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 nr. 69 290 van 27 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, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 25 augustus 2011 heeft 

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 15 juni 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. 

 

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 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 L. LUYTENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. JOPPEN, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

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

30.05.2011 bij onze diensten werd ingediend door :  

 

 

 

 

S, A. (RR X)  

geboren op X te G. 
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nationaliteit: India  

adres: (…) 1000 Brussel  

 

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.  

 

Reden:  

 

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 beantwoordt niet 

aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid.  

 

Uit artikel 9ter §1, 4e lid en artikel Ster §3, 3° volgt de verplichting, op straffe van onontvankelijkheid de 

drie medische gegevens, m.n. de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

in de aanvraag mee te delen, onder vorm van medisch getuigschrift. Het standaard medisch 

getuigschrift dd 20.05.2011 toont geen enkele uitspraak omtrent de graad van ernst van de ziekte. Aldus 

is de aanvraag onontvankelijk. “ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van artikel 9ter$l en §3 en 62 van de wet van 15/12/1980 (Vreemdelingenwet), van artikels 

Item4 van Wet op de uitdrukkelijke motiveringsplicht de beginselen van behoorlijk bestuur en 

inzonderheid het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel, machtsoverschrijding. Doordat 

de bestreden beslissing ten onrechte stelt dat het medisch attest de graad van ernst van de ziekte niet 

vermeldt; doordat zij zich verschuilt achter een overdreven, on gerechtvaardigd en onrechtvaardig 

formalisme. Terwijl Art 9§1 als volgt luidt: 

"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. 

...Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning... Dit medisch 

getuigschrift vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling.” 

Terwijl duidelijk blijkt uit de ratio legis van het nieuwe artikel 9ter dat het erom te doen is geweest om 

een standaard medisch attest op te stellen waarin inderdaad standaard een antwoord geformuleerd 

wordt op de betreffende 3 vragen (de ziekte, haar ernst en de duur van de behandeling), terwijl men in 

het verleden te vaak geconfronteerd werd met onvolledige, en/of te summiere medische attesten. Terwijl 

de overheid bij het nemen van haar beslissingen zorgvuldig dient te werk te gaan en rekening dient te 

houden met alle relevante gegevens; dat zij ook de ratio legis van de rechtsregels dient te respecteren 

en niet met blind formalisme mag oordelen. Dat de ratio legis erin bestaat dat men zou uitsluiten dat 

bepaalde personen pro forma medische attesten zouden indienen en/of aanvragen gebaseerd op a 

priori niet ernstige ziektes zodat zij van bij het begin zouden kunnen geweerd worden. Dat het medisch 

attest in casu uitdrukkelijk vermeldt dat verzoeker reeds een rapport van de neuropsychiater in India 

bezit, en daar dus al in behandeling was; dat de dokter bevestigt dat hij lijdt aan "troubles délirants" of 

waanvoorstellingen/waanbeelden, Dat men dus geen arts moet zijn om te begrijpen dat de aandoening 

ernstig is. Terwijl het medisch attest in zijn geheel dient gelezen en beoordeeld te worden; Terwijl het 

gevoegde standaard medisch attest duidelijk vermeldt bij de mogelijke complicaties ingeval van 

stopzetting van de behandeling "verergering van de symptomen en risico voor zichzelf en de anderen" 

Dat indien men dergelijke risico's vermeldt de ernst van de aandoening impliciet maar zeker vaststaat. 

Dat verzoeker medicatie neemt. Terwijl het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

vereisen dat de overheid op een logische en redelijke manier deze informatie zou verwerken, rekening 

houdend met de bedoeling van de wetgever; Dat zij hoe dan ook redelijkerwijze tot de conclusie had  

 

