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 nr. 191 932 van 13 september 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 18 mei 2016 heeft 

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 5 april 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 27 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. VANCRAEYNEST 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 19 januari 2011 een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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: de vreemdelingenwet). 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding trof op 16 januari 2013 een beslissing waarbij de in punt 1.1. vermelde aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. Na beroep vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) deze beslissing in zijn arrest van 20 januari 2016 (RvV 20 januari 2016, nr. 160 442). 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

1.3. Verzoekster diende op 24 juni 2014 een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, die op 28 april 2015 onontvankelijk werd verklaard. Verzoekster 

stelde hiertegen op 17 juni 2015 een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring in bij de 

Raad, gekend onder rolnummer CCE 174 620. 

 

1.4. Naar aanleiding van de in punt 1.2. vermelde vernietiging trof de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) 

op 5 april 2016 een nieuwe beslissing, waarbij de in punt 1.1. vermelde aanvraag onontvankelijk wordt 

verklaard.  Verzoekster werd hiervan op 18 april 2016 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de thans bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

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

19.01.2011 bij onze diensten werd ingediend door: 

A.(…), A.(…) (RR: (…)), geboren te (…) op (…) 

A.(…), T.(…) (RR: (…)), geboren te (…) op (…) 

+ kinderen 

A.(…), S.(…) geboren op (…) 

A.(…), H.(…), geboren op (…) 

A.(…), K.(…), geboren op (…) 

Nationaliteit: Pakistan 

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 – 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. 24.03.2016 (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. 

Een eventuele onmogelijkheid tot reizen zal bij de uitvoering van een verwijdering onderzocht worden.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. In de beschikking van de Raad d.d. 27 juni 2017, waarbij verzoekster werd opgeroepen voor de 

terechtzitting van 17 augustus 2017, werd vermeld dat artikel 39/68-3 van de vreemdelingenwet van 

toepassing is. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“§ 2. Indien een verzoekende partij een ontvankelijk verzoekschrift indient tegen een beslissing 

genomen op basis van artikel 9ter terwijl een beroep tegen een eerdere tegen hem getroffen beslissing 

op basis van artikel 9ter nog hangende is, oordeelt de Raad op grond van het laatst ingediende 

verzoekschrift. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van het eerder ingediende beroep, 

tenzij zij haar belang aantoont.” 

 

2.2. De Raad stelt vast dat er bij hem reeds een beroep aanhangig werd gemaakt middels een 

verzoekschrift van 17 juni 2015 (gekend onder rolnummer CCE 174 620), gericht tegen een beslissing 

genomen op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, die op haar beurt dateert van 28 april 

2015. Bijgevolg zou de Raad in beginsel enkel uitspraak hoeven te doen over het onderhavige beroep 

en wordt de verzoekende partij geacht afstand te doen van het eerder ingediende beroep. 
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2.3. Ter terechtzitting merkt de aanwezige raadsvrouw van verzoekster op dat het belang behouden blijft 

bij haar eerdere vordering van 17 juni 2015 “omdat er bij vernietiging een volledig nieuw onderzoek dient 

te gebeuren”. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 9ter en 

62 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 119 en 124 van de Code van geneeskundige 

plichtenleer. Verzoekster stelt in haar eerste middel het volgende: 

 

“Overwegende dat verzoeker een eerste middel neemt van de schending van art. 1 tot 3 van de wet van 

29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen evenals van artikel 9ter en 62 

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

en de verwijdering van de vreemdelingen en van artikel 119 en 124 van de Code van geneeskundige 

plichtenleer. 

Dat artikel 119 van de Code van geneeskundige plichtenleer bepaalt dat: " De arts belast met een 

deskundig onderzoek naar de lichamelijke of geestelijke bekwaamheid of geschiktheid van een persoon 

of met om het even welk klinisch onderzoek, met de controle van een diagnose of met het toezicht op 

een behandeling, of nog met een onderzoek naar de medische prestaties voor rekening van een 

verzekeringsinstelling, moet de bepalingen van deze code naleven, hij mag geen opdracht aanvaarden 

die tegen de medische ethiek indruist" 

Dat artikel 124 van du Code van geneeskundige plichtenleer bepaalt dat:" 

Wanneer deze artsen menen een diagnose te moeten stellen of een prognose te moeten maken, mogen 

zij slechts besluiten formuleren nadat zij de patiënt hebben gezien en persoonlijk hebben ondervraagd. 

zelfs indien zij gespecialiseerde onderzoekingen hebben laten uitvoeren of over elementen beschikken 

die hen door andere artsen werden medegedeeld. " 

Dat het onbetwistbaar is dat de opdrachten die aan de arts van tegenpartij gegeven worden, in het 

kader van dit beroep in de werkingssfeer vallen van artikel 119 van de Code van de geneeskundige 

plichtenleer. 

