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 nr. 187 082 van 19 mei 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

22 mei 2015 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 13 april 2015 waarbij een 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 en van de 

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

Vereenvoudiging van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 

13). 

 

Gezien titel Ibis, 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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 5 juni 2015 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 februari 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat J. KEULEN verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoekende partijen dienen op 27 maart 2015 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).  

 

1.2. Op 13 april 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de aanvraag om 

verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, vermeld in punt 1.1., 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de verzoekende partijen 

kennis nemen op 27 april 2015. De motieven gaan als volgt: 

 

“Mevrouw de Burgemeester, 

 

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

27.03.2015 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

T., K. […] (R.R.: […]) 

Geboren te T. […] op […]1978 

+ partner: B., M. […] (R.R.: […]) 

Geboren te T. […] op […]1985 

+ dochter: T., B. […]; °[…]2012 

Nationaliteit: Marokko 

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 – 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

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

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

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

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

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

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

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 07.04.2015 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

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

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

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

het land waar hij verblijft. 

 

Betrokkene legt eveneens een bijlage voor d.d. 08.12.2014. Deze bijlage werd echter opgesteld door 

een orthopedagoge en een stagiaire pedagogische wetenschappen. Doch we merken op dat een 

medisch getuigschrift dient opgesteld en ondertekend te worden door een dokter in de geneeskunde. 

Dat een orthopedagoge en een stagiaire pedagogische wetenschappen niet per definitie de titel van 

dokter in de geneeskunde bezitten en bijgevolg kan dit verslag niet aanzien worden als een medisch 

getuigschrift, is de erin vervatte medische informatie te beschouwen als declaratoir en kan deze bijlage 

aldus niet mee in overweging worden genomen. 

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

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

 

1.3. Op 13 april 2014 neemt de gemachtigde ten aanzien van de eerste verzoekende partij een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede 

bestreden beslissing, waarvan de eerste verzoekende partij eveneens kennis neemt op 27 april 2015. 

De motieven van deze beslissing gaan als volgt: 
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“De heer, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: T., K. […] 

Geboortedatum: […]1978 

Geboorteplaats: T. […] 

Nationaliteit: Marokko 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 0 dagen (onmiddellijk) na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum. 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar [0] dagen 

verminderd omdat: 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten d.d. 10.02.2015, haar betekend op 25.02.2015.” 

 

1.4. Op 13 april 2014 neemt de gemachtigde ten aanzien van de tweede verzoekende partij eveneens 

een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de derde 

bestreden beslissing, waarvan de tweede verzoekende partij kennis neemt op 27 april 2015. De 

motieven van deze beslissing gaan als volgt: 

 

“De mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: B., M.[…] 

Geboortedatum: […]1985 

Geboorteplaats: T. […] 

Nationaliteit: Marokko 

+ dochter: T., B. […]; °[…]2012 

Nationaliteit: Marokko 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 0 dagen (onmiddellijk) na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum. 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar [0] dagen 

verminderd omdat: 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten d.d. 10.02.2015, haar betekend op 25.02.2015.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1. In een enig middel, dat uitsluitend is gericht tegen de eerste bestreden beslissing, halen 

verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van “de beginselen van behoorlijk bestuur” en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Uit 

de uiteenzetting blijkt dat eveneens de schending wordt aangehaald van de materiële motiveringsplicht. 

Daarnaast wordt machtsoverschrijding aangehaald. Het middel wordt in het verzoekschrift weergegeven 

als volgt: 

 

“De verwerende partij stelt (zoals in het verslag van de arts-adviseur) het volgende : 

"Uit het medisch ad vies van de arts-adviseur dd. 07/04/2015 blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een 

aandoening die een reëel risico inhoudt voorzijn leven of de fysieke integriteit, noch een aandoening die 

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

behandeling is in het land van herkomst of het land waar hij verblijft. 

