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 nr. 69 953 van 16 november 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, X, X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 12 

augustus 2011 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 12 juli 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 wordt 

verklaard, ter kennis gebracht op 26 juli 2011.  

 

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 24 oktober 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 november 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, die loco advocaat H. CAMERLYNCK in 

opvolging van advocaat V. NEERINCKX verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat D. VAN 

DER BEKEN, 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 

 

Op 17 december 2010 dient eerste verzoeker B. S. een asielaanvraag in bij de bevoegde Belgische 

autoriteiten. 

 

Op 16 mei 2011 dienen verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in 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 (hierna verkort de vreemdelingenwet). 
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Op 22 juni 2011 weigert het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan eerste verzoeker. Tegen deze beslissing 

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

Het beroep van verzoeker wordt verworpen bij arrest nr. 66 686 van 19 september 2011.  

 

Op 12 juli 2011 neemt de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing waarbij de 

voormelde aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is thans de bij huidig beroep  bestreden beslissing. De motivering 

van deze beslissing luidt als volgt : 

 

“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. 

Gezien de schriftelijke bevestiging d.d. 23.06.2011 van de Orde der Geneesheren (Provinciale Raad 

van West-Vlaanderen) dat Dr. H. G. op 28.02.2007 levenslang geschorst werd aangezien hij de vereiste 

voorwaarden voor de uitoefening van de geneeskunde niet meer vervulde, kunnen de twee 

getuigschriften van Dr. H. G. d.d. 26.04.2011 die de aanvraag 9ter vervoegen niet beschouwd worden 

als medische getuigschriften, en kan hier bijgevolg geen rekening mee gehouden worden. 

Betreffende de vijf andere medische getuigschriften die door betrokkene werden neergelegd, werd het 

volgende vastgesteld: 

Inderdaad maakt betrokkene in zijn aanvraag 9ter vijf medische getuigschriften over gedateerd op 

17.01.2011 (2), 07.03.2011 (1), 06.04.2011 (1) en 14.04.2011 (1). Deze medische getuigschriften zijn 

echter niet opgesteld conform het model vereist door Art.9ter §1 van de wet van 15.12.1980 en 

gepubliceerd in bijlage bij het KB van 24.01.2011 tot wijziging van het K8 van 17.05.2007: bovendien 

werd geen enkel ander medisch getuigschrift voorgelegd dat werd opgesteld conform het model van dit 

standaardgetuigschrift. De aanvraag werd ingediend op 16.05.2011, dus na de invoegetreding op 

29.01.2011 van het KB van 24.01.2011, en kan bijgevolg niet anders dan onontvankelijk worden 

verklaard overeenkomstig art.9ter §3 3° van de wet van 15.12.1980, gezien het standaard medisch 

getuigschrift niet samen met de aanvraag werd overgemaakt.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar verzoekers in hun inleidend verzoekschrift stellen “om deze redenen en alle andere, eventueel 

ambtshalve te doen gelden, onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis”, wijst de Raad 

erop dat luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet, het verzoekschrift op straffe 

van nietigheid “een uiteenzetting van feiten en middelen moet bevatten die ter ondersteuning van het 

beroep worden ingeroepen”. Een nieuw middel kan enkel voor het eerst ontvankelijk worden 

opgeworpen in de loop van de procedure wanneer het niet kon worden aangevoerd in het verzoekschrift 

omdat de nodige gegevens daartoe niet bekend waren of wanneer het een middel betreft dat de 

openbare orde raakt. Verzoekers kunnen zich aldus niet het recht voorbehouden alle andere middelen 

te doen gelden in de loop van de procedure. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve dient te worden vastgesteld dat het beroep ingesteld door de derde en vierde verzoeker niet 

onontvankelijk is. Als minderjarigen beschikken zij niet over de vereiste bekwaamheid om zonder 

vertegenwoordiging een beroep tot nietigverklaring in te stellen bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Uit het verzoekschrift blijkt niet dat de ouders van de derde en vierde 

verzoeker optreden in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van hun minderjarige 

kinderen. Enkel het beroep van de eerste en tweede verzoeker is ontvankelijk. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de materiële motiveringsplicht zoals 

voorzien in de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen juncto artikel 9ter, § 3, 3 van de vreemdelingenwet. 

 

Ter adstruering van hun middel zetten verzoekers uiteen wat volgt: 
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“Verzoeker haalt een eerste middel uit de schending door de Belgische Staat van de materiële 

motiveringsverplichting ex art. 1 t.e.m. 3 van de wet van 29 juli 1991 iuo art. 9ter § 3, 3 

Vreemdelingenwet. 

Verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat het medisch attest werd opgesteld door een 

geneesheer die geschorst werd, nI. dr. G, wiens schorsing definitief is geworden op 23 juni 2007, en dat 

dit attest derhalve niet kan worden beschouwd als geldig attest, en dat de aanvraag derhalve 

onontvankelijk is. 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet wanneer de levenslange schorsing is ingegaan: op 23 juni 2011 

(na een beroepsprocedure voor de Raad van beroep) dan wel op 28 februari 2007 (na een beslissing 

van de Provinciale Raad). 