Dat de arts-adviseur van tegenpartij, door niet persoonlijk de dochter van verzoekers te ondervragen 

vooraleer zijn advies te geven, bijgevolg artikel 119 en 124 van de Code van geneeskundige 

plichtenleer geschonden heeft. 

Dat deze bepalingen van de Code van geneeskundige plichtenleer, bovendien verplicht gemaakt 

werden door het KB 26 maart 2014 op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn aan het 

uitoefenen van alle niet conventionele praktijken, gepubliceerd op 12 mei 2014, en dat bepaalt dat « De 

praktiserende artsen die dokters zijn, moeten de Code van geneeskundige plichtenleer eerbiedigen ». 

Dat het dus aan de arts-adviseur toekomt, in het kader van zijn opdracht de Code van geneeskundige 

plichtenleer te eerbiedigen, quod non. 

Dat bovendien, de rechtsmacht alhier in een arrest van 26 februari 2015 (nr. 139.150) beslist heeft dat « 

In verband met het arrest van het Grondwettelijke hof, verwijzend naar de code van geneeskundige 

plichtenleer van de Nationale Orde van geneesheren en naar de wet van 2 augustus 2002 op de 

rechten van de patiënt, zet de Raad de nadruk op het feit dat deze code et deze wet geen relevante 

rechtsmiddelen vormt, die in dit geval van toepassing zijn; Inderdaad, de raadsman van tegenpartij grijpt 

niet in als verstrekker van gezondheidszorg tegenover verzoeker met als rol een diagnose vast te 

stellen, maar als deskundige die een advies moet geven over de « beoordeling van het risico in lid 1ste, 

de behandelingsmogelijkheden, hun toegankelijkheid in zijn land van herkomst of in het land waar hij 

verblijft en van de ziekte, haar graad van ernst en de als nodig beschouwde behandeling, die in het 

medisch attest aangeduid wordt". Daar bovengenoem.de code en wet, daar zij uitsluitend toegepast 

worden aan dokters die gezondheid zorgen aan een patiënt verstrekken, in dit geval, gezien de feitelijke 

omstandigheden van dit geval ongegrond schijnen. " 

Dat zodoende, de rechtsmacht alhier de Code van geneeskundige plichtenleer betwist niet dat de Code 

van geneeskundige plichtenleer als grond zou kunnen dienen om de vernietiging te rechtvaardigen van 

de bestreden akte. 

Dat zij alleen aar vermeldt, in dit geval, dat de code van geneeskundige plichtenleer alleen maar 

toepasselijk is aan dokters die gezondheidzorg verstrekken. 

Dat dit arrest echter op een valse interpretatie, door de rechtsmacht alhier van de code van 

geneeskundige plichtenleer berust. 

Dat inderdaad, artikel 119 van de Code van geneeskundige plichtenleer, die door verzoeker voor hun 

beroep aangehaald wordt, vaststelt dat: «De arts belast met een deskundig onderzoek naar de 

lichamelijke of geestelijke bekwaamheid of geschiktheid van een persoon of met om het even welk 
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klinisch onderzoek, met de controle van een diagnose of met het toezicht op een behandeling, of nog 

met een onderzoek naar de medische prestaties voor rekening van een verzekeringsinstelling, moet de 

bepalingen van deze code naleven, hij mag geen opdracht aanvaarden die tegen de medische ethiek 

indruist" 

Dat bovendien, artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 in zijn paragraaf 1, lid vijf vaststelt dat de 

behandelingsmogelijkheden, hun toegankelijkheid in zijn land van herkomst of in het land waar hij 

verblijft en van de ziekte, haar graad van ernst en de als nodig beschouwde behandeling, die in het 

medisch attest aangeduid wordt, uitgevoerd wordt door een ambtenaar-geneesheer of een arts die door 

de Minister of zijn afgevaardigde aangewezen wordt en die een advies over deze zaak geeft. Deze arts 

mag indien hij het noodzakelijk beschouw en bijkomend advies vragen bij deskundigen. 

Dat de arts-adviseur van tegenpartij dus over de mogelijkheid beschikte zelfs verzoekster te 

onderzoeken voordat hij zijn advies, quod non, geeft. 

