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 nr. 190 090 van 26 juli 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen X, X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 8 april 2015 hebben 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 februari 2015, 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 21 april 2017 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 6 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 juli 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MOURADIAN, die loco advocaat S. TUCI verschijnt voor de 

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

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 16 oktober 2009 dienden verzoekers een verzoek tot internationale bescherming in bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 
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Op 4 mei 2010 weigerde het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (hierna verkort 

het CGVS) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen die beslissing dienden 

verzoekers een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). 

 

Bij arrest nr. 46 535 van 20 juli 2010 weigerde de Raad eveneens de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 24 augustus 2010 kregen verzoekers het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies). 

 

Op 26 augustus 2010 dienden verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet).  

 

Op 17 september 2010 dienden verzoekers een tweede verzoek tot internationale bescherming in bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Op 5 oktober 2010 weigerde de Dienst Vreemdelingenzaken het voormelde verzoek in overweging te 

nemen (bijlage 13quater). 

 

Op 19 oktober 2010 dienden verzoekers een derde verzoek tot internationale bescherming in bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Op 9 november 2010 weigerde de Dienst Vreemdelingenzaken het voormelde verzoek in overweging te 

nemen (bijlage 13quater). 

 

Op 30 november 2010 dienden verzoekers een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 13 december 2010 verklaarde de gemachtigde de medische regularisatieaanvraag van 26 augustus 

2010 ontvankelijk. 

 

Op 2 augustus 2011 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 30 november 2010 ongegrond omdat het standaard medisch 

getuigschrift van de hand was van ene H.G., die door de Orde der Geneesheren levenslang werd 

geschorst. 

 

Op 23 augustus 2011 kregen verzoekers het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 19 juli 2011 dienden verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 5 september 2011 dienden verzoekers een derde aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 25 november 2011 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 5 september 2011 onontvankelijk. 

 

Op 29 februari 2012 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 19 juli 2011 onontvankelijk. 

 

Op 24 januari 2012 dienden verzoekers een vierde aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 8 mei 2012 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet van 24 januari 2012 onontvankelijk omdat de identiteit van verzoekster 

volgens de gemachtigde niet was aangetoond. 

 

Op 18 mei 2012 kregen verzoekers het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 
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Op 10 april 2013 dienden verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 5 november 2013 verklaarde de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk en diezelfde dag legde de gemachtigde een 

inreisverbod op (bijlage 13sexies). Tegen die beslissingen dienden verzoekers een beroep in bij de 

Raad. 

 

Bij arrest nr. 124 093 van 16 mei 2014 verwierp de Raad het beroep, ingediend tegen de beslissingen 

van 5 november 2013. 

 

Op 5 februari 2015 dienden verzoekers een vijfde aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 17 februari 2015 bracht de arts-adviseur volgend advies uit: 

 

“NAAM : S., Z. (R.R.: […]) 

Vrouwelijk Nationaliteit: Servië Geboren te S. op […]1980 Adres: […] 

 

Artikel 9ter §3 - 4° 

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 05.02.2015. 

 

Uit het standaard medisch getuigschrift d.d. 12.01.2015 blijkt dat de beschreven slaap- en 

angststoornissen actueel geen reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit van 

betrokkene. Deze fenomenen zijn gerelateerd aan de onzekere verblijfstoestand en zijn in dat kader te 

zien als een normale reactie waarvoor geen medicatie nodig is. Deze onzekerheid zal verdwijnen met 

een beslissing dienaangaande in deze of gene zin. Er bestaat dus actueel geen risico op een 

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

herkomst.  

 

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.” 

 

Op 19 februari 2015 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 5 februari 2015 onontvankelijk. 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

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

05.02.2015 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

S., S. (R.R.: […]) 

Geboren te P. op […]1977 

+ partner: S., Z. (R.R.: […]) 

Geboren te S. op […]1980 

+ minderjarige kinderen: 

-S., A.; °[…]2004 

-S., A.; °[…]2005 

-S., A.; °[…]2011 

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: 
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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. 17.02.2015 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

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

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

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

het land waar hij verblijft.  

