandelende artsen van verzoeker enerzijds en het advies 

van de ambtenaargeneesheer anderzijds op cruciale punten van elkaar verschillen en tot tegenstrijdige 

conclusies komen, het noodzakelijk was om verzoeker minstens aan een medisch onderzoek te 

onderwerpen; 

Dat door dit niet te doen, doch zich te beperken tot een verwijzing naar het voorbarige en foutieve 

advies van de ambtenaargeneesheer, verweerder op kennelijk onredelijke wijze heeft besloten om de 

aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond te verklaren; 

Dat de ziekte waaraan verzoeker lijdt zonder adequate behandeling de dood tot gevolg heeft, hetgeen 

een belangrijke aanslag op de fysieke integriteit en het leven van verzoeker betreft; 

Dat de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid dan ook bij het nemen van 

diens beslissing niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, deze niet correct heeft beoordeeld en 

derhalve een onredelijke beslissing heeft getroffen; 

Dat de bestreden beslissing dan ook niet of althans onvoldoende met redenen is omkleed en niet in alle 

redelijkheid werd genomen;” 

 

3.1.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het eerste middel het volgende in haar nota 

met opmerkingen: 

 

“In een eerste middel haalt verzoekende partij aan dat de bestreden beslissing “gebaseerd is op onjuiste 

feitelijke gegevens”. 

Verweerder acht het eerste middel van verzoekende partij onontvankelijk. 

Immers, de Raad van State heeft er reeds herhaaldelijk op gewezen dat het wettelijk of reglementair 

voorschrift luidens hetwelk het beroep bij een administratief rechtscollege gemotiveerd moet zijn, van 

substantiële aard is (zie o.m. R.v.St., nr. 3199, 4.3.1954, Belgische Staat/Hos ; R.v.St., nr. 8323, 

6.1.1961, Belgische Staat/ Javaux ; H. LENAERTS : Administratieve rechtscolleges, Adm.Lex., nr. 91, p. 

48 ; Les Novelles : Le Conseil d'Etat, nr. 1763, p. 605). 

De niet-naleving van deze vereiste heeft de onontvankelijkheid van het beroep tot gevolg (R.v.St., nr. 

4934, 7.2.56, Kosinsky ; R.v.St., nr. 7521, 6.1.1960, Verboomen). 

Deze niet-ontvankelijkheid moet het rechtscollege desnoods ambtshalve vaststellen, daar de 

ontvankelijkheid van een beroep bij een rechtscollege de openbare orde aanbelangt. 

De rechter zou zijn bevoegdheid te buiten gaan mocht hij een niet regelmatig aangebracht beroep ten 

gronde behandelen. 

In casu merkt verweerder op dat betreffende het middel van verzoekende partij voor ogen dient 

gehouden te worden dat onontvankelijk is, het onderdeel (en a fortiori het middel) dat met het oog op 

een vernietiging van een beslissing, geen duidelijke omschrijving geeft van de rechtsregel die 
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geschonden wordt geacht. (cf. R.v.St. nr. 50.142, 9.11.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 48.643, 

20.7.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 43.137, 2.6.1993, R.A.C.E. 1993, z.p.). 

De verzoekende partij blijft in casu in gebreke om een voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven 

middel naar voor te brengen, wat nochtans een voorwaarde is opdat er zou kunnen worden gesproken 

van een (ontvankelijk) middel. 

Het middel is onontvankelijk. 

Geheel ten overvloede, en ook strikt subsidiair, laat verweerder gelden dat de feitelijke kritiek van 

verzoekende partij ook geenszins kan worden aangenomen. 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding na grondig en zorgvuldig 

onderzoek van de verzoekende partij hun situatie heeft geoordeeld dat de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te 

worden verklaard. 

De verweerder laat gelden dat artikel 9ter van de wet als volgt luidt: 

“§ 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. 

(…) 

§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

1° (…); 

2° (…); 

3° (…) 

4° (... ) 

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.” (onderlijning en vetschrift toegevoegd). 

Uit de voormelde bepaling blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk dient te verklaren, indien de ingeroepen elementen 

reeds bij een vorige aanvraag tot verblijfsmachtiging werden ingeroepen. 

Het loutere feit dat de verzoekende partij beweert dat “de gezondheidssituatie van verzoeker 

verergerde”, doet uiteraard op generlei wijze afbreuk aan het feit dat door de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding kon worden 

vastgesteld dat de verzoekende partij zich op dezelfde medische elementen beroept, als bij de eerdere 

aanvraag tot verblijfsmachtiging dd. 11.05.2010 dewelke op 04.09.2013 ongegrond werd verklaard. 

De verweerder laat dienaangaande gelden dat verzoekende partij in gebreke blijft om aan de hand van 

concrete elementen aannemelijk te maken dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een kennelijk onredelijke beslissing zou 

genomen hebben. 

De verweerder laat gelden dat de verzoekende partij niet ernstig kan ontkennen dat de ingeroepen 

aandoening beantwoordt aan elementen die reeds in een vorige aanvraag werden ingeroepen. 

Verzoekende partij meent aan dat de gezondheidssituatie van verzoekende partij is verergerd is, daar 

verzoekende partij recentelijk diende te worden opgenomen naar aanleiding van aspiratiepneumonie. 

Tevens haalt verzoekende partij aan dat er een verhoging is van de aanvalsfrequentie van de 

epileptische aanvallen. 