Verder verwijst verwerende partij naar de bijlage dd. 8/12/2014 opgesteld door de orthopedagoge en 

een stagiaire pedagogische wetenschappen. 

Ze voert aan dat dit verslag niet kan aanzien worden als een medisch getuigschrift, gezien een 

orthopedagoge en een stagiaire pedagogische wetenschappen niet per definitie de titel van dokter in de 

geneeskunde bezitten. 

De arts-adviseur stelt dat uit het standaard medisch getuigschrift dd. 10/03/2015 zou blijken dat de 

beschreven mentale en motorische beperking actueel! geen reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene. 

Het zou geen aandoening betreffen die voor behandeling vatbaar is, de problematiek zou voornamelijk 

pedagogisch zijn en niet medisch. 

In het medische getuigschrift werd een gedetailleerde omschrijving gegeven van de ziekte, de graad van 

de ernst van de aandoening en de noodzakelijk geachte behandeling. 

Het kind B. (…) lijdt aan een ernstige mentale handicap. Ze zal steeds hulp van derden nodig hebben. 

De arts-adviseur stelt dat de problematiek niet medisch is, maar pedagogisch. 

Er wordt niet gemotiveerd waarom in tegenstelling tot het medisch getuigschrift van dr. Aerssens, de 

arts-adviseur stelt dat er geen medisch probleem is. 

Nochtans is er wel degelijk sprake van een ernstige medische aandoening bij het kind B. (…). 

 

Haar ontwikkeling verloopt traag. De arts-adviseur stelt dat de bijlage dd. 8/12/2014 niet in overweging 

kan worden genomen, omdat dit niet kan gezien worden als een medisch getuigschrift. 

De bijlage werd enkel toegevoegd aan het standaard medisch getuigschrift dd. 10/03/2015 en dient 

samen te worden gelezen met het medische getuigschrift. 

Dat verwerende partij zich enkel baseert op het medisch advies van de arts-adviseur en niet op het 

medisch getuigschrift zelf. 

Dat de bestreden beslissing nu wel gemotiveerd wordt doch zeker niet afdoende is en na voldoende 

onderzoek van de concrete omstandigheden van de zaak. 

Er is dan ook sprake van een schending van art. 3 Wet betreffende uitdrukkelijke motivering van be-

stuurshandelingen, meer bepaald de materiële motiveringsplicht en eveneens de zorgvuldigheidsplicht. 

Dat er dan ook sprake is van schending van zowel de formele motiveringsplicht aïs de materiële 

motiveringsplicht evenals de zorgvuldigheidsplicht. 

De bestreden beslissing bevat aldus geen voldoende motivering en komt tekort aan de zorgvuldigheid-

plicht die men mag verwachten in elk concreet geval. 

'De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met machtsover-

schrijding genomen' (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 1960, 

Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519) 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen. 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.084,17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 
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feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43) 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.2. In de rechtspraak wordt doorgaans geen toepassing gemaakt van “de” beginselen van behoorlijk 

bestuur als zelfstandige rechtsnorm maar van diverse beginselen van behoorlijk bestuur. Afgezien van 

de schending van de in punt 2.1. vermelde beginselen, laten de verzoekende partijen na te expliciteren 

welk beginsel van behoorlijk bestuur zij nog geschonden achten en uit hun betoog kan dit evenmin 

worden afgeleid. Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk. 

 

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voormelde 

wetsbepalingen verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

De eerste bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan 

tot de onontvankelijkheid van de aanvraag wordt besloten. 

 

In de motieven van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, 

namelijk artikel 9ter, 3, 4° van de Vreemdelingenwet “zoals vervangen door Artikel 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012”, dat luidt 

als volgt:  

 

“§ 1 

De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige 

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

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

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

[…] 

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

[…]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; 

[…].” 

 

Tevens bevat de beslissing een motivering in feite. Er wordt gesteld dat de arts-adviseur in zijn medisch 

advies d.d. 7 april 2015 heeft vastgesteld dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals 

voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet die aanleiding kan geven tot een 

machtiging tot verblijf in het Rijk.  

