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 nr. 68 962 van 21 oktober 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

24 augustus 2011 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

van 7 maart 2011 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 en van de daarmee samenhangende 

bevelen om het grondgebied te verlaten, ter kennis gebracht op 25 juli 2011. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 september 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 oktober 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat S. VAN ROSSEM 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De eerste bestreden beslissing: 

 

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

02.02.2011 bij onze diensten werd ingediend door:  

(…) 
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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 deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is  

 

Redenen:  

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

29 december 2010 houdende diverse bepalingen; het standaard medisch getuigschrift werd niet 

voorgelegd bij de aanvraag.  

 

Op 02/02/2011 dienden betrokkenen een aanvraag in om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet. Uit het administratief dossier blijkt dat (Z.Z.S.) (…) bij haar aanvraag 4 

medische attesten voegde. Er werd in geen van deze gevallen gebruik gemaakt van het standaard 

medisch getuigschrift zoals vereist door Artikel 9ter §1 van de wet van 15/12/1980 en vastgesteld bij 

Koninklijk Besluit van 24 januari 2011, dat op 29 januari 2011 in voege trad. Dienvolgens is de 

aanvraag onontvankelijk.  

 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 (B.S. van 

6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 

betrokkenen kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris van 

Migratie-en asielbeleid waarbij hun bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 

(dertig) dagen na de kennisgeving.  

 

Reden van de maatregel:  

•     De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt 

er niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van 

de Wet van 15 december 1980).  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden opgesteld in drie exemplaren: het origineel 

wordt afgegeven aan de vreemdeling, een exemplaar wordt mij toegestuurd en het derde wordt door 

uw diensten bewaard. Elk exemplaar dient door de vreemdeling ondertekend te worden.“  

 

De tweede bestreden beslissing – eerste verzoeker : 

 

“In uitvoering van de beslissing van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid meegedeeld op 

datum van 07/03/2011  

wordt aan (Z.Z.S.) (V)  

geboren te (…), op (…),  

van ISRAËL nationaliteit, verblijvend: (…),  

het bevel gegeven om uiterlijk op 25.08.2011  het grondgebied van  België te verlaten, evenals 

het grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 

IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, 

Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (1), tenzij hij (zij) beschikt over 

de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (2).  

 

REDEN VAN DE BESLISSING :  

•     De betrokkene verblijft in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er niet in 

het bewijs te leveren dat zij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet van 15 

december 1980).  

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, onverminderd rechtsvervolging overeenkomstig 

artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden geleid en te dien einde te 

worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel 

overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet.“  

 

 

De tweede bestreden beslissing – tweede verzoeker: 
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“In uitvoering van de beslissing van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid meegedeeld 

op datum van 07/03/2011  

wordt aan (Z.M.) (M)  

geboren te (…), op (…),  

van ISRAËL nationaliteit, verblijvend: (…),  

het bevel gegeven om  uiterlijk op 25.08.2011   het grondgebied van België te verlaten,  evenals 

hef grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 

IJsland, Italië, Letland, Litouwer
1
, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, 

Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (1), tenzij hij (zij) beschikt over 

de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (2).  

 

REDEN VAN DE BESLISSING :  

• De betrokkene verblijft in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er niet in 

het bewijs te leveren dat zij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet van 15 

december 1980).  

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, onverminderd rechtsvervolging overeen-

komstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden geleid en te dien 

einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

maatregel overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet.“   

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers voeren een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van artikel 9 ter van de vreemdelingenwet, artikel 62 van de vreemdelingenrecht, schending 

van artikel 7 van het K.B. van 17 MEI 2007. Koninklijk besluit tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: de motiveringsverplichting zoals 

bepaald in de Wet van 2907. 1991, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel Dienst 

vreemdelingenzaken meent dat de regularisatieaanvraag op basis van medische redenen van 

verzoekster d.d. 2.O2201 1 artikel 9 ter, onontvankelijk is. Redenen: (…).Dat integendeel tot wat door 

DVZ werd beslist de aanvraag van verzoekster geenszins als onontvankelijk kan worden beschouwd. 