Dat door geen gebruik te maken van deze matregel, kan de betwiste beslissing niet op aangepaste 

wijze gemotiveerd zijn, in de zin van de wet op de formele motivatie van de bestuurshandelingen. 

Dat deze soort onderzoek nochtans helemaal noodzakelijk was, daar de arts- adviseur van tegenpartij 

beschouwt dat de gezondheidstoestand van verzoekster niet een zware ziekte is, in de zin van artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980. 

Dat zoals het infra getoond wordt, dit niet het geval is. 

 

Dat deze bepalingen gelezen moeten worden in het licht van het arrest van CJUE ABDIDA die de 

doelmatigheid verplicht maakt in de behandeling van de aanvragen om machtiging tot verblijf 9ter. 

Dat bij de lezing van de betwiste beslissing, er geen element het mogelijk maakt de reden te kennen die 

rechtvaardigen dat verzoeker niet gehoord werd door de arts- adviseur van tegenpartij. 

Dat het medisch advies van de arts-adviseur van tegenpartij dus kennelijk 

onwettelijk is.  

En daar tegenpartij de betwiste beslissing op een illegale beslissing grondt, is de betwiste beslissing ook 

kennelijk illegaal; 

Dat er dus een overduidelijke schending is van de bepalingen van de middelen; 

Dat het middel ernstig is.” 

 

In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de artikelen 9ter en 

62 van de vreemdelingenwet. Verzoekster stelt het volgende in haar tweede middel:  

 

“(…) 

Dat tegenpartij verklaart dat de aanvraag om machtiging tot verblijf die door verzoekers ingediend werd, 

niet ontvankelijk is met als reden dat het type medisch getuigschrift dat aan deze aanvraag gevoegd 

werd, niet bewijst dat verzoekster lijdt aan een ziekte zoals vastgesteld in artikel 9ter van de wet van 15 

december 1980. 

Dat de arts-adviseur van tegenpartij vermeldt dat de posttraumatische stress waaraan verzoekster lijdt 

niet in een kritisch of gevorderd stadium is. 

Dat hij nog verder gaat, door te tonen dat haar pathologie stabiel zal worden, zelfs zonder behandeling 

noch medische opvolging en dit des te meer dat deze aanvraag 5 jaar geleden ingediend werd; 

Dat de medicatie, volgens de dokter symptomatisch is. 

Dat het zelfmoordrisico samengaand met iedere depressie, zelfs indien het onderwerp van een 

behandeling maakt, en dat hij niet in dit geval door het dossier niet geobjectiveerd is. 

- Eerste luik: het causaliteitverband tussen de psychologische problemen van verzoekster en het land 

van herkomst. 

Overwegend dat het helemaal duidelijk is dat de psychologische problemen die verzoekster kent, een 

enge band hebben met de traumatiserende evenementen die zij in haar land van herkomst meegemaakt 

heeft. 

Dat dit verband, niet alleen in het licht gebracht werd, in de aanvraag om machtiging tot verblijf die 

ingediend werd op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, maar ook door de 

verschillende medische verslagen die eraan gevoegd werden. 

Dat een terugkeer naar PAKISTAN heel nadelig zou zijn en een verslechtering van haar 

gezondheidstoestand zou meebrengen en dit onder ander wegens de angstwekkende context waarin ze 

verplicht zou zijn te leven. 

Dat de psychiater van verzoekster niet aarzelt te bevestigen dat verzoekster in de onmogelijkheid 

verkeerd te reizen, wegens het oorzakelijk verband dat bestaat tussen haar land van herkomst en haar 

medisch-psychologisch toestand. 
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Er dient vastgesteld worden dat tegenpartij geen positie genomen heeft op dit aspect van het oorzakelijk 

verband tussen het land van herkomst en de posttraumatische stress, die nochtans duidelijk uitgelegd 

werd in de aanvraag om machtiging tot verblijf. 

Dat verzoekster dus in onwetendheid blijft wat de reden betreft van de betwiste beslissing. 

Dat in een arrest van 25 november 2010, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen herinnerd heeft dat: 

"de verplichting van uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen evenals van artikel 9ter en 62 

waaraan de administratieve autoriteit gehouden is moet toelaten aan de bestuurde de redenen die ten 

grondslag van de beslissing te kennen zonder nochtans dat de autoriteit gehouden zou zijn deze uit te 

leggen. Het is dus voldoende dat de beslissing op duidelijke en niet dubbelzinnige wijze de redenering 

van zijn auteur weergeeft zodat de bestemmeling, desgevallend deze kan betwisten in het kader van 

een beroep en aan de bevoegde rechtsmacht haar controle daarover uit te oefenen " (arrest nr. 51 577). 

