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 nr. 193 341 van 9 oktober 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Russische nationaliteit te zijn, in eigen 

naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X, op 19 april 2017 hebben 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 6 maart 2017 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor 

de verzoekende partijen, en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers, verder de verzoekende partij genoemd, dienen op 1 december 2016 een aanvraag in om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

vreemdelingenwet) op grond van medische elementen van hun minderjarig kind N.M. 

 

Ten gevolge van de medische problematiek van het kind werd aan de verzoekende partij een tijdelijke 

verblijfsmachtiging toegekend van 16 juli 2010 tot 19 juli 2013. Bij beslissing van 19 juli 2013, waarbij de 

verlenging tot machtiging van voorlopig verblijf werd geweigerd, werd de aanvraag derhalve ongegrond 
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verklaard. Tegen deze beslissing dienden de verzoekende partijen een beroep tot schorsing en 

nietigverklaring in. Op 26 november 2013, bij arrest nr. 114 450, verwierp de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) het beroep tot schorsing en nietigverklaring, ingediend op 

30 augustus 2013, tegen de beslissing van 19 juli 2013 tot weigering van verlenging van de tijdelijke 

verblijfsmachtiging. 

 

De aanvraag van 1 december 2016 op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet wordt op 6 maart 

2017, met kennisgeving op 22 maart 2017, onontvankelijk verklaard. Dit is de bestreden beslissing, die 

luidt: 

 

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

01.12.2016 bij onze diensten werd ingediend door : 

 

N. R. (R.R.: (…)), geboren te Sadovoye op 10.08.1978 

N., M. (R.R.: (…)), geboren te Oktiabrskiy op 17.01.1980 

+ 5 minderjarige kinderen: 

N., D., geboren op 15.08.2000 

N., L., geboren op 28.01.2003 

N. M., geboren op 05.11.2006 

N., M., geboren op 16.08.2008 

N. A., geboren op 16.02.2011 

Nationaliteit: Russische Federatie 

 

adres: (…) 

 

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

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

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

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

 

Reden(en):  

 

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

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

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

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

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

de huidige bepaling.  

 

Op 27.05.2013 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 01.12.2016 en in de bijgevoegde medische 

attesten (zie bevestiging arts d.d. 01.03.2017 in bijgevoegde gesloten omslag), werden eveneens 

ingeroepen in de andere aanvraag om machtiging tot verblijf.  

Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3 – 5° van de wet van 15 december 1980 zoals 

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

gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012). Aangezien betrokkene geen enkel nieuw 

element aanbrengt, is de aanvraag bijgevolg onontvankelijk.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enig middel luidt: 

 

“2. IN RECHTE 

ENIG MIDDEL 

 

Schending van: 
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(IVRK); 

 24 en 28 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van 

Personen met het Handicap (VRPH); 

- en zorgvuldigheidsbeginsel 

als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te 

gaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(RvS 17 januari 2007, nr. 166.860; RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt vervolgens in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd 

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 derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing haar 

oordeel moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken 

(RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012). 

 

De aandoening van M. N. (nl. een aangeboren urologische afwijking waarbij de blaas open geplooid op 

de buik ligt en de plasbuis die door de penis loopt open is – stuk 4b) betreft een fysieke ‘handicap’ in de 

zin van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit Verdrag omschrijft 

personen met een handicap immers als personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of 

zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, 

daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving (quod in casu in 

hoofde van kind M. N.). Verzoeker kan zich in casu bijgevolg correct beroepen op het VRPH alsook op 

artikel 26 van het Handvest van de Grondrechten van de EU. 

* * * 

De onontvankelijkheidsbeslissing op grond van artikel 9ter, §3, 5° Vw. is enkel en alleen gebaseerd op 

het advies van arts-adviseur M. van 01.03.2017, dewelke stelt (stuk 1a): 

 

“Uit deze medische getuigschriften blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is 

t.a.v. de medische attesten gevoegd bij de 9ter aanvraag dd. 27.05.2013 

(…) 

Verder zijn er geen nieuwe verwikkelingen of ingrepen meer gebeurd. Het nieuwe SMG beschrijft louter 

symptomen van de reeds eerder ingeroepen diagnose. 