 

Dit medisch advies, dat aan de eerste bestreden beslissing ten grondslag ligt en er in gesloten omslag 

aan werd gevoegd, luidt als volgt: 

 

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

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

ingediend op 27.03.2015. 

 

Uit het standaard medisch getuigschrift d.d. 10.03.2015 blijkt dat de beschreven mentale en motorische 

beperking actueel geen reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene. Het 

betreft geen aandoening die voor behandeling vatbaar is, de problematiek is voornamelijk pedagogisch 

en niet medisch. Er bestaat dus actueel geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst. 
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Ik stel bijgevolg vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van 

Artikel 9ter van 15 december 1980 en/die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd Artikel.” 

 

Verder wordt in de eerste bestreden beslissing gemotiveerd dat de verzoekende partij eveneens een 

bijlage d.d. 8 december 2014 heeft voorgelegd, doch dat deze bijlage niet in overweging kan worden 

genomen omdat dit document werd opgesteld door een orthopedagoge en een stagiaire pedagogische 

wetenschappen. De gemachtigde merkt op dat een medisch getuigschrift dient te worden opgesteld en 

ondertekend door een dokter in de geneeskunde. Een orthopedagoog en een stagiair pedagogische 

wetenschappen bezitten per definitie niet de titel van dokter in de geneeskunde, waardoor het verslag 

niet kan worden beschouwd als een medisch getuigschrift, zodat de erin vervatte medische informatie te 

beschouwen is als declaratoir.  

 

Waar verzoekende partijen voorhouden dat “Er […] niet [wordt] gemotiveerd waarom in tegenstelling tot 

het medisch getuigschrift van dr. Aerssens, de arts-adviseur stelt dat er geen medisch probleem is.”, 

stelt de Raad vast dat dit betoog feitelijke grondslag mist nu uit het medisch advies duidelijk blijkt 

waarom volgens de ambtenaar-geneesheer de problematiek niet medisch is, met name omdat hij 

oordeelt: “de problematiek is voornamelijk pedagogisch”. 

 

Aldus blijkt dat de motieven in rechte en in feite van de eerste bestreden beslissing op eenvoudige wijze 

in die beslissing kunnen worden gelezen zodat verzoekende partijen er kennis van hebben kunnen 

nemen en hebben kunnen nagaan of het zin heeft deze beslissing aan te vechten met de beroeps-

mogelijkheden waarover zij in rechte beschikken. Daarmee is voldaan aan de voornaamste doelstelling 

van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 

2006, nr. 164.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 

september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoekende partijen maken niet 

duidelijk op welk punt deze formele motivering hen niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van 

welke juridische en feitelijke gegevens de eerste bestreden beslissing is genomen, derwijze dat niet zou 

zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.  

 

Een schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de Vreemde-

lingenwet blijkt niet.  

 

2.4. De Raad merkt op dat verzoekende partijen de eerste bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseren, 

zodat het middel dient te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. Bij de 

beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

 

Het zorgvuldigheidbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel 

wordt onderzocht in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, nu de eerste bestreden 

beslissing werd genomen in toepassing van dit artikel.  

 

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

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

name: 

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

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

geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst.  

 

Concreet houdt artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in dat er enerzijds gevallen zijn van een 

vreemdeling die actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar 
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oplevert voor zijn fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de 

fysieke integriteit moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. 

Anderzijds is er het geval van de vreemdeling bij wie er actueel geen reëel risico is voor diens leven of 

fysieke integriteit en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling 

voorhanden is voor zijn ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het 

risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval 

geen acute levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de 

ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073). 

 

Uit artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet blijkt dat de beoordeling van het in § 1 van dit 

artikel vermelde risico toekomt aan de ambtenaar-geneesheer die door de minister c.q. staatssecretaris 

is aangesteld. Uit artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet blijkt dat de gemachtigde de aanvraag 

onontvankelijk verklaart indien de ambtenaar-geneesheer in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk 

niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, §1 die aanleiding kan geven tot een 

verblijfsmachtiging om medische redenen.  