De verweerder wijst erop dat verzoekende partij haar vorige aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van art. 9ter Vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard op 04.09.2013. In deze 

ongegrondheidsbeslissing verwijst de gemachtigde van de Staatssecretaris naar het advies van de arts-

adviseur dd. 03.09.2013, waarin het volgende werd bepaald met betrekking tot de ziekte van 

verzoekende partij: 

“Vertaling uit het Servo-Kroatisch van een hospitalisatieverslag waaruit blijkt dat betrokkene een 

bronchopneumonie had; 

Vertaling uit het Servo-Kroatisch van een hospitalisatieverslag omwille van een oesofagitis met 

bloedingen 

Vertaling uit het Servo-Kroatisch van een hospitalisatieverslag op de dienst gastro-enterologie. Hieruit 

blijkt dat betrokkene cerebral palsy heeft en opgenomen werd omwille van bloedingen in de slokdarm. 

Verslag van dr. L. (...), waaruit blijkt dat betrokkene een psychomotore retardatie heeft. Er zijn frequent 

epileptische aanvallen. 
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Attest ingevuld door dr. L. (...), neuropsychiater, waaruit blijkt dat betrokkene een psychomotore 

retardatie heeft met epileptische aanvallen 

…” 

Hieruit blijkt dat de arts-adviseur de psychomotore retardatie heeft weerhouden als aandoening, doch 

van oordeel was dat deze aandoening geen verblijfsmachtiging wettigde. 

Verzoekende partij kan niet worden gevolgd waar zij stelt dat uit de bijlage dd. 25.05.2016 en het 

standaard medisch getuigschrift dd.06.07.2016, die werden opgesteld door dr. E.C. (...), en dat bij 

verzoekende partij haar nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9ter 

Vreemdelingenwet werd gevoegd, andere elementen zouden blijken. 

Immers wordt in de bijlage dd. 25.05.2016 vermeld als aandoeningen: 

“ Deze 24 jarige man is slachtoffer van een cerebral palsy op 3 maanden oude leeftijd. De man vertoont 

ten gevolgde hiervan een duidelijke verworven gibbus op basis van een onderliggende scoliose van de 

rug. Er zijn flexiecontracturen in de vier ledematen. Er zijn geen oogvolgbewegingen, hij is niet 

aanspreekbaar, kan niet zitten. Hij vertoont regelmatig epileptische insulten. Hij is bovendien continent. 

Hij heeft door de omgeving (de familie) continu zorgen nodig. Bovendien is regelmatig medisch nazicht 

nodig voor o.a. frequente luchtwegeninfecties. Ophoesten van slijmen gaat niet. Er is de blijvende kans 

op zeer ernstige infecties (luchtwegen, nieren), er is continu zorg naar zijn chronische obstipatie,… 

Ondanks de reeds geleverde zorgen, zoal starten behandeling epilepsie, staten kinesitherapie voor de 

flexiecontracturen, verzorging caries, behandeling fimosis, is de levenskwaliteit maar gering. Enkel door 

maximale medische ondersteuning in moeilijke omstandigheden (bv hospitalisatie bij 

bronchopneumonie) en door de continue bereikbaarheid van goede medische zorg en de blijvende 

inspanningen van de familie kan het lot van deze man acceptabel blijven.” 

Deze aandoeningen zijn identiek aan de aandoeningen die door verzoekende partij bij haar vorige 

aanvraag werden aangevoerd. 

In zoverre verzoekende partij aanhaalt dat verzoeker recentelijk diende te worden opgenomen naar 

aanleiding van een aspiratiepneumonie, laat verweerder gelden dat verzoekende partij de opname in 

het ziekenhuis op geen enkele wijze staaft aan de hand van concrete attesten. Bovendien heeft dr. E.C. 

(...) in zijn medisch attest niet aangegeven dat verzoekende partij last zou hebben van 

aspiratiepneumonie. 

Evenwel haalt dr. E.C. (...) aan dat hospitalisatie bij bronchopneumonie mogelijk is. Het gegeven dat 

verzoekende partij kan lijden aan een bronchopneumonie, was reeds gekend bij de vorige aanvraag en 

werd aldus in dit kader reeds terdege beoordeeld door de arts-adviseur en de gemachtigde van de 

Staatssecretaris.. 

Wat de verhoging van de aanvalsfrequentie van de epileptische aanvallen betreft, merkt verweerder op 

dat uit het verslag van de arts-adviseur dd. 03.09.2013 blijkt dat de verzoekende partij zijn epileptische 

aanvallen nog niet onder controle heeft. Niettemin werd door de arts-adviseur na gedegen onderzoek 

besloten dat er vanuit medisch standpunt geen bezwaar is tegen een terugkeer naar het land van 

herkomst. 

Er kan aldus geen redelijke betwisting bestaan nopens het feit dat alle door de verzoekende partij 

aangehaalde medische elementen reeds eerder te beoordeling werden voorgelegd in het kader van de 

vorige aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Het loutere feit dat verzoekende partij door middel van andere standaard medische getuigschriften de 

medische toestand heeft geactualiseerd, betekent nog niet dat zij het bewijs levert van andere medische 

gegevens. 

Zie in die zin: 

“Een later gedateerd medisch attest is niet noodzakelijk een “nieuw” medisch attest in de zin van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. Er dienen immers “andere” medische gegevens te worden aangebracht.” 

(R.v.V. nr. 97.029 dd. 13.02.2013) 

“Het feit dat eerste verzoekster nog steeds ziek is, betekent niet dat haar aanvraag om machtiging tot 

verblijf opnieuw zou moeten worden onderzocht op basis van nagenoeg identieke elementen.” (R.v.V. 

nr. 107.339 dd. 25.07.2013) 

Waar verzoekende partij verwijst naar de bescherming geboden door art. 9ter, § 1 Vreemdelingenwet, 

en op omstandige wijze tal van theoretische beschouwingen uit over de ernst van de aandoening en de 

toegankelijkheid en beschikbaarheid van de nodige zorgen, gaat verzoekende partij voorbij aan de 

inhoud van de bestreden beslissing, die immers geen beoordeling inhoudt van de aandoening van 

verzoekende partij, noch van de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst. 