 

moeten komen dat de graad van ernst van de (psychiatrische) aandoening a priori voldoende ernstig is 

om het voorwerp te kunnen uitmaken van een procedure ten gronde. Terwijl anderzijds hierbij de 

algemene opmerking ook kan gemaakt worden dat het niet mogelijk is om met zekerheid van bij het 
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begin de exacte graad van ernst van een psychiatrische ziekte in te schatten, doch dat dit niet 

beantwoordt aan de ratio legis van de wet om daarom deze aanvragen a priori onontvankelijk te 

verklaren. Terwijl het dus voor elke zorgvuldige en redelijke ambtenaar die de gewoonte heeft van deze 

aanvragen te bestuderen en te beoordelen duidelijk is dat de ziekte voldoende ernstig is en dat dit soort 

aandoening minstens het voorwerp moeten uitmaken van een onderzoek ten gronde, waarbij dan ook 

nog bijkomende inlichtingen zullen gegeven worden en waarbij de geneesheer adviseur al deze zaken 

zal dienen te onderzoeken en beoordelen. Dat de bestreden beslissing zich heeft beperkt tot een uiterst 

oppervlakkige lezing en verkeerde toepassing van de nieuwe rechtsregel.” 

 

2.2. In de nota repliceert de verwerende partij: 

 

“In een eerste en enig middel stelt verzoeker een schending voor van artikel 9ter §1 en §3 en van artikel 

62 van de vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidbeginsel en 

machtsoverschrijding. Verzoeker meent dat verwerende partij zich verschuilt achter een overdreven 

ongerechtvaardigd formalisme. Hij vervolgt dat het door hem bijgevoegde medische attest in zijn geheel 

dient te worden gelezen en dat uit dit medische attest duidelijk zou blijken dat er mogelijke complicaties 

zijn, ingeval van stopzetting van de behandeling, zijnde een 'verergering van de symptomen en risico 

voor zichzelf en de anderen'. Hij meent dat het medisch attest uitdrukkelijk vermeldt dat hij reeds een 

rapport van de neuropsychiater in India bezit en aldus daar reeds in behandeling was, dat de dokter 

bevestigd dat hij lijdt aan "trouble délirants", of waanbeelden en dat men geen arts moet zijn om te 

begrijpen dat de aandoening ernstig is. De verwerende partij heeft de eer om te antwoorden dat (nieuw) 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, zoals vervangen door artikel 187 van de wet van 29 december 

2010 houdende diverse bepalingen, en in werking getreden op 10 januari 2011, het volgende bepaalt: 

(…).De verwerende partij heeft de eer te vervolgen dat het aan verzoeker toekomt om in zijn aanvraag 

aan te tonen dat hij valt onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

In de bestreden beslissing wordt er verwezen naar de standaard medische getuigschriften van 20 mei 

2011 en gesteld dat deze onvoldoende is omdat hierin geen enkele uitspraak wordt gedaan omtrent de 

ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. De bestreden beslissing luidt als 

volgt: (…).Uit het administratieve dossier, meer bepaald in het attest d.d. 20 mei 2011, dat betrekking 

heeft op verzoeker, blijkt dat het volgende werd vermeld: "B/ DIAGNOSE: gedetailleerde beschrijving 

van de aard en de ernst van de aandoeningen op basis waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter wordt ingediend1. Het is in het belang van de patiënt dat voor elke pathologie 

stukken ter staving worden voorgelegd (bv. specialistisch verslag). "Troubles délirant -> sous olanzapine 

(Zyprexa) 10 mg -> mieux » 

Verwerende partij heeft de eer te concluderen dat de motieven in de bestreden beslissing stroken met 

de gegevens zoals die zich voordoen in het administratieve dossier. Verzoeker maakt het tegendeel niet 

aannemelijk. Een schending van de motiveringsplicht werd derhalve niet aangetoond. Bovendien toont 

verzoeker niet aan dat de beslissing genomen werd op basis van een verkeerde voorstelling van feiten, 

waardoor een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel niet wordt aangetoond. Immers, zoals blijkt uit 

bovengaande, wordt op geen enkele wijze aangetoond wat de ernst zou zijn van de eventuele 

psychiatrische aandoening waaraan verzoeker zou lijden. Waar verzoeker verwijst naar een mogelijke 

verergering van de symptomen bij het stopzetten van de behandeling, merkt verwerende partij op dat 

hieruit geenszins afgeleid kan worden wat de precieze ernst van de aandoening juist is. De verwerende 

partij heeft de eer te vervolgen dat het aan de behandelende arts toekomt om in het standaard medisch 

getuigschrift een gedetailleerde beschrijving te geven van de ernst van de aandoening, zoals overigens 

duidelijk omschreven in het standaarddocument met verwijzing naar artikel 9 ter van de 

vreemdelingenwet. Het volstaat dan ook niet om louter en alleen een medische aandoening te 

benoemen, zonder expliciet de ernst ervan op medische wijze weer te geven. De verdere beoordeling 

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

behandeling, dient immers te gebeuren door de ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid 

door de minister of zijn gemachtigde. Het volstaat evenmin om voor te houden dat uit de inhoud van het 

attest in het geheel afgeleid kan worden dat er wel degelijk een zekere *ernst is' van zijn aandoening. 