 

2.6. De verzoekende partijen stellen dat in het medisch getuigschrift een gedetailleerde omschrijving 

werd gegeven van de ziekte, de graad van de ernst van de aandoening en van de noodzakelijk geachte 

behandeling. Zij voeren aan dat er wel degelijk sprake is van een ernstige medische aandoening. 

Verzoekende partijen stippen aan dat hun minderjarige dochter lijdt aan een ernstige mentale handicap, 

dat haar ontwikkeling, als gevolg van deze handicap, traag verloopt en dat zij steeds hulp van derden 

nodig zal hebben. 

 

De Raad wijst op het arrest nr. 207.380 van 15 september 2010 van de Raad van State waarin wordt 

gesteld: “Dat hierbij evenwel moet worden opgemerkt dat, wanneer een verblijfsaanvraag op basis van 

art. 9ter Vr. W. ongegrond wordt verklaard, dit veelal precies zal zijn omwille van het feit dat de 

ambtenaar-geneesheer in zijn advies tot een andere conclusie komt dan hetgeen de aanvrager trachtte 

te staven aan de hand van de neergelegde medische attesten.”  

 

Uit voormeld arrest van de Raad van State blijkt nog dat, wanneer de ambtenaar-geneesheer alle 

elementen van het voorgelegde standaard medisch getuigschrift in zijn advies heeft meegenomen, het 

loutere verschil van mening van beide artsen geen grond kan zijn voor vernietiging omdat dit anders in 

een onbepaald aantal gevallen het geval zou kunnen zijn. Om de vernietiging van de bestreden 

beslissing te bewerkstelligen moet de verzoekende partij dus ofwel aantonen dat de ambtenaar-genees-

heer geen rekening heeft gehouden met alle elementen van het voorgelegde medisch getuigschrift, 

ofwel met andere elementen dan het voorgelegde standaard medisch getuigschrift aantonen dat de 

bestreden beslissing kennelijk onredelijk is. 

 

Mutatis mutandis kan deze redenering ook worden toegepast in de situatie waar de ambtenaar-genees-

heer een medisch advies verleent in het kader van artikel 9ter, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekende partijen slechts opnieuw verwijzen naar wat werd gesteld in het 

voorgelegde standaard medisch getuigschrift, naar de mentale handicap waaraan hun dochter lijdt, haar 

trage ontwikkeling en haar nood aan hulp van derden.  

Dienaangaande blijkt uit het medisch advies dat de ambtenaar-geneesheer rekening heeft gehouden 

met de beschreven mentale en motorische beperking van hun dochter en daaromtrent heeft geoordeeld  

dat deze aandoening actueel geen reëel risico inhoudt voor haar leven of haar fysieke integriteit. Verder 

heeft de ambtenaar-geneesheer vastgesteld dat het geen aandoening betreft die voor behandeling 

vatbaar is en dat de problematiek voornamelijk pedagogisch en niet medisch is, waarbij hij besluit dat er 

dus actueel geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling bestaat wanneer er geen 

adequate behandeling is in het land van herkomst. 

 

Door enkel te verwijzen naar de voorgelegde elementen en zich louter niet akkoord verklaren met de 

inhoud van het medisch advies opgesteld door de ambtenaar-geneesheer, dat integraal deel uitmaakt 

van de bestreden beslissing, tonen verzoekende partijen niet aan dat deze beoordeling is gestoeld op 

een incorrecte of onzorgvuldige feitenvinding. De verzoekende partijen tonen aldus niet aan dat de 

ambtenaar-geneesheer enig relevant gegeven over het hoofd zou hebben gezien of dat hij het 

voorgelegde standaard medisch getuigschrift foutief apprecieerde. 
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De verzoekende partijen tonen evenmin aan dat het kennelijk onredelijk is van de ambtenaar-

geneesheer om te oordelen dat het kennelijk niet gaat om een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, §1, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet. 