 

Op het voorgelegde SMG dd. 08.09.2016 wordt geen enkele nieuwe diagnose gesteld voor betrokkene, 

maar dit laatste bevestigt enkel de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene.” 

 

Dit is volkomen incorrect. 

 

Het SMG van 08.09.2016 schrijft actueel (inmiddels 3,5 jaar later dan de stopzetting verlenging 

verblijfsmachtiging van de initieel gegrond verklaarde 9ter) wel degelijk de noodzaak tot bijkomende 

zware ingreep met risico op heringrepen achteraf voor ter aanpakken van de ernstige incontinentie. 

 

Op moment van de stopzetting van de jaarlijkse verlengingen van de medische verblijfsmachtiging van 

verzoekers, was het de Dienst Vreemdelingenzaken en haar arts-adviseur reeds duidelijk dat er nog een 

nieuwe ingreep ter aanpak van de incontinentie-problematiek nodig zou zijn. Op dat ogenblik (in 2013) 

oordeelde de Dienst Vreemdelingenzaken evenwel dat “deze ingreep pas te voorzien [is] binnen enkele 

jaren” zodat dit niet afdoende was om tot een verlenging van de verblijfsmachtiging te leiden (stuk 4b). 

 

De eerdere noodzakelijke chirurgische ingrepen hadden wél geleid tot een tijdelijke verblijfsmachtiging, 

doch gezien het “gat” van diverse jaren dat viel waarbinnen nog geen nieuwe ingreep nodig was, 

oordeelde de DVZ dat de verblijfsmachtigingen niet langer verlengd dienden te worden (stuk 4b): 

“Een corrigerende chirurgische ingreep was gepland. Het ging om een zware ingreep met risico op 

heringrepen achteraf en een opvolging van enkele maanden minimaal. Om deze ingrepen en de 

opvolging mogelijk te maken, werd betrokkene tijdelijk geregulariseerd.” 

(…) 
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De enige manier om deze incontinentie aan te pakken, is een chirurgische ingreep waarbij betrokkene 

zichzelf enkele keren per dag zal moeten sonderen. Aangezien betrokkene nog maar 4 jaar oud is, is 

deze ingreep pas te voorzien binnen enkele jaren” 

Inmiddels zijn we de facto reeds “enkele jaren” verder en actueel wordt door Dr. T. wel degelijk een 

actuele noodzaak aan deze nieuwe chirurgische ingreep voorgeschreven in dit SMG van 08.09.2016 

(stuk 5): 

“Persistance d’une incontinence urinaire majeure que devra faire l’objet d’une ou plusieurs corrections 

chirurgicales (enteroplastie, d’agrandissement, fermeture du col, …).” 

 

Bijgevolg bevinden verzoekers zich actueel wel degelijk in een gewijzigde situatie ten opzichte van 2013 

alwaar zich op heden wel degelijk een actuele noodzaak tot nieuwe technische chirurgische ingreep 

voordoet … hetgeen conform eerder in onderhavig dossier wel degelijk manifest een reden tot (tijdelijke) 

verblijfsvergunning om medische reden incorporeert ! 

 

De arts-adviseur kan helemaal niet gevolgd worden in diens standpunt als zou “het nieuwe SMG louter 

symptomen van de reeds eerder ingeroepen diagnose inroept” alsook “geen nieuwe verwikkelingen” 

duidt. 

 

Niets is minder waar. 

De geduide verwikkelingen – en zelfs medisch noodzakelijk geachte nieuwe chirurgische ingreep – 

wordt zelfs expliciet verduidelijkt in dit SMG !?! (zie supra en stuk 5). 