Dat in dit geval, er duidelijk schending is van het beginsel van uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen. Dat in twee gelijkaardige zaken (Arrest 27 januari 2012 nr. 74.021 en arrest nr. 

104.232 van 31 mei 2013), de rechtsmacht alhier heeft de beslissing van tegenpartij vernietigd: « En 

men moet vast stellen dat tegenpartij zich niet op "het oorzakelijk verband" dat door verzoekster 

aangehaald is uitspreekt, zodat niet beschouwd kan worden dat de betwiste beslissing voldoende 

gemotiveerd is en de essentiële argumenten van verzoekster beantwoordt. En daardoor heeft 

tegenpartij aan haar plicht van uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tekort geschoten. " 

Dat de bepalingen van de middelen duidelijk geschonden zijn. 

- Tweede luik: de ernst van de ziekte van verzoekster 

Overwegend dat de arts-adviseur van tegenpartij vermeldt, in zijn betwiste beslissing dat de waaraan 

verzoekster lijdt geen ziekte is die een echt risico meebrengt voor haar leven of voor haar fysische 

integriteit of een risico van onmenselijke of vernederende behandeling als er geen behandeling in haar 

land van herkomst aanwezig is. 

Dat de arts-adviseur van tegenpartij vermeldt dat de posttraumatische stress waaraan verzoekster lijdt 

niet in een kritisch of gevorderd staat is. 

Dat hij zelfs zegt dat haar pathologie zich gaat stabiliseren, zelfs zonder behandeling of medische 

opvolging en dit des te meer dat de aanvraag 5 jaar geleden ingediend werd. 

Dat volgens de arts, de medicatie symptomatisch is. 

Dat het zelfmoordrisico samengaand met iedere depressie, zelfs indien het onderwerp van een 

behandeling maakt, en dat hij niet in dit geval door het dossier niet geobjectiveerd is. 

Dat de arts-adviseur de pathologie waaraan mijn verzoekster lijdt niet in vraag stelt. 

Dat volgens de arts-adviseur het zelfmoordrisico verbonden is met de depressie, zelfs behandeld en dus 

een hypothetische vermelding vormt. 

Dat nochtans, de ernst van de pathologie waaraan mijn verzoekster lijdt door de medische 

getuigschriften, opgesteld door Dr. V. geobjectiveerd werd, die zegt uitdrukkelijk dat verzoekster aan 

een PTSD van extreme ernst lijdt voortkomend uit de evenementen die ze in haar land gekend heeft. 

Dat in een laatste medisch getuigschrift, hij vermeldt dat verzoekster: " regelmatig op bezoek komt in het 

kader van posttraumatische staat met zelfmoord ideeënvorming" 

Dat dit een bijkomende aanwijzing is van de ernst van de ziekte waaraan mijn verzoekster lijdt. 

Dat de arts-adviseur van tegenpartij dus over het geheel van de nodige elementen beschikte om de 

ernst van de ziekte van verzoekster te beoordelen. 

Dat ook nog, de arts-adviseur van tegenpartij de medische situatie van verzoeker onderzocht heeft toen 

zij in BELGIË was, land waar ze zich niet alleen veilig voelt maar ook waar ze de nodige verzorging die 

haar gezondheid nodig is, kan krijgen. 

In België geniet verzoekster van een medische omgeving, met psychiaters en paramedische verpleging 

en met wekelijkse bezoeken met psychologen. 

Dat er daarbij nog een medicatie komt, die absoluut nodig is, in tegenstelling met wat de arts-adviseur 

van tegenpartij beweert. 

Dat het nodig geweest zou zijn dit soort onderzoek uit te voeren in de mate hoe de stoornissen van 

verzoekster heel duidelijk verbonden zijn met de evenementen die zij in haar land van herkomst gekend 

heeft en de stress die daardoor veroorzaakt werd. 

Dat, ten gevolgen daarvan, er geen sprake kan zijn van een spontané stabilisatie van de pathologie 

waaraan ze lijdt. 

Dat door dit onderzoek niet uit te voeren, de arts-adviseur van tegenpartij de ernst van de ziekte van 

verzoekster, zonder reden, verkleint. 

