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 nr. 185 508 van 18 april 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 6 oktober 2014 heeft 

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

van de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 21 augustus 2014 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 1 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CAMERLYNCK, die verschijnt voor de verzoekende partij, en 

van attaché E. MENSAH, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, dient op 3 juni 2014 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 21 augustus 2014, met kennisgeving op 5 september 2014, verklaart de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris deze aanvraag onontvankelijk. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de 

motieven luiden als volgt: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

 

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

03.06.2014 bij onze diensten werd ingediend door : 

 

D.J.S., S. (...) (R.R.: (...)) 

Geboren te Al Tamim op (...).1978  

Nationaliteit: Irak 

Adres: (...) 

 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

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

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden: 

 

Artikel 9ter - § 3 5° - van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art. 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 

 

Op 25.09.2012 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf d.d. 23.06.2010. Op 10.02.2014 werd er door de Dienst 

Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de aanvraag tot machtiging tot verblijf d.d. 

15.01.2014. Betrokkene legt in zijn nieuwe verblijfsaanvraag twee standaard medisch getuigschriften 

voor waaruit blijkt dat zijn gezondheidstoestand ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende 

aanvragen d.d. 23.06.2010 en 15.01.2014 (zie bevestiging arts d.d. 21.08.2014 in bijgevoegde gesloten 

omslag). De voorgelegde medisch getuigschriften bevestigen slechts de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissingen d.d. 25.09.2012 en 10.02.2014 werd reeds 

uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene. 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).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

In zoverre de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partij te 

leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging 

geniet, 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. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Nochtans dient vastgesteld te worden dat de gezondheidstoestand van verzoeker wel degelijk 

gewijzigd is ten aanzien van de toestand zoals deze een jaar geleden was. 

Dienaangaande schrijft Dr. D.D.L. (...), de psychiater die verzoeker al jarenlang behandelt, in een recent 

medisch attest van 8 september 2014 (stuk 1) : 

“Diagnose 

PTSD ten gevolge van doorgemaakte trauma's in Irak met secundair vitale depressie. 

Huidige medicatie 

Paroxetine 40 mg : 1  

Amisulpiride 100 mg : 1 
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Trazodone 100 mg : — 1 

Lormetazepam 2 mg : — 1 

Redomex 10 mg : — 1 

 

Huidige toestand 

Het gaat niet goed met patiënt. De laatste regularisatieaanvraag werd andermaal onontvankelijk 

verklaard. De psychische argumenten worden niet aanvaard. Het betreft hier evenwel een zeer ernstige 

problematiek van PTSD en vitale depressie.  

Patiënt is opgegroeid tijdens de oorlog in Irak en was getuige van ernstige trauma's. De situatie in Irak 

blijft gevaarlijk. 

Patiënt heeft dagelijks traumatische herbelevingen en 's nachts nachtmerries. Hij is wanhopig. 

 

Therapievoorstel 

Ik heb de Amisulpiride dosis verhoogd tot 200 mg. 

Ik ben van mening dat de psychiatrische problematiek van patiënt dermate ernstig is dat een verdere 

behandeling alhier noodzakelijk is en dat terugkeren naar zijn land van herkomst niet aangewezen is, 

door de huidige omstandigheden aldaar evenals het feit dat de vereiste gespecialiseerde hulpverlening 

voor deze problematiek aldaar niet beschikbaar is. “ 

 

Dit medisch attest, opgesteld door Dr. D.L. (...), de psychiater die verzoeker reeds jaren behandelt, 

benadrukt dat de gezondheidstoestand van verzoeker achteruit gegaan is ; de psychiater stipt verder 

aan dat de medicatie diende verhoogd te worden. 

Er kan dus geenszins gesteld worden dat de gezondheidstoestand van verzoeker ongewijzigd zou 

gebleven zijn ten aanzien van zijn gezondheidstoestand in het verleden. 

  

3. Daarenboven zij nog erop gewezen dat de situatie in Irak drastisch gewijzigd is omwille van de 

oorlogsdreiging die uitgaat van IS Islamitische Staat. De onmenselijk wreedheden van IS Islamitische 

Staat hebben nefaste gevolgen op de psychische toestand van cliënt, voor wie een repatriëring naar 

Noord-Irak in deze omstandigheden een ware nachtmerrie ware. 