 

Verweerder – en haar arts adviseur – kan bezwaarlijk beweren daar niet afdoende van op de hoogte te 

zijn. Immers staat deze medische noodzaak aan nieuwe technische ingreep expliciet verduidelijkt in het 

SMG van uroloog Dr. T., terwijl evenzoveel expliciet wordt verduidelijkt in het verzoekschrift tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter Vw. van 1 december 2016 (stuk 3): 

 

“Intussen is 3,5 jaar verstreken sinds dit standpunt van de Dienst Vreemdelingenzaken en dringt zich 

een nieuwe technische ingreep op. Deze noodzakelijke ingreep is andermaal een zware ingreep met 

risico op heringrepen achteraf en opvolging van minstens enkele maanden. Om deze redenen dringt 

zich andermaal de tijdelijke regularisatie van verzoekers zich op om medische redenen.” 

(…) 

 

Een medisch technisch advies van gespecialiseerde urologen zowel in België als in Nederland (gezien 

verzoekers tijdelijk bij kennissen in Overloon hebben verbleven) is eensluidend. Zo stelt kinderuroloog 

Dr. K. op 14 juni 2016 (stuk 6): 

 

“conform advies in België: om droog te worden blaasaugmentatie (met darm) nodig en 

blaashalsplastiek. Dan nodig dat hij intermitterende zelf-catheterisatie (CISC) gaat doen, evt via 

catheteriseerbaar stoma. Dit is een grote operatie met reele kans op complicaties en vaak in eerste jaar 

na operatie meer urineweginfecties. Dan is het van belang dat (acute) medische hulp mogelijk is van 

kliniek met ervaring met blaasextrofie. 

Mi alleen verstandig om deze operatie te verrichten als ze weten dat ze langdurig hier blijven.” 

 

De analogie met de situatie leidend tot de gegrondheidsbeslissing na eensluidend advies van arts-

adviseur V. D. in 2009 kan onmogelijk ontkend worden (stuk 8a): 

 

“Een corrigerende chirurgische ingreep was gepland. Het ging om een zware ingreep met risico op 

heringrepen achteraf en een opvolging van enkele maanden minimaal. Om deze ingrepen en de 

opvolging mogelijk te maken, werd betrokkene tijdelijk geregulariseerd.” 

 

Op heden is geen enkele valabele reden voorhanden om nu anders te oordelen dan in 2009. Anders 

oordelen op heden zou neigen naar willekeur, gezien de feiten-gesteldheid volstrekt vergelijkbaar is 

terwijl artikel 9ter Vw. op dit punt niet is gewijzigd door de wetgever, zodat éénzelfde interpretatie als in 

2009 zich op heden opdringt: een tijdelijke regularisatie m.o.o. deze geplande zware ingreep met risico 

op heringrepen achteraf.” 

 

Bij deze actuele feitengesteldheid met een aangewezen zware ingreep met risico op heringrepen en 

medische noodzaak aan opvolging door een gespecialiseerd urologisch centrum, waarbij men in België 

in casu verzoeker als patiënt reeds kent sinds 2009, kan arts-adviseur M. zich er niet zomaar van af 

maken door de oordelen in diens advies van 1 maart 2017 “dat de situatie ongewijzigd is”, dat “het 
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nieuwe SMG louter symptomen van de reeds eerder ingeroepen diagnose beschrijft” en dat er “verder 

geen nieuwe verwikkelingen” zouden zijn. 

 

Immers staat dergelijke conclusie volkomen haaks op de duidelijk beschreven noodzaak aan een 

actuele nieuwe ernstige chirurgische ingreep, met risico/noodzaak aan vervolgingrepen en medische 

opvolging in een gespecialiseerd centrum. 

 

Het advies van arts-adviseur M. van 1 maart 2017 is dan ook kennelijk onredelijk, minstens manifest 

onzorgvuldig genomen. 

 

Indien een arts-adviseur een ander standpunt is toegedaan dan de diverse behandelende artsen van 

verzoekster (dewelke hun patiënt ten andere wel persoonlijk onderzocht hebben i.t.t. de arts-adviseur), 

dienen diens argumenten des te concreter en pertinenter te zijn. Immers, bij een standpunt lijnrecht 

ingaand tegen de medische argumentatie van de behandelende artsen oordeelt een arts-adviseur 

immers dat de behandelende artsen van de verzoekende vreemdeling blijkbaar volstrekt incompetent 

zijn en niet correct zijn in hun oordeel. 