Dat indien men de arts-adviseur van tegenpartij volgt, zou de fysische integriteit van verzoekster niet in 

gevaar gebracht worden indien zin naar land van herkomst teruggezonden zou worden, zonder van 

verzorgd te kunnen genieten. 

Dat deze bewering tegenstrijdig is met alle vaststellingen van de artsen en psychologen die verzoekster 

heeft kunnen ontmoeten. 
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Dat alle medisch en paramedische tussenkomende personen de nadruk leggen op de heel schadelijke 

gevolgen voor verzoekster, van een terugkeer naar haar land van herkomst. 

Dat het feit, dat na 5 jaar, in België, verzoekster nog altijd gevolgd wordt duidt wel de ernst van haar 

pathologie aan. 

Dat de arts-adviseur van tegenpartij dit daarvan onwetend kon zijn daar hij het zelf in zijn medisch 

advies vermeldt. 

Dat bijgevolg, de betwiste beslissing kennelijk de bepalingen van de middelen 

schendt. 

Dat bovendien, de arts-adviseur beweert dat de behandeling die door Dr. V., voor verzoekster toegepast 

werd, gestopt kan worden zonder nadelige gevolgen en dat de pathologie waaraan ze lijdt van zichzelf 

gaat genezen, zelfs zonder behandeling en in geval van terugkeer naar haar land van herkomst. 

Dat nog eens, de arts-adviseur van tegenpartij, zonder zelfs de medische toestand van verzoekster 

onderzocht te hebben, het tegenovergesteld neemt van de veststellingen die Dr. V. uitgevoerd werden. 

Dat bovendien, de arts-adviseur van tegenpartij geen antwoord gegeven heeft op het vorige arrest van 

de rechtsmacht alhier, dat vermeldde: Gelet op hetgeen voorafgaat en gelet op het tweeledige 

toepassingsgebied van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, stelt de Raad dan ook vast dat de 

ambtenaar-geneesheer in casu niet afdoende is in het licht van het tweede toepassingsgeval van artikel 

9ter, §1 van de vreemdelingenwet nu omtrent dit toepassingsgeval geen afzonderlijke, van het eerste 

toepassingsgeval te onderscheiden, motivering wordt geboden ». 

Dat de rechtsmacht alhier beschouwd heeft dat door het feit dat hij zich niet daarover uitsprak, de 

betwiste beslissing de verplicht van uitdrukkelijke motivering schond. 

Men moet wel vaststellen dat de arts-adviseur van tegenpartij geen rekening gehouden heeft met het 

arrest dat door de rechtsmacht alhier uitgesproken werd. 

Dat daardoor de betwiste beslissing helemaal onverstaanbaar blijkt en daardoor de bepalingen van de 

middelen schendt.” 

 

3.2. Beide door verzoekster aangehaalde middelen worden hieronder, omwille van hun inhoudelijke 

verwevenheid, gezamenlijk behandeld. 

 

3.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

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

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

3.4. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk het door verzoekster geschonden geachte artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet en meer in het bijzonder artikel 9ter, §3, 4°, van de vreemdelingenwet als 

haar juridische grondslag. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“§ 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; 

(…)” 

 

Een ziekte, zoals voorzien in artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet, is een ziekte die “(…) 

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”. 

 

3.5. Blijkens het administratief dossier baseerde verzoekster zich in het kader van haar medische 

regularisatie-aanvraag van 19 januari 2011 op een posttraumatische stoornis. 

 

3.6. De gemachtigde van de staatssecretaris verwijst in zijn beslissing naar het medisch advies van de 

arts-adviseur van 24 maart 2016, dat als basis dient voor en waarvan de motieven integraal deel 

uitmaken van de bestreden beslissing. Bijgevolg dienen de beslissing en het advies gezamenlijk te 
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worden onderzocht (cf. RvS 21 oktober 2014, nr. 228.829). In het medisch advies wordt het volgende 

gesteld: 

 

“(...) 

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 19,01,2011. 