 

2.7. Verzoekende partijen hekelen voorts nog het feit dat de bijlage d.d. 8 december 2014, die werd 

toegevoegd aan het voorgelegde standaard medisch getuigschrift, niet mee in overweging werd 

genomen, omdat dit verslag niet kan worden gezien als een medisch getuigschrift. Zij stellen dat deze 

bijlage samen dient te worden gelezen met het voorgelegde standaard medisch getuigschrift.  

 

In de bestreden beslissing wordt aangaande deze bijlage gemotiveerd: “Betrokkene legt eveneens een 

bijlage voor d.d. 08.12.2014. Deze bijlage werd echter opgesteld door een orthopedagoge en een 

stagiaire pedagogische wetenschappen. Doch we merken op dat een medisch getuigschrift dient 

opgesteld en ondertekend te worden door een dokter in de geneeskunde. Dat een orthopedagoge en 

een stagiaire pedagogische wetenschappen niet per definitie de titel van dokter in de geneeskunde 

bezitten en bijgevolg kan dit verslag niet aanzien worden als een medisch getuigschrift, is de erin 

vervatte medische informatie te beschouwen als declaratoir en kan deze bijlage aldus niet mee in 

overweging worden genomen.” 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen op zich niet betwisten dat de bijlage van 8 december 

2014 niet kan worden beschouwd als een medisch getuigschrift, nu dit verslag niet werd ondertekend 

door een dokter in de geneeskunde.  Zij maken bijgevolg niet aannemelijk dat onzorgvuldig of kennelijk 

onredelijk was om deze bijlage niet in overweging te nemen daar de daarin vervatte informatie als 

declaratoir wordt beschouwd, des te meer daar ze de vaststelling van de ambtenaar-geneesheer dat het 

in casu geen aandoening betreft die voor behandeling vatbaar is en dat de problematiek voornamelijk 

pedagogisch en niet medisch is, niet weerleggen.  

 

2.7 Verzoekende partijen wijzen er nog op dat uit de zorgvuldigheidsplicht voortvloeit dat in beginsel 

geen feiten als bewezen of niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en 

persoonlijk inlichtingen te vragen of hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar 

zijn oordeel zijn voorstelling van de feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken.  

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat verzoekende partijen de kans hebben gekregen om naar aanleiding 

van de in punt 1.1. vermelde aanvraag alle nuttige documenten voor te leggen.  

 

Voor zover verzoekende partijen er zich aan storen dat de ambtenaar-geneesheer tot zijn conclusies is 

gekomen zonder enig persoonlijk onderzoek van hun minderjarige dochter, merkt de Raad nogmaals op 

dat artikel 9ter, §1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat de medische appreciatie 

van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet enkel 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer (zie in die zin ook memorie van toelichting bij de wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen waarbij artikel 9ter in de 

Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2478/001, 35): “De appreciatie van 

de bovenvermelde elementen wordt overgelaten aan een ambtenaar-geneesheer die een advies 

verschaft aan de ambtenaar die de beslissingsbevoegdheid heeft over de verblijfsaanvraag. Deze 

ambtenaar-geneesheer behoort administratief wel tot de Dienst Vreemdelingenzaken, maar wordt 

volledig vrijgelaten in zijn appreciatie van medische elementen, waarbij de eed van Hippocrates geldt.” 