 

“Wanneer de ambtenaar-geneesheer een ander oordeel is toegedaan dan hetgeen door een 

behandelende geneesheer-specialist wordt geattesteerd, dienen de motieven waarop de ambtenaar-

geneesheer zich baseert om tot een andersluidend oordeel te komen, des te concreter en pertinenter te 

zijn. Dergelijk andersluidend oordeel van een met een adviserende functie beklede arts impliceert dan 

immers dat hij besluit dat de beoordeling van de gespecialiseerde arts onjuist is, wat betekent dat hij van 

oordeel is dat deze gespecialiseerde arts zich vergiste, een medische problematiek overdreef of een 

tegenaangewezen behandeling heeft voorgeschreven in de door hem opgestelde medische attesten.” 

(RvV 121.375 van 24 maart 2014, T.Vreemd. 2014, p. 336) 

Alsook: 

 

“De Raad wijst er op dat een appreciatiebevoegdheid, zoals deze waarover de ambtenaar-geneesheer 

krachtens artikel 9ter, §1, vijfde lid van de vreemdelingenwet beschikt, steeds moet worden uitgeoefend 

op grond van toereikende beweegredenen, wat in de eerste plaats veronderstelt dat er beweegredenen 

bestaan en dat dit bestaan bewezen kan worden.” 

(RvV nr. 128.269 van 27 augustus 2014) 

 

De ratio legis van artikel 9ter, §3, 5° Vw. is duidelijk. De bedoeling van de wetgever is redelijkerwijze te 

verhinderen dat aanvragen om machtiging tot verblijf om medische redenen ad infinitum worden 

ingeroepen. 

 

Dit is in casu evenwel hoegenaamd niet het geval. 

 

In tegendeel, onderhavig verzoek behelst een ernstige medische problematiek in de zin van artikel 9ter 

Vw., reden waarom initieel effectief deze aanvraag ontvankelijk én gegrond werd verklaard en aldus een 

tijdelijke verblijfsmachtiging werd toegekend. Conform de eigen bewoordingen van de DVZ en haar 

toenmalige arts-adviseur werd deze tijdelijke verblijfsmachtiging toegekend wegens de noodzaak aan 

een zware chirurgische ingreep met noodzaak aan vervolgingrepen (stuk 4b): 

 

“Het ging om een zware ingreep met risico op heringrepen achteraf en een opvolging van enkele 

maanden minimaal. Om deze ingrepen en de opvolging mogelijk te maken, werd betrokkene tijdelijk 

geregulariseerd.” 

 

Op heden, ruim 3,5 jaar na stopzetting van de verlenging van deze tijdelijke verblijfsmachtiging, is een 

nieuwe zware ingreep met risico op heringrepen nodig voor patiënt M. N, zoals beschreven in het SMG 

van Uroloog Dr. T. dd. 08.09.2016. 

 

Bijgevolg dringt zich een nieuwe “tijdelijke medische regularisatie” net zoals dit in het verleden reeds 

eerder werd toegekend aan verzoekers. 

 

Zonder hieromtrent ten gronde ernstig te motiveren louter de blote bewering poneren alsdat er “geen 

nieuwe verwikkelingen” zijn en dat het SMG van Uroloog Dr. T. louter de symptomen beschrijft van de 

reeds eerder ingeroepen diagnose (stuk 1a), terwijl in alle talen wordt gezwegen over deze medisch 

aangewezen nieuwe ernstige chirurgische ingreep, is fundamenteel onjuist. 
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Alwaar dit advies van arts-adviseur M. van 01.03.2017 aldus kennelijk onredelijk, minstens manifest 

onzorgvuldig is, tast zulks evident op zijn beurt ook de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken 

aan, gezien deze beslissing immers enkel en alleen is gesteund op dit manifest kaduuk advies van arts-

adviseur M. van 01.03.2017. 

 

* * * 

Zoals hierboven reeds beschreven is de aandoening van kind M. N. wel degelijk een handicap. 

 

België is lidstaat bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van 13 december 

2006 (hierna verkort tot VRPH). 