Uit het standaard medisch getuigschrift (SMG) d.d. 17/01/2011 + bijlagen d.d. 17/01/2011, 12/05/2010, 

15/10/2010, 18/01/2011, 09/04/2010 en 02/07/2010 blijkt dat betrokkene lijdt aan een posttraumatische 

stoornis, zonder een onderbouwde psychiatrische evaluatie evenwel. Ook zonder enige behandeling 

houdt deze psychologische problematiek geen onmiddellijk gevaar in voor het leven en de fysieke 

integriteit van betrokkene en evenmin een reëel risico voor een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate zorgen zouden zijn in het land van herkomst. Het betreft hier 

geen kritieke gezondheidstoestand en evenmin een zeer vergevorderd stadium van ziekte. Er is geen 

nood aan hospitalisatie m.b.t. permanent medisch toezicht. De aandoening vereist geen dringende 

maatregelen zonder dewelke er acuut; levensgevaar zou kunnen ontstaan. Ook zonder behandeling en 

ongeacht het land van verblijf kent een dergelijke aandoening zijn natuurlijk beloop over enkele 

maanden tot jaren en evolueert spontaan in gunstige zin o/n mettertijd te stabiliseren (we zijn 

ondertussen méér dan 5 jaar na de aanvraag van 19/01/2011). De aangehaalde psychotrope medicatie 

was enkel symptomatisch en niet essentieel, Wat betreft het toen vermelde zelfmoordgevaar: het risico 

op zelfdoding is inherent aan elke depressie, zelfs bij behandeling, maar werd in het dossier niet 

concreet gemaakt in de medisch-psychiatrische verslaggeving, noch duidelijk gelinkt aan de specifieke 

situatie van deze patiënt. Er was ook geen indicatie uit de voorgeschiedenis van een acute ernstige 

periode of reële zelfmoordpogingen. Het bleef een veralgemeende veronderstelling op speculatieve 

basis die we niet kunnen weerhouden in het kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Derhalve 

moet vastgesteld worden dat het medische dossier, zoals het voorligt, in casu niet aantoont dat er een 

ernstig risico bestaat voor het leven en de fysieke integriteit, noch voor een onmenselijke en 

vernederende behandeling wanneer er geen adequate medische zorgen zouden zijn in het land van 

herkomst of het land waar betrokkene verblijft. Uit de voorliggende attesten blijkt dan ook geenszins een 

tegenaanwijzing voor terugkeer naar het land van herkomst of het land waar betrokkene verblijft. 

Ik stel bijgevolg vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een risico inhoudt voor het leven 

of de fysieke integriteit of een regel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst, of het land waar betrokkene verblijft 

(een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 19B0) en die 

aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf In het Rijk op grond van genoemd 

Artikel.” 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris diende naar aanleiding van dit negatieve advies de aanvraag in 

toepassing van artikel 9ter, §3, 4°, van de vreemdelingenwet onontvankelijk te verklaren. 

 

3.7. In haar eerste middel gaat verzoekster volkomen voorbij aan de concrete inhoud van voormeld 

medisch advies, maar meent zij dat de arts-adviseur de artikelen 119 en 124 van de Code van de 

geneeskundige plichtenleer heeft geschonden omdat verzoekster niet aan een persoonlijk medisch 

onderzoek werd onderworpen. 

 

3.8. De Code van de geneeskundige plichtenleer vormt het geheel van de beginselen, gedragsregels en 

gebruiken die iedere arts moet eerbiedigen of als leidraad nemen bij de uitoefening van zijn beroep 

(artikel 1). Deze code heeft als de geneesheren een gids of leidraad aan te reiken om hun beroep op 

een professionele, waardige en respectvolle manier in te vullen en uit te oefenen. Voor de patiënten en 

hun omgeving vormt de code der geneeskundige plichtenleer een waarborg dat gestreefd wordt naar 

een correcte en integere uitoefening van de geneeskunst. In weerwil van verzoeksters beweringen werd 

de Code van de geneeskundige plichtenleer evenwel nooit als algemeen bindend verklaard, noch 

vermag de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren door middel van zijn adviezen bindende 

regels op te leggen. De door verzoekster vermelde koninklijke besluiten van 26 maart 2014 hebben 

betrekking op “de algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening van alle niet-conventionele 

praktijken”, maar zijn er niet op gericht om de Code van geneeskundige plichtenleer algemeen bindend 

te verklaren. Er wordt voorts op gewezen dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen 

wettigheidscontrole kan uitoefenen inzake een medische deontologische code die een gids of leidraad 

betreft en disciplinaire gedragsregels omvat en geen wetgeving, noch juridisch bindende norm uitmaakt. 