Deze elementen werden in een vorige beslissing besproken. 

In een onontvankelijkheidsbeslissing die genomen wordt op grond van artikel 9ter §3, 5° van de wet 

dient vanzelfsprekend niet te worden gemotiveerd inzake de behandeling in het herkomstland of het al 

dan niet weerhouden van een reëel risico in de zin van artikel 9ter §1 van de wet. 
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Geenszins heeft de wetgever voorzien dat de gemachtigde van de staatssecretaris hierbij alsnog een 

onderzoek door de arts-adviseur zou moeten laten uitvoeren inzake de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de medische zorgen in het herkomstland. 

Verweerder verwijst volledigheidshalve tevens naar volgende rechtspraak: 

“Zoals ook reeds werd aangegeven bij de bespreking van de formele motiveringsplicht volstaat de 

vaststelling dat de situatie voorzien in artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet zich voordoet opdat 

huidig voorliggende aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard, zonder dat nog 

een toetsing aan artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet of een beoordeling ten gronde 

van de aanvraag zich opdringt. Hiertoe dient enkel te worden overgegaan indien nieuwe elementen die 

niet eerder voorlagen worden aangebracht. Verzoeksters hun betoog betreffende het toepassingsgebied 

van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet waarbij zij stellen dat niet alle componenten 

van deze bepaling werden onderzocht en evenmin in het licht van alle componenten werd gemotiveerd, 

is dan ook niet dienstig. In de bestreden beslissing wordt geen standpunt ingenomen met betrekking tot 

de vraag of tweede verzoeksters medische aandoeningen al dan niet aandoeningen in de zin van artikel 

9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet uitmaken, een appreciatie waar ook enkel de ambtenaar-

geneesheer over kan oordelen. 

Centrale vraag die zich in casu stelt, is of verweerder correct heeft vastgesteld dat de ingeroepen 

elementen ter ondersteuning van huidig voorliggende aanvraag reeds werden ingeroepen in het kader 

van de aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend op 28 september 2009 die aanleiding heeft 

gegeven tot de beslissing van 19 maart 2012. De Raad benadrukt in dit verband dat verzoeksters in het 

kader van huidig beroep niet op dienstige wijze kritiek kunnen uiten op voormelde beslissing van 19 

maart 2012. Indien zij met deze beslissing niet akkoord konden gaan, stond het hen vrij tegen deze 

beslissing in beroep te gaan. 

De bevoegdheid van de Raad in huidig voorliggende zaak beperkt er zich toe na te gaan of verweerder 

al dan niet kon besluiten tot de onontvankelijkheid van huidig voorliggende aanvraag in toepassing van 

artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet.” (RvV nr. 116.037 dd. 19.12.2013) 

Deze kritiek is niet afgestemd op de werkelijke inhoud van de bestreden beslissing, en is derhalve niet 

ontvankelijk, minstens ongegrond. 

De beschouwingen van de verzoekende partij falen in rechte. 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.1.3. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partijen de bestreden beslissing inhoudelijk 

bekritiseren en aldus de materiële motiveringsplicht geschonden achten. De materiële motivering dient 

in casu te worden onderzocht in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, op grond waarvan 

de bestreden beslissing werd genomen.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij een onderzoek naar 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624). Nazicht van de materiële motivering houdt in casu nazicht in van de aangevoerde 

schending van artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet luidde op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing 

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 
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voorafgaand aan de indiening van de aanvraag 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. 

§ 1/1 

De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden geweigerd aan 

de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de ambtenaar-

geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door de minister 

of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen na het 

verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 2 

Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van een 

identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. 

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens 

asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep 

heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is 

uitgesproken. De vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag. 

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt 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; 

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 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. 

(…)” (eigen onderlijning) 

 

De Raad wijst er op dat het motief van de bestreden beslissing erin bestaat dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet op grond van § 3, 5° van 

ditzelfde wetsartikel onontvankelijk wordt verklaard omdat de ingeroepen elementen ter ondersteuning 

van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 14 

juli 2016 reeds werden ingeroepen in het kader van de aanvraag van 11 mei 2010, terwijl de 

aandoening van de vierde verzoekende partij, meerderjarige zoon van de eerste en tweede 

verzoekende partij,  niet zou verschillen ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag en de nieuwe 

voorgelegde medische getuigschriften slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand 

bevestigen.  
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Dit determinerend motief is correct en vindt steun in het administratief dossier.  

 

Vooreerst kan worden opgemerkt dat de verzoekende partijen in hun middel lijken te erkennen dat het 

om dezelfde aandoening gaat, doch zij menen dat er sprake zou zijn van een verergering. Uit het 

administratief dossier blijkt dat de vierde verzoekende partij lijdt aan onder meer mentale retardatie, 

epilepsie, scoliose en quadriplegie als gevolgen van een cerebral palsy, een hersenverlamming, die zij 

ten gevolge van een infectie doormaakte als baby. Ook maakte zij een bronchopneumonie door. De 

verzoekende partijen houden echter voor dat de gezondheidssituatie verergerde, waarbij zij erop wijzen 

dat er een recente hospitalisatie zou hebben plaatsgevonden naar aanleiding van aspiratiepneumonie 

en dat er sprake zou zijn van een verhoging van de aanvalsfrequentie van de epileptische aanvallen. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat voor de vierde verzoekende partij op 11 mei 2010 een aanvraag 

om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd ingediend. Naar 

aanleiding van deze aanvraag stelde een ambtenaar-geneesheer een advies op op 3 september 2013, 

waarin volgende vaststellingen werden gedaan die steun vinden in de medische stukken van het 

administratief dossier: 

 

- Een hospitalisatieverslag uit 1991 wijst op een doorgemaakte bronchopneumonie 

- De vierde verzoekende partij wordt gediagnosticeerd met cerebral palsy 

- Er is sprake van een psychomotore retardatie met epileptische aanvallen 

- De epileptische aanvallen zijn frequent en nog niet onder controle 

- De betrokkene wordt behandeld en opgevolgd, en de noodzakelijke zorgen blijken na onderzoek 

beschikbaar en toegankelijk in het land van herkomst, namelijk Servië. 