 

België is daardoor gehouden om specifiek inzake kinderen met een handicap alle nodige passende 

maatregelen te nemen om de volle ontwikkeling en positieverbetering van kinderen met een handicap te 

garanderen (art. 7 VRPH). België erkent als lidstaat (die ook reeds tot ratificatie overging) aldus dat 

gehandicapte kinderen (quod in casu) een groep is die het meest kwetsbaar is voor armoede, 

laaggeschooldheid en slechte gezondheid en dat hiertoe aldus specifieke positieve actie vereist is 

teneinde hun positie te verbeteren. 

 

Artikel 7.2 van het VRPH stelt (conform art. 24.2 Handvest) dat bij alle beslissingen betreffende kinderen 

met een handicap de belangen van het kind de eerste overweging uitmaken. 

 

Het is verzoekers een raadsel hoe de bestreden beslissing de belangen van het kind, dewelke een 

noodzaak heeft tot verkrijgen van een nieuwe chirurgische ingreep, vooropstelt … door in alle talen te 

zwijgen over deze aangewezen nieuwe technische chirurgische ingreep doch door eenvoudigweg te 

poneren dat er geen nieuwe verwikkelingen zijn doch louter symptomen van een reeds eerder 

ingeroepen diagnose worden beschreven (quod non). 

 

Artikel 11 VRPH legt de lidstaten de verplichting op om de nodige maatregelen te treffen om de 

bescherming en veiligheid van personen met een handicap te verzekeren in risicosituaties, o.a. met 

inbegrip van humanitaire noodsituaties. 

 

“Artikel 11 stelt staten bloot aan schadeclaims van personen met een handicap die zich in risicovolle of 

humanitaire noodsituaties bevinden. Staten moeten de veiligheid van personen met een 

functiebeperking met onmiddellijke ingang waarborgen. Zicht richten tot een rechter om de directe 

werking van dit artikel te verkrijgen, lijkt in de gegeven omstandigheden geen succesvolle strategie, 

maar de overheids-aansprakelijkheid zou zeker in het gedrang kunnen komen.” 

 

(D’ESPALLIER, A., SOTTIAUX, S. en WOUTERS, J., De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap, Intersentia, Antwerpen, 2014, p. 74) 

 

Via artikel 26 Handvest grondrechten EU is België evenzoveel gehouden om middels positieve actie 

maatregelen te nemen die beogen om de zelfstandigheid en maatschappelijke integratie en deelname 

aan het gemeenschapsleven van personen met een handicap te garanderen. 

 

Het is verzoekers ook op dit punt een raadsel hoe deze onbegrijpelijke onontvankelijkheids-beslissing 

de situatie van het gehandicapte kind M. N. zou verbeteren… 

 

De bestreden beslissing dient dan ook ten stelligste te worden verbroken wegens schending van artikel 

9ter Vw. alsook wegens schending van art. 26 Handvest, art. 7 en 11 VRPH; 

 

Minstens wegens manifest onzorgvuldig en mits schending van de materiële motivatieplicht genomen 

onontvankelijkheidsbeslissing, dewelke op geen enkele wijze te begrijpen valt door verzoekster of enig 

ander normaal redelijk weldenkend persoon.” 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag d.d. 01.12.2016 en dd 27 05 2013 te 

vergelijken. '  

Betrokkene 'egtinzynaanvraag d.d. 01 december 2016 een SMG voor opgesteld door Dr. T. op 

08/09/2016 (+ aanvullingen 10/05/2016). Uit deze medische getuigschriften blijkt dat de 

gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. de medische attesten gevoegd bij de 9ter 

aanvraag d.d. 27/05/2013.  
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Op het SMG (+bijlagen/aanvullingen) wordt namelijk vermeld dat N., M. lijdt aan een gekende 

aangeboren blaasextrofie en epispadias die evengoed in Rusland verder kan opgevolgd en behandeld 

worden. Het standaard medisch getuigschrift van 08/09/2016 een bijvoegsel van 10/05/2016 toont 

overigens een "slank actueel gezond kind met nette penis na epispadiscorrectie". Verder zijn er geen 

nieuwe verwikkelingen of ingrepen meer gebeurd. « Het nieuwe SMG beschrijft louter symptomen 

van de reeds eerder ingeroepen diagnose.  