De in de medische deontologische code geopperde disciplinaire principes, voorschriften en 
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gedragsregels maken nog geen afdwingbare wetgeving uit, zodat verzoekster zich hierop niet kan 

beroepen om de onwettigheid van de bestreden beslissing aan te voeren. Een eventuele niet-naleving 

van een disciplinaire ‘code’, vervat in de geneeskundige plichtenleer, kan niet tot de onwettigheid van de 

in casu bestreden beslissing leiden. Aangaande de verwijzing naar arresten van de Raad dient te 

worden aangestipt dat deze niet dienstig is, aangezien rechterlijke beslissingen in de continentale 

rechtstraditie geen precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, 

nr. 5.885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3.679 (c)). 

 

3.9. Naar aanleiding van de kritiek van verzoekster op het feit dat zij niet persoonlijk door de arts-

adviseur werd onderzocht, dient te worden geduid dat het onderzoek aan het lichaam en het raadplegen 

van deskundigen, zoals bedoeld in artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de vreemdelingenwet, louter facultatief 

is (cf. ook Parl.St., Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 35). De arts-adviseur oordeelde dat hij met de door 

de verzoeksters verschafte informatie voldoende gegevens had, waardoor een extra advies van een 

deskundige niet nodig werd geacht. Gelet op de appreciatiebevoegdheid die de ambtenaar-geneesheer 

toekomt, dient de Raad het niet inwinnen van bijkomend advies dan ook niet te sanctioneren (cf. RvS 21 

maart 2012, nr. 8.251 (c)). 

 

3.10. Verzoekster beweert voorts dat de bepaling van artikel 9ter van de vreemdelingenwet dient te 

worden gelezen in het licht van het arrest Abdida van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat 

volgens verzoekster een verplichting bevat aangaande de effectiviteit van de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De Raad stelt vast dat verzoekster haar 

bewering niet verder verduidelijkt, zodat de conclusie van verzoeksters betoog, dat zowel het advies als 

de bestreden beslissing onwettig zouden zijn, niet kan worden gevolgd.  

 

3.11. In haar tweede middel vat verzoekster een aantal elementen samen uit het medisch advies 

waarna zij in een eerste middelonderdeel ingaat op het bestaan van een “oorzakelijk verband” “tussen 

haar land van herkomst en haar medisch psychologisch toestand”. Hierbij citeert verzoekster een aantal 

arresten van de Raad. In een tweede middelonderdeel betoogt verzoekster dat haar aandoening wel 

degelijk zeer ernstig is, hetgeen zou blijken uit het feit dat zij na 5 jaar in België nog steeds gevolgd 

wordt. Verder oppert verzoekster dat haar medische situatie werd onderzocht terwijl zij in België is, 

waarbij zij herhaalt dat haar situatie verbonden is aan de evenementen in haar land van herkomst en zet 

zij uiteen dat de beoordeling van haar problematiek door de arts-adviseur tegenovergesteld is aan deze 

van haar behandelende arts. 

 

3.12. Het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdeling aangebrachte medische gegevens 

behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer en het komt de Raad niet toe de 

beoordeling van de ambtenaar-geneesheer te betwisten (RvS 15 januari 2014, nr. 10.218 (c)). De Raad 

merkt op dat in het medisch advies wordt geconcludeerd dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte, 

zoals bedoeld in artikel 9ter, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet. In de eerste plaats wordt gesteld 

dat de aangevoerde posttraumatische stoornis niet het gevolg is van een onderbouwde psychiatrische 

evaluatie. De arts-adviseur meent vervolgens dat er geen sprake is van een kritieke 

gezondheidstoestand en evenmin van een zeer vergevorderd stadium van de ziekte op basis van de 

vaststelling dat er geen nood is aan hospitalisatie of permanent medisch toezicht en de aandoening 

geen dringende maatregelen vereist. Vervolgens ontkracht de arts-adviseur de noodzakelijk geachte 

behandeling op volgende gronden: “Ook zonder behandeling en ongeacht het land van verblijf kent een 

dergelijke aandoening zijn natuurlijk beloop over enkele maanden tot jaren en evolueert spontaan in 

gunstige zin o/n mettertijd te stabiliseren (we zijn ondertussen méér dan 5 jaar na de aanvraag van 

19/01/2011). De aangehaalde psychotrope medicatie was enkel symptomatisch en niet essentieel, Wat 

betreft het toen vermelde zelfmoordgevaar: het risico op zelfdoding is inherent aan elke depressie, zelfs 

bij behandeling, maar werd in het dossier niet concreet gemaakt in de medisch-psychiatrische 

verslaggeving, noch duidelijk gelinkt aan de specifieke situatie van deze patiënt. Er was ook geen 

indicatie uit de voorgeschiedenis van een acute ernstige periode of reële zelfmoordpogingen. Het bleef 

een veralgemeende veronderstelling op speculatieve basis die we niet kunnen weerhouden in het kader 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.”  