Alleszins is het bevreemdend vast te stellen dat verschillende andere aanvragen, ook gestaafd door een 

medisch attest van dr. G. na 28.02.07, wel ontvankelijk werden verklaard. (cfr. Infra) 

Anderzijds maakt de bestreden beslissing gewag van “vijf andere medische getuigschriften” die door 

betrokkene werd neergelegd. 

Verzoeker is formeel dat hij bij zijn aanvraag enkel het medisch attest van dr. G. heeft neergelegd. 

Andere medische attesten werden door hem nooit neergelegd: de bestreden beslissing is m.a.w. 

manifest foutief gemotiveerd waar zij verwijst naar de medische attesten bij de beoordeling van de 

aanvraag van verzoeker.” 

 

Verzoekers voeren de schending aan van de materiële motiveringsplicht zoals die voortvloeit uit de wet 

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

echter de formele motiveringsplicht. Uit de bewoordingen van het middel blijkt dat verzoekers enkel de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren. Het middel zal enkel vanuit dit oogpunt 

worden onderzocht, want tegelijk de schending van de formele én de materiële motiveringsplicht 

aanvoeren is niet mogelijk. Een gebrek aan deugdelijke formele motivering maakt het verzoekers 

onmogelijk uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is. Omgekeerd betekent dit dan 

ook dat wanneer uit de bewoordingen van het verzoekschrift kan worden afgeleid dat in wezen een 

schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd, de verzoekers van een schending van 

de formele motiveringsplicht geen schade hebben ondervonden (RvS 19 september 2001, nr. 98.937). 

 

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. 

RvS 7 december 2001, nr. 101.624, RvS 6 september 2002, nr. 110.071, RvS 19 maart 2004, nr. 

129.466, RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

Onderzoek van de materiële motiveringsplicht vergt in casu een onderzoek van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

“§ 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 
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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.” 

 

Uit voormelde bepaling blijkt dat een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet slechts ontvankelijk kan worden verklaard wanneer bij de aanvraag een 

standaard medisch getuigschrift wordt gevoegd, met vermelding van de ziekte, haar graad van ernst en 

de noodzakelijk geachte behandeling. Dit wordt op zich niet betwist door verzoekers. 

 

In casu is de verwerende partij van oordeel dat het medisch attest van Dr. H.G.(…), dat was gevoegd bij 

de aanvraag, niet voldoet aan deze voorwaarde en dit om reden dat Dr. H.G.(…) op 28 februari 2007 

levenslang geschorst werd. 

 

In hun verzoekschrift stellen verzoekers dat uit de bestreden beslissing niet blijkt wanneer de 

levenslange schorsing van dokter H. G.(…) is ingegaan: op 28 februari 2007 na een beslissing van de 

Provinciale Raad of pas op 23 juni 2011 na een beroepsprocedure voor de Raad van beroep.  

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat de Provinciale Raad van West-Vlaanderen van de Orde der 

Geneesheren op 23 juni 2011 het volgende aan de verwerende partij laat weten: “(…) Bij beslissing van 

de Nederlandstalige kamer van de Geneeskundige Commissie van Beroep, uitgesproken op 22 

november 2006, werd het visum van Dokter H.G. als Dokter in de genees-, heel- en verloskunde voor 

onbepaalde tijd ingetrokken, daar Dokter H.G. de vereiste voorwaarden voor de uitoefening van de 
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geneeskunde niet meer vervulde. In zitting van 28 februari 2007 heeft de Provinciale Raad van de Orde 

der Geneesheren van West-Vlaanderen beslist om Dokter H.G. weg te laten van de Lijst dit in 

toepassing van art. 6,1° al 2 van het K.B. van 10 november 1967, nr. 79 betreffende de Orde der 

Geneesheren (…)”. In de bestreden beslissing wordt expliciet verwezen naar dit schrijven en wordt ook 

duidelijk aangegeven dat Dr. H.G.(…) sinds 28 februari 2007 geschrapt werd. 

 

Voorts blijkt uit het administratief dossier dat het gevoegde medisch getuigschrift werd opgesteld door 

H.G.(…) op 26 april 2011, dus nadat hij levenslang werd geschorst door de Provinciale Raad van West-

Vlaanderen van de Orde der Geneesheren. De feitelijke vaststellingen van de verwerende partij blijken 

hun grondslag te vinden in het administratief dossier en tevens blijkt dat de motieven van de bestreden 

beslissing op dit punt correct zijn. Verzoekers betoog dat uit de bestreden beslissing niet blijkt wanneer 

de levenslange schorsing is ingegaan, kan geen afbreuk doen aan de wettigheid van de bestreden 

beslissing. De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende 

administratieve overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij 

dient dus niet “verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de 

beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te 

vermelden. De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond 

waarvan deze werd genomen, zijnde de juridische grondslag en de feitelijke overwegingen die eraan ten 

grondslag liggen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover verzoekers beschikken. Verzoekers bekritiseren de verschillende motieven waardoor zij 

aantonen de juridische en feitelijke overwegingen te kennen. De bestreden beslissing geeft duidelijk en 

op afdoende wijze de motieven aan op grond waarvan de beslissing is genomen. Met hun betoog 

maken verzoekers geen schending van de motiveringsplicht aannemelijk. 