Verzoeker kan dan ook niet gevolgd worden in zijn stelling als zou het door hem overgemaakte 

medische getuigschrift in casu voldoende zijn, temeer uit de wet duidelijk blijkt dat er voldaan moet 

worden aan drie cumulatieve voorwaarden, m.n.: "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 (1) de ziekte, (2) haar graad van ernst (3) en de noodzakelijk geachte behandeling  

". De bestreden beslissing werd bijgevolg terecht onontvankelijk verklaard omdat het standaard 

medische getuigschriften geen enkele uitspraak toont omtrent de graad van ernst van de ziekte. Artikel 

9ter §3, 3° van de vreemdelingenwet laat immers geen appreciatieruimte over aan de verwerende partij, 

die zich in casu dient te beperken tot de loutere vaststelling dat de standaard medische getuigschriften, 
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zoals voorzien in het KB van 24 januari 2011, niet beantwoorden aan de voorwaarden voorzien in § 1, 

vierde lid. Een schending van het redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond en evenmin slaagt 

verzoeker erin machtsoverschrijding aan te tonen. Het determinerende motief kan op eenvoudige wijze 

gelezen worden in de thans bestreden beslissing, zodat verzoeker niet aantoont op welke wijze de 

motiveringsplicht zou zijn geschonden. De bestreden beslissing werd op correcte wijze gemotiveerd en 

maakt geen schending uit van de door verzoekers aangehaalde beginselen en wetsartikelen.” 

 

2.3. Artikel 9ter van de vreemdelingenwet 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.  

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. 
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§ 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.” 

 

Uit voormelde bepaling volgt dat een aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd om medische 

redenen een standaard medisch getuigschrift dient te bevatten dat de ziekte vermeldt, de graad van 

ernst van de ziekte en de noodzakelijk geachte behandeling. 

 

In de bestreden beslissing wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter, § 

3, 3° van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard omdat het voorgelegde standaard medisch 

getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid van voornoemde 

wetsbepaling en meer specifiek omdat het de graad van ernst van de ziekte niet vermeldt. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker bij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet een ‘MEDISCH GETUIGSCHRIFT bestemd voor de Dienst Humanitaire 

Regularisatie bij de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken’ voegde. Onder ‘B/ 

DIAGNOSE: gedetailleerde beschrijving van de aard en de ernst van de aandoeningen op basis 

waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van Artikel 9ter wordt ingediend. Het is in het 

belang van de patiënt dat voor elke pathologie stukken ter staving worden voorgelegd (bv. specialistisch 

verslag)’, omschrijft dr. Z. M,  de aandoeningen van verzoeker als volgt: "troubles délirants" 

(waanvoorstellingen/waanbeelden). Verder in het medisch getuigschrift stelt hij onder ‘D/ Wat zouden de 

gevolgen en mogelijke complicaties zijn indien de behandeling wordt stopgezet?’ “Aggravation des 

symptomes-> risque pour lui et les autres” (verergering van de symptomen en risico voor zichzelf en de 

anderen). 

 

De stelling van verweerder dat “de graad van ernst” van de medische problematiek van verzoeker niet 

blijkt uit het door hem voorgelegde standaard medisch attest vindt dan ook geen steun in het aan de 

Raad voorgelegde administratief dossier. Een geneesheer zette immers duidelijk uiteen dat verzoeker 

zodanig ernstige mentale problemen heeft dat hij zowel voor zichzelf als voor derden een gevaar vormt. 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht juncto artikel 9ter van de vreemdelingenwet worden 

aangetoond.  

 

Het middel is, in de aangegeven mate, gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekende partij heeft een middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

leidt. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 15 juni 2011 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 
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1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

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

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 

 