 

4. Ten slotte zij nog erop gewezen dat psychiater D.L. (...) benadrukt dat een verdere behandeling in 

België noodzakelijk is en dat een terugkeer naar Irak totaal niet aangewezen ware, enerzijds omwille 

van de huidige omstandigheden in Irak, en anderzijds omwille van het feit dat de vereiste 

gespecialiseerde hulpverlening voor de problematiek van verzoeker in Irak niet beschikbaar is. Dit 

aspect, ni. de eventuele aanwezigheid in Irak van de vereiste gespecialiseerde hulpverlening voor de 

problematiek van verzoeker, werd niet onderzocht door de Arts-adviseur Dr. B. (...). 

Er dient toch méér waarde gehecht te worden aan het standpunt van psychiater D.L. (...), die verzoeker 

zéér goed kent en hem reeds vele jaren behandelt - en die verder zéér plichtsbewust is en van wie 

onmogelijk kan gezegd worden dat hij een medisch attest zou opstellen pour les besoins de la cause -, 

dan aan het standpunt van de arts-adviseur, die verzoeker nooit onderzocht heeft en zich gebaseerd 

heeft op een aantal medische verslagen.  

Verzoeker is dan ook van mening dat, op basis van de medische elementen die door psychiater D.L. (...) 

ontwikkeld werden, de bestreden beslissing vernietigd dient te worden.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hieromtrent het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“Verzoekende partij haalt de schending van de materiële motiveringverplichting en de schending van art. 

9ter van de Vreemdelingenwet aan. Verzoekende partij beweert dat de bestreden beslissing gebrekkig 

is en dat de aangevoerde motieven de beslissing niet kunnen dragen. 

Verzoekende partij beweert dat de gezondheidstoestand wel degelijk gewijzigd is ten aanzien van de 

toestand zoals deze een jaar geleden was en verwijst naar een recent medisch attest van 08.09.2014. 

Dit medisch attest werd echter niet voorgelegd in de aanvraag dd. 03.06.2014. Er kan verwerende partij 

niet verweten worden dat er met dit attest geen rekening werd gehouden. 

De Raad kan geen rekening houden met stukken die niet aan de verwerende partij zijn kenbaar 

gemaakt voor het nemen van de bestreden beslissing. Stukken die dateren van na het nemen van de 

bestreden beslissing kunnen aldus niet in rekening worden gebracht. 

Verder verwijst verzoekende partij naar de situatie in Irak en verwijst opnieuw naar het attest van 

08.09.2014. 

Verzoekende partij dient echter gewezen te worden op het feit dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd is om nieuwe feiten te onderzoeken. 
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is 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 grand daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624) 

Er dient bovendien nogmaals opgemerkt te worden dat het attest dd. 08.09.2014 niet was voorgelegd op 

het ogenblik van de bestreden beslissing. 

Verzoekende partij geeft niet te kennen waarom de motivering uit de bestreden beslissing onwettig of 

onjuist zou zijn. Verzoekende partij maakt de schending van de materiële motiveringverplichting en de 

schending van art. 9ter van de Vreemdelingenwet bijgevolg geenszins aannemelijk.” 

 

3.3. De verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing inhoudelijk en voert de schending aan 

van de materiële motiveringsplicht. Nazicht van de materiële motivering vergt in casu nazicht van de 

aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is 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 (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet luidde ten tijde 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 

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 

(...) 

§ 2 

(...) 

§ 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; 
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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. 

§ 4 

(...) 

§ 5 

De in § 1, vijfde lid, vermelde deskundigen worden benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld 

na overleg in de Ministerraad. 

De Koning stelt de procedureregels vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en 

bepaalt eveneens de wijze van bezoldiging van de in het eerste lid vermelde deskundigen. 

§ 6 

(...) 

§ 7 

(...)” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij haar aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 3 juni 2014 baseert op haar posttraumatisch 

stresssyndroom (ten gevolge van trauma’s opgelopen in Irak) met ernstige vitale depressie. 