- De behandelingsduur is permanent, de vierde verzoekende partij is afhankelijk van de hulp van 

derden en kan reizen. 

 

Vervolgens blijkt dat de verzoekende partijen op 14 juli 2016 opnieuw een aanvraag in toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet indienden voor de vierde verzoekende partij. De ambtenaar-

geneesheer stelde op 6 oktober 2016 een advies op, advies dat de basis vormt voor de in casu 

bestreden beslissing.  

 

Het advies van de ambtenaar-geneesheer van 6 oktober 2016  luidt als volgt: 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag d.d. 14.07.2016 en d.d. 11.05.2010 te 

vergelijken. 

Betrokkene legt in de aanvraag d.d. 14/07/2016 een standaard medisch getuigschrift (SMG) voor d.d. 

06/07/2016 opgesteld door dr. C. (...) +  bijlage d.d. 25/05/2016. Uit dit medisch getuigschrift blijkt dat 

het nog steeds dezelfde pathologie van betrokkene betreft als de pathologie in de medische attesten 

gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 11/05/2010. Op het standaard medisch getuigschrift d.d. 06/07/2016 

wordt geen nieuwe pathologie aangehaald voor betrokkene. Het voorgelegde SMG bevestigt enkel de 

reeds eerder aangehaalde pathologie.” 

 

Uit het standaard medisch getuigschrift van 6 juli 2016 en de bijlage van 25 mei 2016 die werden 

gevoegd aan de meest recente aanvraag blijkt dat de vierde verzoekende partij nog steeds wordt 

gediagnosticeerd met epilepsie en cerebral palsy waarvoor een behandeling noodzakelijk wordt geacht. 

Eveneens is er nog steeds sprake van mentale retardatie en scoliose met contracturen als gevolg van 

de cerebral palsy. Er wordt verwezen naar de herkomst van de aandoening en de behandelende artsen 

wijzen er onder meer op dat er sprake is van regelmatige epileptische insulten. Er is eveneens 

regelmatig medisch nazicht noodzakelijk voor onder meer frequente luchtwegeninfecties. Hospitalisatie 

kan eventueel noodzakelijk zijn bij bronchopneumonie. Er wordt niet gewezen op recente interventies of 

hospitalisaties.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat bij beide aanvragen de retardatie, cerebral palsy met epileptische aanvallen 

als aandoening werden weerhouden.  

Vooreerst kan worden opgemerkt dat uit de stukken van het administratief dossier niet blijkt dat er 

sprake is geweest van een hospitalisatie naar aanleiding van aspiratiepneumonie, zodat de 

verzoekende partijen zich op dit vlak slechts op een loutere bewering baseren die aldus geen bewijs van 

verergering van de aandoening met zich meebrengt. Meer zelfs, in het meest recente standaard 

medisch getuigschrift dat zij voorlegde, opgesteld op 6 juli 2016 door dokter E.C. antwoordt de arts niets 

op de vraag “Interventie/hospitalisatie (Frequentie? Datum van laatste opname?)”. De 
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bronchopneumonie was overigens gekend bij de eerste aanvraag en werd in het kader ervan reeds 

beoordeeld. In zoverre zij bedoelen dat deze vermeende hospitalisatie dateert van na het nemen van de 

bestreden beslissing, kunnen zij de verwerende partij niet verwijten met dit gegeven geen rekening te 

hebben gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. Evenmin kan de Raad, gelet op zijn 

annulatiebevoegdheid zoals hoger omschreven, nieuwe stukken toegevoegd aan het verzoekschrift in 

de beoordeling betrekken en er zelf een oordeel over vellen.  

 

Waar de verzoekende partijen menen dat er sprake zou zijn van een verhoging van de 

aanvalsfrequentie van de epileptische aanvallen, blijkt dit evenmin uit de medische stukken van het 

administratief dossier. Zoals gesteld blijkt uit de stukken voorgelegd naar aanleiding van de aanvraag 

van 11 mei 2010 dat er toen reeds sprake was van frequente epileptische aanvallen. De medische 

stukken voorgelegd bij de meest recente aanvraag wijzen eveneens op het vertonen van regelmatige 

epileptische insulten. Echter uit geen enkel stuk blijkt dat er sprake is van een verhoging van de 

frequentie van het voorkomen ervan. De verzoekende partijen baseren hun stelling dat er sprake is van 

een verergering van de aandoening gelet op het voorgaande aldus op eigen inzichten, waarvan geen 

enkel bewijs terug te vinden is in de door hen voorgelegde medische gegevens voor het nemen van de 

bestreden beslissing.  

 

Evenmin blijkt uit de voorgelegde medische stukken dat er een aanvraag werd ingediend voor een 

aangepaste rolstoel met zitschaal en ligmatras. Overigens duiden de verzoekende partijen niet waarom 

dit zou wijzen op een verergering van de gezondheidstoestand. Er blijkt uit het administratief dossier dat 

zij sinds haar 7 jaar gebruik maakt van een rolstoel.  