 

Op het voorgelegde nieuwe SMG d.d. 08/09/2016 wordt geen enkele nieuwe diagnose gesteld voor 

betrokkene maar dit laatste bevestigt enkel de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van 

betrokkene. Hoogachtend,”  

 

2.2. De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

Uit de bestreden beslissing en het medisch advies, dat deel uitmaakt van de bestreden beslissing, blijkt 

dat de aanvraag als onontvankelijk wordt afgewezen omdat de verwerende partij oordeelt dat uit de 

voorgelegde medische stukken blijkt dat de gezondheidstoestand van het zieke kind N.M. ongewijzigd is 

ten overstaan van de medische attesten gevoegd bij de aanvraag van 27 mei 2013. 

 

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

als volgt: 

 

“§ 1 

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

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

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

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§ 1/1 

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

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

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

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

verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 2 

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

identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

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

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

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

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

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

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

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 
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voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

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

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

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

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

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

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

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

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

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

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

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

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

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

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

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; 

5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

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

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

de huidige bepaling met uitzondering van de elementen die werden aangehaald in het kader van een 

aanvraag die als onontvankelijk werd beoordeeld op basis van artikel 9ter, § 3, 1°, 2° of 3°, en met 

uitzondering van de elementen aangehaald in eerdere aanvragen waarvan afstand werd gedaan. 

§ 4 

(...) 

§ 5 

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

na overleg in de Ministerraad. 

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

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

§ 6 

(...) 

§ 7 

(...) 

§ 8 

(...).” 

 

Uit deze bepaling blijkt dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk dient te verklaren indien de elementen die worden ingeroepen ter 

onderbouwing van de machtigingsaanvraag overeenkomstig artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

voorheen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag in toepassing van deze 

wetsbepaling. De bedoeling van de wetgever is redelijkerwijze te verhinderen dat aanvragen om 

machtiging tot verblijf om medische redenen ad infinitum worden ingeroepen. Deze bepaling vereist 

geenszins dat over de ingeroepen medische elementen reeds een beslissing werd genomen door de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris opdat een latere machtigingsaanvraag op basis van 

dezelfde elementen onontvankelijk zou moeten worden verklaard. Indien over de eerste aanvraag nog 

geen beslissing is genomen, zal dat alsnog gebeuren wanneer de volgende aanvraag onontvankelijk is 

verklaard. Het gaat dan over dezelfde elementen als de volgende aanvraag, zodat die elementen hoe 

dan ook worden onderzocht. Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat hetzelfde geldt 

wanneer over een eerste medische verblijfsaanvraag een beslissing werd genomen, die later werd 

vernietigd en dus kan worden geacht retroactief uit het rechtsverkeer te zijn verdwenen. Bepalend is 

immers niet of over de medische elementen reeds een beslissing werd genomen, maar louter of deze 

elementen reeds werden ingeroepen in een eerdere medische verblijfsaanvraag (RvS 20 oktober 2015, 

nr. 232.626). 

 

De Raad is bij een onderzoek naar de materiële motiveringsplicht niet bevoegd om zijn beoordeling in 

de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

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

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

 

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

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

ditzelfde wetsartikel onontvankelijk wordt verklaard omdat de ingeroepen elementen ter ondersteuning 

van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 1 

augustus 2016 reeds werden ingeroepen in het kader van voordien ingediende aanvragen en de  

getuigschriften slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand bevestigen. De ambtenaar-

geneesheer oordeelt dat de gezondheidstoestand van de verzoekende partij ongewijzigd is ten opzichte 

van de eerdere aanvraag.  

 

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

 

Het ganse betoog van de verzoekende partij is erop gesteund te stellen dat inmiddels door het 

verstrijken van de jaren sedert de beoordeling van de laatste aanvraag er thans een noodzaak bestaat 

tot een bijkomende zware ingreep met risico op heringrepen voor de aanpak van ernstige incontinentie. 