 

Artikel 9ter § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet voorziet in de mogelijkheid voor de ambtenaar-

geneesheer om, indien hij dit nodig acht, een bijkomend advies in te winnen van deskundigen of om de 

vreemdeling te onderzoeken. De keuze om een beroep te doen op een deskundige of de vreemdeling te 

onderzoeken, behoort evenwel tot de autonome appreciatie van de ambtenaar-geneesheer. Het is de 

ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op het neergelegde 

medisch attest zonder een medisch onderzoek te voeren of zonder een bijkomend advies van een 

deskundige te vragen indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder dergelijk advies of onderzoek 

een onderbouwd advies kan geven. Uit de memorie van toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen waarbij artikel 9ter in de Vreemdelingenwet werd 

ingevoerd wordt trouwens uitdrukkelijk aangegeven dat geen bijkomend onderzoek vereist is “indien de 

medische toestand van betrokkene op een duidelijke wijze vastgesteld kan worden op basis van het 

dossier van betrokkene” (Parl.St. Kamer, nr. 2478/001, 35). Deze beoordeling komt enkel de ambte-

naar-geneesheer toe.  
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De verzoekende partij tonen middels deze loutere bemerking echter op geen enkele wijze aan dat de 

ambtenaar-geneesheer, gelet op het standaard medisch getuigschrift dat zij hebben voorgelegd, alsnog 

niet voldoende zou zijn geïnformeerd om tot een gefundeerd advies te kunnen komen.  

De Raad stelt vast dat verzoekende partijen verder op geen enkele wijze concretiseren hoe een 

persoonlijk onderzoek tot een andere beoordeling van het voorgelegde medisch dossier had kunnen 

leiden.  

 

2.8. Betreffende de kritiek dat de gemachtigde zich “enkel baseert op het medisch advies van de 

ambtenaar-geneesheer en niet op het medisch getuigschrift zelf”, dient wederom te worden benadrukt 

dat artikel 9ter, §1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat de medische appreciatie 

van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet enkel 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer. Dit medisch advies opgesteld door de ambtenaar-genees-

heer, waarnaar door de gemachtigde wordt verwezen in de eerste bestreden beslissing en dat onder 

gesloten omslag samen met de beslissing aan verzoekende partijen werd overhandigd, dient te worden 

geacht integraal deel uit te maken van de motivering van deze beslissing. Het komt de gemachtigde dan 

ook niet toe zelf een beoordeling te maken van de inhoud van het voorgelegde standaard medisch 

getuigschrift van 10 maart 2015, zoals verzoekende partijen verkeerdelijk voorhouden.  

 

2.9. Gelet op wat wordt besproken, besluit de Raad dat verzoekende partijen niet aantonen dat de 

ambtenaar-geneesheer zijn advies niet zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat de ambtenaar-geneesheer 

met miskenning van de voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding tot het 

besluit is gekomen dat er kennelijk geen sprake is van een aandoening die een reëel risico inhoudt voor 

het leven of de fysieke integriteit van de dochter van verzoekende partijen of een reëel risico inhoudt op 

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

herkomst of het land waar zij verblijft.  

 

Verzoekende partijen tonen evenmin aan dat de gemachtigde, op basis van het medisch advies dat 

integraal deel uitmaakt van de bestreden beslissing, op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze de 

aanvraag om medische verblijfsmachtiging onontvankelijk heeft verklaard. 

  

Een schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aange-

toond. 

 

Waar verzoekende partijen nog aanhalen dat er in casu sprake is van machtsoverschrijding, dient de 

Raad op te merken dat er van machtsoverschrijding sprake is wanneer de bestuursoverheid zich de 

bevoegdheid aanmatigt die de wet aan een ander overheidsorgaan heeft opgedragen. De 

beschouwingen die verzoekende partijen naar voor brengen, tonen niet aan dat er sprake zou zijn van 

machtsoverschrijding. De verwerende partij heeft haar bevoegdheid, zoals omschreven in de 

Vreemdelingenwet, niet overschreden. 

 

Het enige middel is, in zoverre ontvankelijk, ongegrond en kan niet leiden tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing.  

 

2.10. Tegen de bestreden bevelen wordt geen middel aangevoerd. Deze beslissingen blijven dan ook 

onverminderd overeind. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

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

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

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

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

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

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partijen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen, elk voor 

de helft. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien mei tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