 

Het komt de Raad voor dat de verwerende partij en de ambtenaar-geneesheer op basis van de stukken 

die voorlagen ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing op kennelijk redelijke wijze konden 

oordelen dat de aangehaalde pathologie nog steeds dezelfde is, dat er geen nieuwe elementen 

voorliggen en dat aldus de voorgelegde medische gegevens bij de meest recente aanvraag slechts de 

eerder aangehaalde pathologie bevestigen. Het loutere feit dat de verzoekende partijen beweren dat de 

gezondheidstoestand van de vierde verzoekende partij slechter zou zijn, doet geen afbreuk aan het feit 

dat kon worden vastgesteld dat zij zich op dezelfde medische elementen beroepen. Een verslechtering 

wordt geenszins aangetoond. Er bestaat gelet op het voorgaande geen betwisting nopens het feit dat 

alle door de verzoekende partijen aangehaalde elementen van “verergering” reeds werden betrokken in 

de beoordeling van de aanvraag van 11 mei 2010. Het feit dat de verzoekende partijen door het 

voorleggen van recente medische getuigschriften hun toestand actualiseerden, betekent zoals de 

verwerende partij in haar nota terecht opmerkt niet an sich dat er bewijs voorligt van nieuwe, andere 

medische gegevens. Het feit dat de vierde verzoekende partij nog steeds aan de aandoening lijdt -

hetgeen logisch is nu reeds in het kader van de eerste aanvraag werd gewezen op de blijvende aard 

ervan en de noodzaak aan een permanente behandeling - betekent op zich niet dat de aanvraag op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet opnieuw ten gronde dient te worden onderzocht. De 

verwerende partij kan volstaan met de vaststelling dat dezelfde medische elementen worden voorgelegd 

en de aanvraag op grond van artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaren. Een 

onderzoek van de behandelingsmogelijkheden, inbegrepen de beschikbaarheid en toegankelijkheid, in 

het land van herkomst dringt zich geenszins op.  

 

Daarnaast kan worden opgemerkt dat de verzoekende partijen in de aanvraag van 14 juli 2016 niet 

hebben gewezen op elementen die verschillen ten opzichte van de eerdere aanvraag, laat staan dat zij 

wezen op een verslechtering van de gezondheidstoestand of een “ernstiger” situatie. 

 

Waar de verzoekende partijen stellen dat de aanvraag werd afgewezen op grond van het feit dat de 

ziekte waaraan de vierde verzoekende partij lijdt geen risico zou inhouden voor haar leven of fysieke 

integriteit, dient te worden opgemerkt dat dit allerminst het motief van de bestreden beslissing vormt. 

Immers, de aanvraag werd onontvankelijk verklaard omdat de ingeroepen elementen ter ondersteuning 

van de aanvraag reeds werden ingeroepen in het kader van de eerdere aanvraag om machtiging tot 

verblijf in het Rijk in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 11 mei 2010. 

 

Voorts blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing en het advies van de ambtenaar-geneesheer 

niet dat wordt ontkend dat de ingeroepen aandoening geen behandeling behoeft. Waar de verzoekende 

partijen aanvoeren dat de ziekte bij het uitblijven van een behandeling en zonder toediening van de 

juiste medicatie de dood tot gevolg heeft, is haar grief gelet op het voorgaande niet gericht tegen het 

determinerende motief van de bestreden beslissing. Zoals hoger verduidelijkt drong een onderzoek naar 
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de behandelingsmogelijkheden in Servië zich niet op nu de verwerende partij de aanvraag op grond van 

artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet ongegrond verklaarde.  

 

De aanvraag van 11 mei 2010 werd ongegrond verklaard omdat de noodzakelijke medische zorgen 

beschikbaar en toegankelijk bleken in het land van herkomst, reden waarom de verzoekende partijen 

niet werden gemachtigd tot een verblijf in het Rijk. Er werd reeds over de gegrondheid van de aanvraag 

en het voorhanden zijn van de noodzakelijke behandeling in het land van herkomst geoordeeld. De 

Raad verwierp het beroep tegen deze beslissing op 22 februari 2016 bij arrest nr. 162 470 en er kan 

worden gewezen op de kracht van gewijsde ervan. 

 

De verzoekende partijen kunnen in het kader van huidig beroep niet op dienstige wijze kritiek uiten 

tegen de beslissing waarbij de aanvraag van 11 mei 2010 ongegrond werd verklaard. Zij hebben verder 

hun beroepsmogelijkheden uitgeput tegen deze beslissing zoals blijkt uit de gegevens waarover de 

Raad beschikt, zodat genoemde beslissing definitief is geworden. In casu beperkt de bevoegdheid van 

de Raad er zich toe na te gaan of de verwerende partij al dan niet kon besluiten tot de 

onontvankelijkheid van de aanvraag van 14 juli 2016 in toepassing van artikel 9ter, §3, 5° van de 

vreemdelingenwet. De onderdelen van het betoog die niet zijn gericht tegen de motieven van huidige 

bestreden beslissing zijn niet dienstig.  

 

Waar de verzoekende partijen verwijzen naar het arrest van de Raad van 19 december 2013 met arrest 

nr. 113 096, dient te worden opgemerkt dat zij nalaten aan te tonen dat zij zich in dezelfde situatie 

bevinden als deze die ten grondslag ligt van genoemd arrest. Bovendien blijkt onder meer ook uit het 

citaat uit dit arrest opgenomen in het verzoekschrift dat het determinerende motief in genoemde zaak 

niet de vaststelling betrof dat de medische elementen reeds in het kader van een eerdere aanvraag 

werden ingeroepen, doch dat werd gemotiveerd dat de ambtenaar-geneesheer een onbegrijpelijk advies 

heeft gegeven omdat niet gemotiveerd wordt waarom de psychiatrisch-psychologische problematiek ook 

zonder behandeling geen gevaar inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of geen risico op een 

onmenselijke en vernederende behandeling. De verwijzing naar dit arrest is dus geenszins dienstig.  