Verzoekster meent dat het attest dat zij heeft bijgevoegd volledig gelijk is met het getuigschrift dat 

voorgelegd dient te worden zoals bepaald in het KB van 24.01.2011. Dat er inhoudelijk geen enkel 

verschil is tussen het attest dat gevoegd werd en het attest dat zou gevoegd moeten zijn. Er is enkel 

een verschil wat de hoofding betreft. De hoofding van het attest dat verzoekster heeft gevoegd vermeldt 

het volgende: Medisch attest bestemd voor de adviserende arts van de Dienst Humanitaire 

Regularisaties bij de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken (F.O.D. Binnenlandse 

Zaken). De hoofding van het attest zoals bepaald in het KB van 24.01.20 11 vermeldt het volgende: 

Federale overheidsdienst Binnenlandse zaken, Algemene directie van de dienst vreemdelingenzaken, 

Medisch getuigschrift bestemd voor de adviserende arts van de Dienst Humanitaire Regularisaties bij de 

Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken Dat het woord attest veranderd werd in het 

woord getuigschrift en de afkorting FOD voluit werd geschreven en van plaats veranderd. Dit verandert 

echter niets aan de inhoud van het verzoekschrift. Immers men moet nagaan of het volgende werd 

vermeld in het attest: 

- De ziekte 

- De graad van ernst 

- en de noodzakelijk geachte behandeling 

In het bijgevoegde attest werd dus WEL degelijk de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk 

geachte behandeling vermeld, De medische aanvraag en het ingediende medische attest beantwoorden 

volledig aan het ratio legis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet aangezien het de ziekte, de graad 

van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling vermeldt. Dat er in een gelijkaardige zaak reeds 

uitspraak werd gedaan door de RVV. Dat in het arrest 61.726 van 18.05.2011 RVV duidelijk wordt 

vermeld dat het belangrijk is dat de attesten INHOUDELIJK worden vergeleken. Dat het dan ook niets 

verandert aan de inhoud enkel en alleen omdat de hoofding verschillend is. DVZ heeft dus nagelaten 

een inhoudelijke vergelijking van de twee attesten uit te voeren. Er is slechts in een oogopslag gekeken 

naar de hoofding van het document, dat hiermee duidelijk het zorgvuldigheidsbeginsel werd 

geschonden. Dat men inhoudelijk niets onderzocht heeft. Dat verzoekster dan ook meent dat haar 
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aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. Dat verzoekster dan ook met aandrang vraagt 

huidige beslissing te willen vernietigen omwille van de gebrekkige motivering onzorgvuldige behandeling 

en schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.” 

 

2.2. Verwerende partij repliceert: “Betreffende de beweerde schending van de motiveringsverplichting 

zoals bepaald in de wet van 29.07.1991 merkt de verwerende partij op dat de motieven van de 

bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er 

kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te 

vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste 

doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 

2007, nr. 167.477). In antwoord op verzoeksters concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, 

laat de verwerende partij gelden dat deze beschouwingen niet kunnen worden aangenomen. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de beslissing als volgt gemotiveerd werd: (…).De 

verwerende partij benadrukt dat de medische getuigschriften die verzoekster bij haar aanvraag heeft 

gevoegd inderdaad niet het medisch getuigschrift betreffen dat zij hoorde voor te leggen, zoals bepaald 

in het KB van 24 januari 2011. Een vergelijking met het standaard medisch getuigschrift zoals 

toegevoegd in bijlage bij het KB dd 17.05.2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet 

van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 en gewijzigd bij KB van 24 

januari 2011, toont duidelijk aan dat neen gebruik werd gemaakt van dit standaard medisch 

getuigschrift. Deze vaststelling volstaat om de aanvraag onontvankelijk te verklaren. Het Koninklijk 

besluit van 24 januari 2011 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de Wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, geeft in de bijlage het model weer van het medische getuigschrift dat bij een aanvraag 

9ter dient gevoegd te worden. De hoofding van dit getuigschrift luidt als volgt: 

“MEDISCH GETUIGSCHRIFT 

bestemd voor de Dienst Humanitaire Regularisaties 

bij de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken” 

Uit het administratieve dossier blijkt dat de 4 medische getuigschriften bijgevoegd door verzoekster, niet 

voldoen aan het model zoals voorgeschreven door het voormelde KB, De bestreden beslissing werd bij 

toepassing van artikel 9ter van de Wet van 15 december 1980 onontvankelijk bevonden aangezien 

verzoekster niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals reeds supra uiteengezet. Artikel 9ter §3 3° 

van de vreemdelingenwet luidt als volgt: (…).Conform het gewijzigde art. 9ter van de Vreemdelingenwet 

dient verzoekster een standaard medisch getuigschrift over te maken zoals voorzien door de Koning bij 

een besluit vastgesteld. Dit medisch getuigschrift vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid verklaart de aanvraag onontvankelijk indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt 

voorgelegd bij de aanvraag of indien het standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de 

voormelde voorwaarden van ziekte, graad van ernst en noodzakelijke behandeling. De aanwezigheid 