 

In casu verklaart de verwerende partij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet van 3 juni 2014 onontvankelijk nu blijkt dat de gezondheidstoestand van 

de verzoekende partij ongewijzigd is ten opzichte van de eerdere aanvragen op grond van genoemd 

artikel van respectievelijk 23 juni 2010 en 15 januari 2014. De voorgelegde medische documenten 

bevestigen slechts de eerder aangehaalde gezondheidstoestand, waarop reeds werd ingegaan in het 

kader van de vorige aanvragen.  

 

In haar verzoekschrift voert de verzoekende partij aan dat zij meent dat haar gezondheidstoestand wel 

degelijk is gewijzigd, waarbij zij zich beroept op een medisch attest van haar psychiater van 8 

september 2014, dat zij bij haar verzoekschrift voegt. Echter, dit stuk dateert van na het nemen van de 

bestreden beslissing, zodat zij de verwerende partij niet kan verwijten bij het nemen van de bestreden 

beslissing geen rekening te hebben gehouden met dit medisch attest. Evenmin kan de verzoekende 

partij van de Raad - die in casu slechts over een annulatiebevoegdheid beschikt - verwachten dat hij dit 

stuk zelf beoordeelt, nu hij in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd is 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. De 

Raad kan in casu zijn oordeel niet in de plaats stellen van dat van de verwerende partij. Het onderdeel 

van het betoog dat is gebaseerd op het medisch attest van 8 september 2014 is derhalve niet dienstig.  

 

Waar de verzoekende partij voorhoudt dat de situatie in Irak drastisch is gewijzigd omwille van de 

oorlogsdreiging die zou uitgaan van IS, hetgeen gevolgen zou hebben op haar psychische toestand in 

geval van een repatriëring, dient te worden opgemerkt dat deze grief niet gericht is tegen het 

determinerend motief van de bestreden beslissing zoals hoger geschetst, namelijk dat de aanvraag van 

3 juni 2014 op grond van artikel 9ter, §3, 5° van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard nu 

de ingeroepen medische elementen reeds werden ingeroepen in het kader van vorige aanvragen op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De verwerende partij diende derhalve niet over te gaan 

tot een onderzoek van de behandelingsmogelijkheden in Irak, in tegenstelling tot wat de verzoekende 

partij lijkt voor te houden. Bovendien dient te worden opgemerkt dat de bestreden beslissing geen 

verwijderingsmaatregel, laat staan een repatriëring naar Irak inhoudt.  

 

Bovendien werd reeds over de gegrondheid van de aanvraag geoordeeld in het advies van 16 augustus 

2012 naar aanleiding van de aanvraag van 23 juni 2010. In de mate dat de verzoekende partij beoogt 

een herbeoordeling te bekomen van het posttraumatisch stresssyndroom kan worden verwezen naar de 

motieven van het arrest nr. 126 524 van 1 juli 2014, waarin de Raad onder meer oordeelt: “Uit artikel 

9ter van de vreemdelingenwet vloeit voort dat het onderzoek tweeledig is. Ten eerste dient te worden 

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

ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een 

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

herkomst of land van verblijf. De ziekte moet aldus voldoende ernstig zijn en een reëel risico inhouden 

voor de fysieke integriteit wanneer er geen behandeling mogelijk is. Hierbij moet worden toegelicht dat 

een ambtenaar-geneesheer vermag vast te stellen dat een medische aandoening dusdanig banaal of 
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onbelangrijk is – hetgeen kan blijken uit het ontbreken van de nood aan bepaalde medische interventies 

– dat deze vaststelling op zich volstaat om te concluderen dat een gebrek aan behandeling van deze 

aandoening niet kan leiden tot de vaststelling dat er een reëel risico bestaat op een onmenselijke of 

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

land waar de aanvrager verblijft. 