 

Ook waar de verzoekende partijen betogen dat de ambtenaar-geneesheer dient na te gaan of de ziekte 

ernstig is en of de behandeling beschikbaar en toegankelijk is, herhaalt de Raad dat deze grief berust 

op een verkeerde lezing van de bestreden beslissing nu deze niet is gericht tegen het determinerend 

motief. De verzoekende partijen maken niet aannemelijk waarom de verwerende partij een onderzoek 

zou moeten voeren naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen 

in het land van herkomst, nu op gemotiveerde wijze werd geoordeeld dat de aanvraag onontvankelijk is, 

hetgeen noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat de verwerende partij de gegrondheid ervan niet 

dient te beoordelen. Immers, nu zij de aanvraag onontvankelijk verklaart omdat de ingeroepen 

elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet terwijl de gezondheidstoestand ongewijzigd zou zijn, hetgeen steun vindt in het 

administratief dossier en door de verzoekende partijen niet wordt weerlegd, dringt een onderzoek naar 

de gegrondheid, meer bepaald naar de toestand in het land van herkomst, zich niet meer op. 

 

Verder schrijft de wet niet voor dat de ambtenaar-geneesheer de voorgelegde medische verslagen aan 

een “inhoudelijke commentaar” dient te onderwerpen, daargelaten de vaststelling dat laatstgenoemde in 

zijn advies wel degelijk naar de voorgelegde medische stukken verwijst om te besluiten dat deze slechts 

een eerder aangehaalde pathologie bevestigen. De verzoekende partijen verduidelijken niet wat zij 

verder bedoelen.  

 

Daarnaast moet worden aangegeven dat de door de verwerende partij aangestelde ambtenaar-

geneesheer, overeenkomstig artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de vreemdelingenwet, “indien hij dit nodig 

acht” een vreemdeling “kan” onderzoeken. Het komt alleen aan de ambtenaar-geneesheer toe te 

beslissen of hij van deze mogelijkheid dient gebruik te maken. Het feit dat de ambtenaar-geneesheer 

oordeelde dat dit niet vereist was, leidt in casu niet tot de conclusie dat artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet werd geschonden of dat de bestreden beslissing geen correcte feitelijke grondslag 

heeft. De ambtenaar-geneesheer heeft het feit dat bij de vierde verzoekende partij een retardatie en 

epileptische aanvallen werden vastgesteld op zich ook niet in vraag gesteld, hij oordeelde slechts dat de 

ingeroepen medische elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een eerdere aanvraag, 

zodat niet kan worden ingezien waarom hij nog een eigen onderzoek om zelf een diagnose te stellen 

zou dienen door te voeren. De verzoekende partijen maken niet met concrete argumenten aannemelijk 

dat in casu een eigen onderzoek door de ambtenaar-geneesheer noodzakelijk was. Geenszins tonen zij 
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aan dat in casu sprake is van een advies van de ambtenaar-geneesheer dat op cruciale punten zou 

verschillen van de conclusies van de behandelende artsen, zoals zij aanvoeren. 

 

Het feit dat de behandeling in België goede resultaten oplevert volgens de verzoekende partijen, doet 

aan het voorgaande geen afbreuk. Evenmin dat de verzoekende partijen in hun aanvraag zouden 

hebben aangeboden bereid te zijn om indien nodig en mogelijk andere documenten bij te brengen en/of 

verdere informatie te verschaffen. De Raad wijst erop dat de bewijslast in het kader van een 

aanvraagprocedure op de aanvrager rust en dat in casu van de verzoekende partijen kon worden 

verwacht dat zij alle nuttige inlichtingen die hun dossier ondersteunen aanbrengen. Overigens geven zij 

niet aan welke informatie zij dan wel zouden hebben verschaft die de motieven van de bestreden 

beslissing had kunnen beïnvloeden. 

 

Het betoog dat is gebaseerd op de stelling dat niet alle hypotheses van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet werden onderzocht, berust eveneens op een verkeerde lezing van de bestreden 

beslissing en heeft geen betrekking op de motieven ervan. Dit onderdeel van het betoog omtrent het 

toepassingsgebied van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, waarin de verzoekende partijen onder 

meer uiteenzetten dat de verwerende partij de toepassing van artikel 9ter zou verengen terwijl de 

bescherming ruimer is dan deze die wordt geboden door artikel 3 van het EVRM en waarbij zij verwijzen 

naar rechtspraak van de Raad van State in die zin, is aldus in casu niet dienstig.  

 

De verzoekende partijen maken derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling 

volstaat om de bestreden beslissing te schragen. De schending van de materiële motiveringsplicht wordt 

niet aannemelijk gemaakt.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op 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). De verzoekende partijen voeren geen andere argumenten aan dan 

deze die hoger werden besproken zodat hun grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het 

middel is ongegrond. 

 

In zoverre de verzoekende partijen het redelijkheidsbeginsel geschonden achten, wijst de Raad erop dat 

de keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82 301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partijen 

geenszins aantoont dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Met betrekking tot de grieven rond artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor 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: het EVRM), kan worden verwezen naar de bespreking 

van het tweede middel, onder punt 3.2.3. 

 

Het middel is ongegrond.  