 

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

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

 

2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de Vreemdelingenwet, doet de Raad uitspraak op basis 

van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt in de nota een exceptie van onontvankelijkheid op. Verzoekers zouden het vereiste 

belang ontberen bij het huidig beroep omdat zij onder een definitief inreisverbod staan. Verweerder gaat 

hierbij volledig voorbij aan het bepaalde in artikel 74/11, § 3 van de Vreemdelingenwet dat luidt als volgt: 

“[…] Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.” 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

In de synthesememorie voeren verzoekers in hun eerste middel de schending aan van artikel 3 van de 

wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991. 

 

Zij lichten hun eerste middel toe als volgt: 

 

“Overwegende dat de bestreden beslissing niet de feitelijke en juridische overwegingen weergeeft 

waaraan zij ten grondslag ligt. Schending van de art. 3 Wet betreffende uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen; 

 

Overwegende dat de arts-adviseur tot de vaststelling komt dat het geen levensbedreigende aandoening 

bestaat, terwijl Dr N(…) in het getuigschrift dd. 12.01.2015 aangeeft dat verzoekster aan het 

posttraumatisch stresssyndroom lijdt in reactie op een mogelijke terugkeer naar haar land van herkomst. 

 

Dat verwerende partij in zijn nota met opmerkingen onterecht beweert dat de aandoening van 

verzoekster alleen heeft te maken met de onzekere verblijfssituatie, en dat de medicatie bijgevolg niet 

nodig is. 

Dat verzoekster tijdens de oorlog slachtoffer van verkrachting uitgevoerd door Servische soldaten werd; 

Dat verzoekster zwaar depressief en zwaar psychisch getraumatiseerd is pas de oorlog in Servië; 

Dat de diagnose op 31.03.2015 werd bevestigd door Dr N(…) die nogmaals de noodzaak van een 

medische behandeling en een regelmatige opvolging door een specialist onderlijnt; 

Dat een medische behandeling en psychische begeleiding zeker noodzakelijk voor verzoekster is; 

Dat een regelmatige opvolging door een specialist vereist is voor een positieve evolutie; 

Hieruit blijkt duidelijk dat het wel een ernstige aandoening betreft; 

Dat de bestreden beslissing onrechtmatig geen rekening van voormelde elementen houdt; 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 
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Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering afdoende dient te zijn. 

 

Verzoekers stellen dat de bestreden beslissing de feitelijke en juridische overwegingen niet zou 

weergeven. Nochtans blijkt uit de bestreden beslissing dat de gemachtigde verwijst naar artikel 9ter, § 3, 

4° van de Vreemdelingenwet, zijnde de juridische overweging en naar het feit dat de ziekte kennelijk niet 

beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Daarnaast verwijst de bestreden beslissing eveneens naar het advies van de ambtenaar-geneesheer 

van 17 februari 2015 waarop de bestreden beslissing volledig steunt. In dit advies zet de ambtenaar-

geneesheer uiteen waarom hij van oordeel is dat de ziekte geen reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit en waarom hij van oordeel is dat de ziekte evenmin een reëel risico uitmaakt op een 

mensonwaardige en vernederende behandeling. Er kan dus niet ernstig aangevoerd worden dat er geen 

juridische of feitelijke overwegingen zouden opgenomen zijn in de bestreden beslissing. 

 

Verzoekers plaatsen de vaststelling van de arts-adviseur dat er geen levensbedreigende aandoening 

voorligt tegenover de vaststelling van de behandelende arts die stelt dat verzoekster lijdt aan een 

posttraumatisch stresssyndroom in reactie op een mogelijke terugkeer naar het herkomstland. De Raad 

meent echter dat uit het voorgelegde standaard medisch getuigschrift van de behandelende arts en uit 

de door verzoekers aangehaalde vaststelling in dit getuigschrift niet blijkt dat verzoekster volgens hem 

wel aan een levensbedreigende aandoening zou lijden.  