De verzoekende partij dient evenwel in het middel te erkennen dat deze ingreep al werd voorzien ter 

gelegenheid van de eerdere aanvraag die omwille van de jonge leeftijd van het kind toen niet kon 

uitgevoerd worden. Zij erkent in het middel dat anno 2013 deze ingreep werd voorspeld als nodig 

“binnen enkele jaren”. 

 

Hiermee erkent de verzoekende partij dat de medische toestand van het kind in essentie niet is 

gewijzigd maar dat door het verloop van de jaren, waarbij eveneens is gebleken dat de verzoekende 

partij elke gegeven bevel om het grondgebied te verlaten heeft genegeerd en geen gevolg eraan heeft 

willen geven, thans een nieuwe operatie zich opdringt. 

 

De Raad herinnert eraan dat in het medisch advies van 15 juli 2013 de ambtenaar-geneesheer aangeeft 

dat er nog sprake is van een urinaire incontinentie en een structureel te kleine blaas. Hij stelt dat de 

enige remedie hiervoor een chirurgische ingreep is, die – gelet op de jonge leeftijd van het kind – pas te 

voorzien is binnen enkele jaren indien de betrokkene dit zou wensen. De ambtenaar-geneesheer wijst 

erop dat deze ingreep, net als de urologische opvolging, beschikbaar en toegankelijk is in het land van 

herkomst. De verzoekende partij gaat voorbij aan het gegeven dat de thans mogelijke uit te voeren 

ingreep deze is die ook voorzien werd in het advies van 15 juli 2013 en enkel nu actueel wordt door het 

verstrijken van de jaren, waarbij de verzoekende partij de vorige afwijzing en de bevelen negeerde. 

 

Het betoog van de verzoekende partij gaat ook aan de vaststelling van de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van deze ingreep in het herkomstland voorbij. De vaststelling dat dokter T. in het 

standaard medische getuigschrift van 8 september 2016 thans de ingreep nodig acht, doet aan de 

voorgaande vaststelling geen afbreuk. Zoals de verwerende partij stelt, is en was deze ingreep eerder 

voorzien en werd er onderzocht of deze in het herkomstland mogelijk was. De verzoekende partij kan 

niet ernstig anders voorhouden. 

 

Terzake wijst de Raad nog op de kracht van gewijsde van het arrest nr. 114 450 van de Raad en op de 

volgende motieven erin vervat: 

 

“De ambtenaar-geneesheer geeft wel aan dat er nog sprake is van een urinaire incontinentie en een 

structureel te kleine blaas. Hij stelt dat de enige remedie hiervoor een chirurgische ingreep is, die – gelet 

op de jonge leeftijd van het kind – pas te voorzien is binnen enkele jaren indien de betrokkene dit zou 

wensen. De ambtenaar-geneesheer wijst erop dat deze ingreep, net als de urologische opvolging, 

beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst.” 

 

En: “De Raad merkt evenwel op dat uit een eenvoudige lezing van het medisch advies van de 

ambtenaar-geneesheer blijkt dat de ambtenaar-geneesheer wel degelijk rekening heeft gehouden met 

de lichte vorm van reflux die nog aanwezig is. Hij stelde vast dat hiervoor actueel geen behandeling 

meer blijkt en dat urologische opvolging beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst van 

verzoekster. Hij verwees hiervoor naar twee instituten te Moskou, waarbij wat het Research Institute of 

Urology betreft wordt aangegeven dat deze technisch op erg hoog niveau staat. Er blijkt niet dat deze 

motivering niet kan volstaan in het licht van de niet uit te sluiten toekomstige urinaire infecties.” 

 

Dienaangaande werd in het advies van de ambtenaar-geneesheer al in 2013 onderzocht:  
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“Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst / terugname:  

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene):  

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank:  

o van International SOS van 10/09/2012 met uniek referentienummer 4345 en van 09/11/2011 met 

nummer 3686: Hieruit blijkt dat opvolging door urologen mogelijk is, Zij voeren urologische ingrepen uit 

zoals een Bricker ingreep, continent stoma plaatsing. Cystografie en urethrogram en urodynamische 

analyse zijn mogelijk. Dit gebeurt in het Research Institute of Urology te 51, 3-d Parkovaya St te Moskou 

of in het European medical Center te Orlovskiy 7 te pereulok Moscou.  