 

3.2.1. In een tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de 

zorgvuldigheidsplicht, van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en van artikel 3 van het EVRM. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Dat de bestreden beslissing impliceert dat verzoeker dient terug te keren naar Servië, waar verzoeker 

niet zal kunnen genieten van de vereiste medische behandeling; 

Dat uit de voorgelegde medische verslagen van de behandelende artsen van verzoeker inderdaad blijkt 

dat verzoeker niet in staat is om te reizen en dat een adequate medische behandeling in zijn 

herkomstland niet aanwezig is, waardoor een terugkeer onmogelijk is; 
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Dat een plotse onderbreking van de huidige medische behandeling, en een gedwongen terugkeer van 

verzoeker naar zijn land van herkomst niet aangewezen is; 

Dat er bij een gedwongen repatriëring derhalve allesbehalve een garantie is dat verzoeker een 

gelijkwaardige medische behandeling zou krijgen als in België; 

Dat de nodige behandeling inderdaad in België gegarandeerd kan worden, doch niet in Servië; 

Dat bovendien uit de verklaring van de behandelende artsen blijkt dat een gedwongen terugkeer van 

verzoeker naar zijn land van herkomst de gezondheidssituatie van verzoeker enkel nog zou verergeren; 

Dat een repatriëring de fysische integriteit van verzoeker dan ook zwaar zou aantasten; 

Dat verzoeker, gelet op de medische verslagen van de hem behandelende artsen, voldoende aantoont 

dat er ernstige en zwaarwichtige gronden zijn om aan te nemen dat verzoeker een reëel risico loopt in 

Irak te worden blootgesteld aan een mensonterende behandeling; 

Dat de bestreden beslissing dan ook artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 

schendt; 

Dat het volgens rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens niet mogelijk is 

verzoeker gedwongen te laten terugkeren naar een land waar er een risico voor zijn leven bestaat 

(EHRM, 15 november 1996, Chahal vs. U.K., TVR, 1997, 283); 

Dat de Raad van State in 2013 bovendien al besliste dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een 

autonome en nationale norm is die bij een uitwijzing een ruimere bescherming biedt dan de Europese 

norm gesteld in artikel 3 EVRM; 

Dat de Algemene Vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het standpunt van de 

Raad van State bevestigde in vijf arresten van 12 december 2014, met nummers 135.035, 135.037, 

135.038, 135.039 en 135.041; 

Dat de Belgische rechtspraak thans unaniem is en bepaalt dat artikel 9ter Vreemdelingenwet niet alleen 

bescherming biedt aan ernstig zieke vreemdelingen die lijden aan een acute en levensbedreigende 

ziekte of aandoening, doch dat artikel 9ter Vreemdelingenwet een autonome en nationale norm is die 

een ruimere bescherming biedt dan artikel 3 EVRM; 

Dat de hoge drempel van hardheid uit de rechtspraak van het EHRM over artikel 3 EVRM, die er in 

bestaat dat artikel 3 EVRM slechts bescherming biedt tegen een uitwijzing van een zieke vreemdeling 

als er een risico voor het leven is, bij een kritieke gezondheidstoestand of een zeer vergevorderd 

stadium van de ziekte, de toepassing van artikel 9ter Vreemdelingenwet niet kan beperken of bepalen; 

Dat het toepassingsgebied van artikel 9ter Vreemdelingenwet derhalve niet samenvalt met de situaties 

waarin volgens het EHRM een uitwijzing strijdig is met artikel 3 EVRM; 

Dat dit ook door het Hof van Justitie bevestigd werd in de arresten M’Bodj en Abdida van 18 december 

2014 waarin er benadrukt werd dat het verblijf om medische redenen op basis van artikel 9ter 

Vreemdelingenwet een nationale verblijfsregeling is om humanitaire redenen; 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken de artikel 9ter-aanvragen dan ook moet beoordelen volgens alle 

criteria die artikel 9ter Vreemdelingenwet inhoudt en zich niet mag beperken tot de toetsing aan de 

strenge rechtspraak van het EHRM over artikel 3 EVRM; 

Dat hetzelfde geldt voor het advies van de ambtenaar-geneesheer van de Dienst Vreemdelingenzaken 

die zich in het advies over een artikel 9ter-aanvraag aldus niet zonder meer mag beperken tot de vraag 

of er in geval van een uitwijzing een actueel en reëel gevaar bestaat voor het leven of de fysieke 

integriteit en of de vereiste drempel bereikt is zodat de uitwijzing artikel 3 EVRM zou schenden; 

Dat uit het advies van de ambtenaar-geneesheer van de Dienst Vreemdelingenzaken eveneens moet 

blijken dat werd onderzocht of de 9ter-aanvrager al dan niet een reëel risico zou lopen op een 

onmenselijke of vernederende behandeling indien er geen adequate behandeling voorhanden is in het 

land van herkomst of van verblijf; 

Dat op basis van de verruimde toepassing van de medische regularisatie ook zulke gevallen, waarin er 

niet noodzakelijk sprake is van een gevaar voor het leven of de fysieke integriteit, in het 

toepassingsgebied van artikel 9ter Vreemdelingenwet vallen; 

Dat de ambtenaargeneesheer aangaande de toegankelijkheid van de medicatie in diens motivering 

aldus volkomen ten onrechte verwijst naar de rechtspraak van het EHRM al stellende dat het volstaat 

dat de medicatie aanwezig is en dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de 

betrokkene geen reden is om te besluiten tot een schending van artikel 3 EVRM; 

Dat het EHRM het voorhanden zijn van een actuele directe levensbedreiging niet vooropstelt als een 

absolute voorwaarde opdat een schending van artikel 3 EVRM kan worden vastgesteld; 

Dat de bestreden beslissing dan ook artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 

en artikel 9ter van de Vreemdelingenwet schendt;” 

 

3.2.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het tweede middel het volgende in haar nota 

met opmerkingen: 
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“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- Artikel 3 EVRM; 

- Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Verzoekende partij acht voormelde regels geschonden daar de nodige behandeling in België 

gegarandeerd kan worden, doch niet in Servië. 

Vooreerst laat verweerder laat gelden dat onderhavig beroep gericht is tegen een beslissing dd. 