Uit het advies blijkt dat de ambtenaar-geneesheer die werd aangesteld om een advies te verstrekken 

omtrent de vraag of de ziekte waaraan de verzoekende partij lijdt een reëel risico inhoudt voor haar 

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

wanneer er geen adequate behandeling is in haar land van herkomst oordeelde dat dit niet het geval 

was. De ambtenaar-geneesheer stelde hierbij uitdrukkelijk dat de aandoening waaraan de verzoekende 

partij lijdt onvoldoende ernstig is om te kunnen besluiten dat er actueel een reëel risico bestaat voor het 

leven of fysieke integriteit van de verzoekende partij en benadrukte ook dat de afwezigheid van een 

adequate behandeling voor het gezondheidsprobleem van de verzoekende partij in het land van 

herkomst geen aanleiding kan geven tot een onmenselijke of vernederende behandeling. 

In het advies van de ambtenaar-geneesheer wordt verder toegelicht dat de medische problemen die 

verzoeker aanvoerde “afdoende behandeld” werd. 

Verzoeker brengt geen enkele concrete kritiek aan tegen deze bevindingen van de ambtenaar-

geneesheer. De Raad merkt op dat het enkele gegeven dat verzoeker het niet eens is met de 

beoordeling door de ambtenaar-geneesheer, op zich nog niet kan leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Wanneer een verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet wordt afgewezen, is dit immers veelal het geval omdat het advies van de ambtenaar-

geneesheer inhoudelijk anders is dan de door de aanvrager ter ondersteuning van zijn aanvraag 

neergelegde medische attesten (cf. RvS 31 mei 2011, nr. 213.594). 

Nu duidelijk blijkt dat de ambtenaar-geneesheer van mening is dat het in casu niet gaat om een 

aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of fysieke integriteit noch een aandoening die 

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

behandeling voorhanden is in het land van herkomst of gewoonlijk verblijf, is het betoog aangaande de 

toegankelijkheid en beschikbaarheid in het land van herkomst niet dienstig. Gelet op het advies van de 

ambtenaar-geneesheer drong een onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden in het land van 

herkomst zich immers niet op.” Dit arrest heeft kracht van gewijsde. 

 

Verder baseert de verzoekende partij haar betoog omtrent de noodzaak aan behandeling in België 

omwille van de huidige omstandigheden in Irak en de vermeende onbeschikbaarheid van 

gespecialiseerde hulpverlening aldaar opnieuw op het medisch attest van 8 september 2014 van haar 

psychiater, zodat dit onderdeel van het betoog om bovenstaande reden andermaal niet dienstig is. 

 

Ten overvloede kan de verzoekende partij niet ernstig voorhouden dat meer waarde dient te worden 

gehecht aan het standpunt van de behandelend psychiater dan aan dat van de ambtenaar-geneesheer. 

De door de verwerende partij aangestelde ambtenaar-geneesheer “kan”, overeenkomstig artikel 9ter, § 

1, vijfde lid van de vreemdelingenwet, “indien hij dit nodig acht” een vreemdeling onderzoeken. Hoewel 

artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet erin voorziet dat de ambtenaar-geneesheer indien hij dit nodig 

acht "(...) een bijkomend advies (kan) inwinnen van deskundigen" dient te worden opgemerkt dat hij 

hiertoe niet verplicht is (cf. RvS, 29 oktober 2010, nr. 208.585; RvS 16 april 2012, nr. 8348 (c)). 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 verzoekende 

partij een posttraumatische stressstoornis met depressie werd vastgesteld op zich ook niet in vraag 

gesteld – integendeel, hij stelt vast dat deze aandoening reeds werd aangevoerd in het kader van vorige 

aanvragen, waarbij hij meent dat de gezondheidstoestand ongewijzigd is –, zodat niet kan worden 

ingezien waarom hij nog een eigen onderzoek om zelf een diagnose te stellen zou dienen door te 

voeren. De verzoekende partij geeft ook niet aan wat de meerwaarde zou zijn van een bijkomend 

onderzoek door de ambtenaar-geneesheer. De verzoekende partij maakt niet met concrete argumenten 

aannemelijk dat in casu een eigen onderzoek door de ambtenaar-geneesheer noodzakelijk was.  

 
De verzoekende partij maakt 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 en van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 
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Het middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel.  

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien april tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