De behandelende arts in België meent dat betrokkene in zijn herkomstland niet correct kan opgevolgd 

worden en dat een urologische ingreep ter correctie van de urinaire incontinentie daar niet uitgevoerd 

zou kunnen worden als dit binnen enkele jaren nodig en/of gewenst zou blijken. Het 

herkomstlandonderzoek bewijst dat er wel een Research Institute of Urology is dat technisch op erg 

hoog niveau staat.” (eigen onderlijning). 

 

Het louter actueel worden van een eventueel noodzakelijke operatie, waarvan het bestaan al door de 

verwerende partij werd vastgesteld en erkend ter gelegenheid van de behandeling van de eerdere 

aanvraag, maakt niet dat er sprake is van “nieuwe elementen” in de zin van artikel 9ter §3, van de 

vreemdelingenwet en in casu blijkt duidelijk uit het administratief dossier dat de thans aangevoerde 

medische elementen al werden ingeroepen in een eerdere aanvraag. Bijgevolg kon de verwerende partij 

niet anders dan vaststellen dat de aanvraag onontvankelijk is. De ambtenaar-geneesheer kon terecht in 

diens advies van 1 maart 2017 vaststellen dat “Uit deze medische getuigschriften blijkt dat de 

gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. de medische attesten gevoegd bij de 9ter 

aanvraag d.d. 27/05/2013”. 

 

Bovendien gaat het betoog van de verzoekende partij voorbij aan de vaststelling van de ambtenaar-

geneesheer dat het standaard medisch getuigschrift van 8 september 2016 een bijvoegsel van 10 mei 

2016 toont van een “overigens slank actueel gezond kind met nette penis na epispadiscorrectie”. 

Eveneens slaagt de verzoekende partij er niet in het motief van de ambtenaar-geneesheer te 

weerleggen dat stelt dat het nieuwe voorgelegde standaard medisch getuigschrift louter de symptomen 

beschrijft van de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van het kind. 

 

Tevergeefs maakt de verzoekende partij nog een vergelijking tussen de situatie anno 2009 op grond van 

het advies van dokter V. D., nu alsdan het om een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ging en deze situatie niet kon beoordeeld worden in het 

kader van eerder ingeroepen medische elementen. De door de verzoekende partij neergelegde stukken 

doen geen afbreuk aan het voorgaande. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

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

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De bestreden beslissing en het medisch advies erin vervat, is pertinent en 

concreet. Zij toont geen schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet aan. 

 

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

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

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

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

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

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

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

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

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

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301), wat in casu niet het geval is. 
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Wat de schending van de artikelen 3, 4, 23, 24 en 27 van het het Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind (hierna: het Kinderrechtenverdrag), en van de artikelen 7, 11, 15, 24 en 28 van 

het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap betreft, merkt de Raad 

op dat deze artikelen wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet 

volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of 

vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en juridisch volledige 

bepalingen die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een 

welbepaalde wijze te handelen, opleggen. Aan deze bepalingen moet derhalve een directe werking 

worden ontzegd. Verzoekende partij kan de rechtstreekse schending van deze artikelen niet dienstig 

inroepen. 

 

Voorts kan niet ingezien worden hoe in casu een wettig genomen beslissing van 

onontvankelijkverklaring van een aanvraag, die zich steunt op artikel 9ter van de vreemdelingenwet, 

artikel 26 of 24.2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, 

in werking getreden op 1 december 2009 (hierna: het Handvest), in casu kan schenden en de 

verzoekende partij hoe dan ook niet aantoont dat de belangen van het kind minder gediend zijn bij een 

medische behandeling van diens problemen in het herkomstland dan in België. 

 

Voor het overige volstaat de vaststelling dat de verzoekende partij nalaat uiteen te zetten op welke wijze 

artikel 19, lid 2, van het Handvest geschonden is derwijze dat dit onderdeel onontvankelijk is. 

 

Het middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen oktober tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