12.10.2016 houdende de onontvankelijkheid van een aanvraag 9ter.. Deze beslissing bevat geen 

verwijderingsmaatregel. Wanneer de bestreden beslissing geen verwijderingsbeslissing uitmaakt, is er 

geen risico op schending van artikel 3 EVRM. 

Zie in deze zin: 

“De Raad wijst er opnieuw op dat de bestreden beslissing geen verwijderingsbeslissing uitmaakt, zodat 

er geen risico bestaat op een schending van artikel 3 van het EVRM door het definitief worden van de 

bestreden beslissing. De bestreden beslissing houdt enkel in dat verzoeker geen verblijfsrecht krijgt op 

basis van zijn aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

De verwerende partij kan derhalve niet verweten worden geen onderzoek gedaan te hebben naar een 

eventuele schending van voormelde artikel 3 van het EVRM nu de bestreden beslissing geen bevel om 

het grondgebied te verlaten bevat.” (R.v.V. nr. 144.757 dd. 04.05.2015). 

Ten overvloede laat verweerder wederom gelden dat verzoekende partij haar betoog schijnbaar uitgaat 

van een verkeerde lezing van de bestreden beslissing. Immers werd de bestreden beslissing 

onontvankelijk verklaard aangezien verzoekende partij exact dezelfde aandoening heeft ingeroepen als 

in een vorige aanvraag. Wanneer de gemachtigde de aanvraag onontvankelijk verklaart in toepassing 

van artikel 9ter §3, 5° Vreemdelingenwet dient hij niet meer ten gronde te motiveren. 

Terwijl uit artikel 9ter,§3 van de Vreemdelingen niet kan worden gelezen dat de gemachtigde van de 

federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie in dit specifieke 

geval een onderzoek dient te voeren naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de medische 

zorgen. 

Geheel ten overvloede, in het kader van de vorige aanvraag dd. 10.05.2010 werd er reeds door de arts-

adviseur vastgesteld dat de behandeling van de aandoening van de verzoekende partij beschikbaar en 

toegankelijk is in Servië. 

Aldus spreekt het voor zich dat de arts-adviseur, gelet op de voormelde vaststelling, geen onderzoek 

meer diende te voeren naar de nodige medische zorgen in het land van herkomst. 

Verweerder besluit dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, 

oordeelde dat de aanvraag van verzoekende partij tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard. 

De gemachtigde van de staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.2.3. Waar de verzoekende partijen de schending aanvoeren van artikel 3 van het EVRM, wijst de 

Raad op het volgende: 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer.” (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 

218). 

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partijen een reëel gevaar lopen op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de 

Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om 
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het bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering van de verzoekende partijen naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht, 

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan 

het geval van de verzoekende partijen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 

februari 2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd 

Koninkrijk, § 108 in fine). 

 

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, 

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 

van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een 

inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Konink-

rijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de 

specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere 

bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 

131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, 

§ 68). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 

28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de 

verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden 

onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit 

zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare 

informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om deze 

omstandigheden te gepasten tijde te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Grieken-

land, § 366). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 

 

De Raad wijst er vooreerst op dat de bestreden beslissing geenszins een verwijderingsmaatregel 

uitmaakt, doch dat de verwerende partij slechts de aanvraag om machtiging tot verblijf om medische 

redenen onontvankelijk verklaart omdat de ingeroepen elementen reeds werden ingeroepen in het kader 

van een eerdere aanvraag. Gelet op het feit dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel 

betreft, bestaat er geen risico op een schending van artikel 3 van het EVRM. De onderdelen van hun 

betoog die zijn gebaseerd op de stelling dat zij gedwongen dienen terug te keren of dat er ten gevolge 

van een terugkeer sprake zal zijn van een onderbreking van de behandeling, zijn niet dienstig nu er 

geenszins sprake is van een verwijdering, laat staan van een repatriëring.  
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Ten overvloede kan worden opgemerkt dat de ambtenaar-geneesheer zich geenszins diende uit te 

spreken over de gevolgen van een terugkeer naar het land van herkomst, nu hij vaststelde dat de 

ingeroepen elementen reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van het onderzoek van de aanvraag van 

11 mei 2010. Een onderzoek naar de situatie in het land van herkomst drong zich aldus niet op. 

Overigens werd laatstgenoemde aanvraag ongegrond verklaard omdat de ambtenaar-geneesheer na 

onderzoek kon concluderen dat de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in 

Servië, beslissing die definitief is geworden na verwerping van het beroep bij de Raad.  

 

Verder verwijzen de verzoekende partijen verkeerdelijk naar Irak in plaats van naar Servië als land van 

herkomst. Ook kunnen zij niet gevolgd worden waar zij stellen “Dat de ambtenaar-geneesheer 

aangaande de toegankelijkheid van de medicatie in diens motivering aldus volkomen ten onrechte 

verwijst naar de rechtspraak van het EHRM”. Uit de lezing van het advies van de ambtenaar-

geneesheer blijkt niet dat hij ingaat op de toegankelijkheid van de medicatie.  

 

Voorts belet niets de verzoekende partijen alsnog een nieuwe aanvraag in te dienen indien zij menen 

dat er nieuwe ernstige gegevens voorhanden zijn. Het loutere feit dat de verzoekende partijen het niet 

eens zijn met de bestreden beslissing maakt geen grond tot vernietiging uit. 

 

Voor het overige voeren de verzoekende partijen een theoretisch betoog en herhalen zij slechts 

elementen die zij aanvoerden in het kader van het eerste middel, zodat kan worden verwezen naar de 

bespreking ervan onder punt 3.1.3.. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM, van de zorgvuldigheidsplicht en van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig maart tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 