 

Verzoekers kunnen niet akkoord gaan met de stelling van de arts-adviseur dat de slaap- en 

angststoornissen gerelateerd zijn aan de onzekere verblijfstoestand en dat er geen medicatie nodig is 

omdat verzoekster verklaart het slachtoffer te zijn geweest van verkrachting uitgevoerd door Servische 

soldaten en ze daarom zwaar depressief en getraumatiseerd is door de oorlog aldaar en wel een 

medische behandeling en psychische begeleiding noodzakelijk zijn. De Raad stelt vast dat de arts-

adviseur de slaap- en angststoornissen niet ontkent doch verschilt van mening met de behandelende 

arts over de oorzaak en te volgen behandeling. De Raad kan echter niet voorbij gaan aan de ruime 

appreciatiebevoegdheid van de arts-adviseur zolang blijkt dat de arts-adviseur duidelijk aangeeft 

waarom hij met betrekking tot de noodzaak van behandeling van de psychische aandoeningen tot een 

ander standpunt komt dan de behandelende arts (RvS 20 april 2017, nr. 237.959), hetgeen in casu het 

geval is. Het komt de Raad niet toe zich in de plaats te stellen van de arts-adviseur in het kader van zijn 

wettigheidstoets. Bovendien blijkt uit het standaard medisch getuigschrift dat ook de behandelende arts 

in zijn getuigschrift van 12 januari 2015, waarop de arts-adviseur zich steunt, vaststelt dat de slaap- en 

angststoornissen worden onderhouden door de onzekerheid over een eventuele terugkeer naar het 

herkomstland.  

 

Verzoekers verwijzen in hun verzoekschrift naar een nieuw attest van 31 maart 2015, doch de Raad 

moet zich bij zijn wettigheidstoets plaatsen op het ogenblik van het nemen van de beslissing en kan 

alleen rekening houden met de stukken die toen voorlagen (beoordeling ex tunc).  

 

Waar verzoekers nog wijzen op de noodzaak van een opvolging door een specialist voor een positieve 

evolutie, moet de Raad erop wijzen dat de draagwijdte van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

geenszins beoogt na te gaan welke behandeling een positieve evolutie kan bewerkstelligen, maar de 

arts-adviseur enkel moet nagaan of de vreemdeling 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.  

 

Een schending van artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 blijkt niet. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

In hun tweede middel voeren verzoekers de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht. 

  

Zij lichten hun tweede middel toe als volgt: 

 

“De Dienst Vreemdelingenzaken heeft niet al de stukken die aan de regularisatieaanvraag van 

verzoekers waren toegevoegd in acht genomen. 
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In casu, heeft verwerende partij geen rekening van de bevestiging van de diagnose en de alle 

elementen van de zaak gehouden. 

De aandoening van verzoekster kan niet alleen binnen de onzekere verblijfstoestand gekaderd worden. 

Zij is zwaar depressief en zwaar psychisch getraumatiseerd pas de oorlog in Servië 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

Aangaande de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing 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 derhalve in dat de administratie 

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

vervatte dienstige stukken. 

 

Verzoekers poneren dat de gemachtigde geen rekening heeft gehouden met al de stukken die aan de 

regularisatieaanvraag van verzoekers waren gevoegd, doch zij laten na te duiden over welk stuk of 

welke stukken het zou gaan. Waar zij stellen dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden 

met de bevestiging van de diagnose en met alle elementen van de zaak, kan de Raad enkel vaststellen 

dat er over de diagnose, zijnde de angst- en slaapstoornissen geen onenigheid bestaat tussen de 

behandelende arts en de arts-adviseur. Waar verzoekers herhalen dat de aandoening van verzoekster 

niet enkel binnen de onzekere verblijfstoestand kan gekaderd worden, doelen zij wederom op de 

verschillende standpunten tussen de behandelende arts en de arts-adviseur wat betreft de oorzaak van 

de stoornissen. De Raad kan zich dienaangaande echter niet in de plaats stellen van de arts-adviseur 

zolang blijkt dat de arts-adviseur op afdoende wijze heeft gemotiveerd waarom hij tot een ander 

standpunt komt dan de behandelende arts. Supra werd reeds aangenomen dat dit in casu het geval is. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt niet. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

5. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juli tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 