 

3.13. Met de kritiek uit haar eerste middelonderdeel dat in het advies niet zou zijn ingegaan op het 

beweerde oorzakelijk verband tussen het wedervaren van verzoekster in haar land van herkomst en 

haar aandoening, slaagt verzoekster er niet in de pertinente overwegingen uit het medisch advies te 

vitiëren waaruit blijkt dat de aandoening niet kan worden beschouwd als een ziekte, zoals bedoeld in 

artikel 9ter, §1, van de vreemdelingenwet. Het al dan niet bestaan van een oorzakelijk verband tussen 

het land van herkomst van verzoekster en haar aandoening lijkt in het licht van de motieven van het 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

medisch advies dan ook weinig relevant. De Raad merkt bijkomend op dat de bestreden beslissing voor 

verzoekster geen verplichte terugleiding van verzoekster naar haar land van herkomst omvat. 

 

3.14. Naar aanleiding van het standpunt van verzoekster dat een terugkeer naar Pakistan voor haar 

zeer nadelig zou zijn en haar betoog dat de behandelende arts haar aandoening destijds als zeer 

ernstig bestempelde, hetgeen radicaal zou ingaan tegen het standpunt van de arts-adviseur, dient te 

worden opgemerkt dat de ambtenaar-geneesheer als controlearts niet gebonden is door de zienswijze 

van de artsen die verzoekster zelf consulteerde omtrent de ernst van haar aandoening, de eventuele 

nood aan behandeling en contra-indicaties inzake terugkeer. Verzoekster poneert in haar tweede 

middelonderdeel dat zij na 5 jaar in België nog steeds wordt behandeld, maar zij staaft deze bewering 

niet met enig begin van bewijs. De medische attesten die in het kader van onderhavige aanvraag 

werden ingediend, dateren immers van 2010 en januari 2011, zodat er voor de arts-adviseur geen 

enkele tegenindicatie bestond om te concluderen dat de aandoening na verloop van meer dan 5 jaar 

spontaan in gunstige zin zou zijn geëvolueerd of gestabiliseerd. Waar verzoekster stelt dat haar 

medische situatie werd onderzocht terwijl zij in België is, merkt de Raad op dat dit inherent is aan de 

wijze waarop de medische regularisatie-aanvragen op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

zijn geconcipieerd. Hierbij dient te worden geduid dat in artikel 9ter van de vreemdelingenwet niet 

bepaald is dat de arts-adviseur zich ervan moet vergewissen dat de medische behandeling die in een 

bepaald land kan worden verstrekt van een niveau is dat vergelijkbaar is met dat in België. Samen met 

de verwerende partij in haar nota met opmerkingen wijst de Raad op de specifieke wettelijke opdracht 

van de ambtenaar-geneesheer die erop gericht is na te gaan of er in hoofde van de aanvrager een risico 

op een onmenselijke of vernederende behandeling bestaat, zoals bedoeld in artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en die er niet op gericht is het gunstigste scenario aan te reiken om een genezing te 

bewerkstelligen. Terloops dient te worden opgemerkt dat uit artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

geenszins de algemene wettelijke verplichting voortvloeit om steeds en ongeacht de concrete medische 

problematiek, waarop de aanvraag gebaseerd is, de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de 

medische zorgen in het land van herkomst te onderzoeken. In dit geval werd de noodzaak aan 

behandeling op deugdelijke wijze ontkracht, waardoor er geen onderzoek diende te worden gevoerd 

naar de tweede hypothese uit artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Verzoeksters verwijzing naar de 

rechtspraak van de Raad over de twee hypotheses uit artikel 9ter van de vreemdelingenwet is dus in 

casu dan ook niet van toepassing. Verzoekster toont niet aan dat de bestreden beslissing en/of het 

medisch advies niet deugdelijk zou(den) zijn gemotiveerd in het licht van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

3.15. Er werd geen schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet aannemelijk gemaakt. Er werd 

evenmin een schending van de artikelen 119 en 124 van de Code van geneeskundige plichtenleer, voor 

zover deze dienstig werden aangevoerd, aangetoond. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, 

feitelijke en juridische overwegingen. Er werd geen motiveringsgebrek aangetoond. 

 

Beide aangevoerde middelen zijn ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. 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 

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

door de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien september tweeduizend zeventien 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