van een standaard medisch getuigschrift met de noodzakelijk vermeldingen is derhalve een 

ontvankelijkheidsvereiste die door de gemachtigde (en niet door een geneesheer) moet worden 

gecheckt. Hierin ligt een der hoofdredenen waarom het nieuw modelgetuigschrift aan de gemachtigde is 

geadresseerd en niet aan een arts. Door de gemachtigde werd dan ook terecht geoordeeld dat het 

standaard medische getuigschrift niet werd voorgelegd bij de aanvraag. Het attest is immers niet gericht 

aan de Dienst Humanitaire Regularisaties bij de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken, 

zoals voorgeschreven in het standaard model, doch enkel aan de geneesheer. De vaststelling dat het 

standaard medisch getuigschrift zoals vereist door artikel 9ter §1 van de wet van 15/12/1980 en 

vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 24 januari 2011 niet wordt toegevoegd aan de aanvraag, volstaan 

om de bestreden beslissing te ondersteunen. De verwerende partij betwist geenszins dat de beoordeling 

en de appreciatie van de inhoud van het medische getuigschrift aan de ambtenaar-geneesheer toekomt. 

De verwerende partij merkt evenwel op dat de gemachtigde op geen enkel ogenblik een inhoudelijke 

beoordeling van het medisch getuigschrift heeft gemaakt. In tegenstelling tot het oude artikel 9ter eist 

het nieuwe artikel het aanvoeren van een medisch getuigschrift waarvan niet enkel de medische inhoud 

(vermelding van ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling) maar ook de 

vorm voorgeschreven wordt. (Art 9ter,§1). Gezien de concrete inhoud van het nieuw art 9ter § 1, noopt 

de gezamenlijke lezing van art 9ter 1 van de Wet voormeld en nieuw art 7 § 1 van het K B voormeld, tot 

de vaststelling dat de aanvraag 9 ter dient vergezeld te zijn van een standaard medisch getuigschrift 

zoals voorzien door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad Indien deze 

stukken niet of slechts gedeeltelijk voorliggen, wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Art 9ter §3, 

3° voorziet niet enkel in de onontvankelijkheid van de aanvraag indien het aangevoerde medisch 

getuigschrift een medisch inhoudelijk gebrek toont, maar evenzo indien “het standaard medisch 
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getuigschrift wordt voorgelegd. Het is overigens dit getuigschrift dat de voorgeschreven medische 

informatie moet bieden (Art 9ter § 1 vierde lid: “Dit medisch getuigschrift vermeldt de ziekte... etc). De 

wetgever heeft de ontvankelijkheid van de aanvraag niet enkel willen doen afhangen van de 

aanwezigheid in het medisch attest van de voorgeschreven medische informatie. Hij achtte de conforme 

vorm van dit medisch attest even belangrijk gezien het gebrek aan conformiteit, net zoals een medisch-

informatief gebrek, evenzeer de onontvankelijkheid van de aanvraag tot gevolg heeft. De wetgever heeft 

tevens geen gradatie ingevoerd m.b.t. de vormelijke conformiteit. Hieruit moet worden afgeleid dat 

hoewel de gemachtigde voortaan de exclusieve bevoegdheid heeft omtrent de ontvankelijkheid (aanhef 

art 9ter §3) van de aanvraag, zijn nazichtbevoegdheid van de vormelijke conformiteit van het medisch 

attest hem toelaat een relatieve conformiteit te aanvaarden. Hij dient zich te beperken tot de vaststelling 

of het voorgelegd document al dan niet volledig conform is met het standaard medisch getuigschrift 

gepubliceerd als bijlage bij het KB van 24 januari 2011. Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat de 

beslissing genomen werd op basis van een correcte voorstelling van de feiten waardoor verwerende 

partij geen onzorgvuldig gedrag verweten kan worden en evenmin een schending van de 

motiveringsplicht. De wet schrijft immers niet voor dat de aanvraag ontvankelijk dient te worden 

verklaard indien het voorgelegde medische attest min of meer of quasi gelijkaardig is met het standaard 

medisch getuigschrift gepubliceerd als bijlage bij het KB van 24 januari 2011. De gemachtigde van de 

Federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft de wettelijke verplichting om elke medisch 

attest dat naar de vorm en/of naar de inhoud enigszins afwijkt van het standaard medisch attest niet te 

aanvaarden, en de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf o.g.v. artikel 9 ter Vreemdelingenwet 

dienvolgens onontvankelijk te verklaren. De wet noch het K.B. voorzien in een appreciatiebevoegdheid 

voor de ambtenaar wanneer een medisch attest wordt overgemaakt dat niet conform is aan het 

standaard medisch attest. Zowel de wet als het K.B. zijn ter zake zeer duidelijk en laten geen 

appreciatiemarge. Het is duidelijk dat een ‘aanvaardbare relatieve conformiteit” niet de wil van de 

wetgever is. Als de conformiteitsvereiste absoluut is — en dat is ze — en een conformiteitsverschil van 

bij het begin van het document manifest is. dan volgt de gemachtigde de wil van de wetgever door tot 

onontvankelijkheid te beslissen. De Memorie van Toelichting stelt “Door daarnaast meer precieze eisen 

te stellen van de informatieve pertinentie van het medisch 2etui2schrift dat moet worden voorgelegd, 

wordt de procedure duidelijker gekaderd Zo zal een standaard medisch getuigschrift worden voorzien. 

Uit dit citaat, hernomen in het arrest. Volgt dat het de wil van de wetgever was de procedure ook op het 

vormelijke vlak helderder te kaderen. Verder laat verzoeker gelden dat het citaat in de Memorie zich 

bevindt onder de hoofding “Medische regularisatie in een praktische context” en niets toelaat te beweren 

dat deze “praktische context” enkel zou doelen op inhoudelijke informatie en bv. niet op het goede 

verloop van de procedure. Iets verderop in het citaat staat een verwijzing naar de eerbiediging van de 

finaliteit van de procedure. Deze finaliteit kan niet verstaan worden in restrictieve zin, alsof zij enkel zou 

doelen op onderzoek ten gronde. Het is evenzo de wil van de wetgever, en dus evenzo horend tot de 

finaliteit van de procedure, dat de gemachtigde zijn nazicht op ontvankelijkheid kan uitoefenen en het 

medisch getuigschrift dus aan hem wordt geadresseerd. De gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft aldus geheel terecht geoordeeld dat verzoekers hun 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9ter onontvankelijk is.” 

 

2.3. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissing kennen, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekers bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Dit 

artikel luidt als volgt: 

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

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

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

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

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

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. 
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De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige 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 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. 

§ 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 

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

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

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

de huidige bepaling. 

§ 4. De vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer de minister of zijn 

gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene 

handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4. 

§ 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. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de gemachtigde van de minister en de leden 

van zijn dienst, wat betreft de medische gegevens waarvan zij in de uitoefening van hun ambt kennis 

krijgen.” 

 

De verwerende partij houdt voor dat het medisch attest dat door verzoekers bij hun aanvraag om tot een 

verblijf gemachtigd te worden werd gevoegd geen “standaard medisch attest” is dat werd opgesteld 

conform het model vereist door artikel 9ter van de vreemdelingenwet en gepubliceerd als bijlage bij het 

koninklijk besluit van 24 januari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot 

vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 24 januari 2011). 

 

De Raad kan slechts vaststellen dat het medisch attest dat verzoekers bij hun aanvraag om in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet tot een verblijf in het Rijk gemachtigd te worden 
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voegden, met uitzondering van de hoofding, inhoudelijk volledig gelijk is aan het standaard medisch 

attest zoals opgenomen als bijlage bij het koninklijk besluit van 24 januari 2011. Het ingediende medisch 

attest voorziet de mogelijkheid om duidelijk de ziekte waaraan verzoekende partij lijdt, haar graad van 

ernst en de noodzakelijk geachte behandeling te vermelden. Het ingediende medische attest 

beantwoordt volledig aan de ratio legis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Waar de verwerende partij opmerkt dat het medisch attest in eerste instantie bestemd is voor de 

gemachtigde van de staatssecretaris en pas na ontvankelijk verklaring van de aanvraag bedoeld is voor 

de arts, merkt de Raad op de verwerende partij hierin kan worden gevolgd. De tekst van artikel 9ter, § 1, 

vijfde lid van de vreemdelingenwet is echter duidelijk en het voorgelegde medisch attest kan niet tot de 

door de verwerende partij aangevoerde verwarring leiden tussen de ontvankelijkheidsfase en de 

gegrondheidsfase van de aanvraag.  

 

Er dient bijgevolg vastgesteld te worden dat een manifeste beoordelingsfout werd gemaakt en artikel 

9ter van de vreemdelingenwet geschonden werd. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

nietigverklaring, zonder voorwerp. 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: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 7 maart 

2011 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 en de daarmee samenhangende bevelen om het 

grondgebied te verlaten, ter kennis gebracht op 25 juli 2011, worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig oktober tweeduizend en elf 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