 

Waar verzoekers opmerken dat andere aanvragen gestaafd door een medisch attest van Dr. H.G.(…) 

nà 28 februari 2007 wel ontvankelijk zijn verklaard, verwijst de Raad naar de bespreking van het tweede 

middel, hieronder, aangezien verzoekers dit argument ook in hun tweede middel hernemen. 

 

Verder geeft eerste verzoeker aan formeel te zijn dat hij bij zijn aanvraag enkel een medisch attest van 

Dr. H.G.(…) heeft gevoegd. Nochtans leert het nazicht van het administratief dossier dat eerste 

verzoeker onder zijn stuk 4 een aantal attesten, opgemaakt en/of ondertekend door Dr. T.V.K. aan zijn 

aanvraag heeft gevoegd. Aldus blijkt de kritiek van verzoeker op dit punt feitelijke grondslag te missen. 

Aangaande deze getuigschriften merkt de verwerende partij terecht op het geen standaard medisch 

attesten zijn 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. Het betoog van verzoekers laat niet toe te 

besluiten tot een schending van de materiële motiveringsplicht. 

 

De vaststellingen in de bestreden beslissing dat noch de getuigschriften van Dr. H.G., noch de overige 

medische getuigschriften die bij de aanvraag om machtiging tot verblijf werden gevoegd niet als 

medisch getuigschrift kunnen worden beschouwd en dat het risico in de zin van artikel 9ter, § 1 van de 

vreemdelingenwet bijgevolg niet kan bevestigd worden, steunen op de stukken van het dossier, zoals 

hierboven weergegeven. Er is dus sprake van een correcte feitenvinding. De Raad acht het niet 

kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

aanvraag van verzoekers ongegrond heeft verklaard. 

 

De bestreden beslissing steunt op afdoende, ter zake dienende, deugdelijke en pertinente motieven. De 

schending van de materiële motiveringplicht kan niet worden aangenomen. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan van het rechtszekerheidsbeginsel, het 

gelijkheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het fair play-beginsel. 

 

 

 

 

Dit middel zetten verzoekers als volgt uiteen: 
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“Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid gedane toezeggingen, uitlatingen of gewekt 

vertrouwen niet beschamen mag. 

Het gelijkheidsbeginsel eist dat gelijke situaties gelijk behandeld worden; gelijke situaties kunnen 

ongelijk behandeld worden en ongelijke situaties gelijk indien hiervoor een pertinent criterium gebruikt 

wordt, het nagestreefde doel geoorloofd is en de middelen evenredig zijn met het doel. 

Met fair play worden de normen en beginselen bedoeld die bij een behoorlijk bestuur in acht genomen 

moeten worden als waarborg voor onpartijdigheid van de bestuurder en voor de gelegenheid van de 

burger om op te komen voor zijn bij bepaalde bestuurshandelingen betrokken belangen; in andere 

landen wordt hieraan vaak de term “due process” gegeven. 

De raadsman van verzoeker stelt vast dat andere aanvragen van andere cliënten, die ook een medisch 

attest van dr. G. aanwendden bij hun aanvraag strekkende tot medische regularisatie, wél ontvankelijk 

verklaard werden, terwijl ook deze aanvragen pas in 2010 en 2011 (dus na diens schorsing) werden 

ingediend. 

Ten illustratieven titel brengt verzoeker zulke beslissing voor onder stuk 3. 

Rechtzoekenden in gelijke situaties worden aldus ongelijk behandeld, zonder redelijke verantwoording. 

Dit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het 

fairplaybeginsel.” 

 

De Raad wijst erop dat slechts sprake kan zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien 

verzoekers met feitelijke en concrete gegevens aantonen dat gelijkaardige situaties ongelijk worden 

behandeld. Verzoekers verwijzen naar een aanvraag van een andere vreemdeling die ook een attest 

van Dr. H.G.(…) aanwendde bij zijn aanvraag strekkende tot medische regularisatie, die wel ontvankelijk 

werd verklaard en dit terwijl ook deze aanvraag pas in 2010, dus na diens schorsing werd ingediend. 

Het betoog van verzoekers laat niet toe te besluiten tot een schending van het gelijkheidsbeginsel. In 

casu blijkt er een schrijven te zijn van de Orde der Geneesheren van 23 juni 2011 waarbij aan de 

verwerende partij wordt meegedeeld dat Dr. H.G.(…) levenslang geschorst is. Het is niet aangetoond 

dat de verwerende partij in de andere zaak, die dateert van 2010 en waar ook reeds in 2010 een 

beslissing werd genomen, reeds op de hoogte was gesteld van de levenslange schorsing van Dr. 

H.G.(…). Dit kan alleszins verklaren waarom er een andere beslissing werd genomen. Bovendien wordt 

in de bestreden beslissing ook aangegeven dat geen enkel bijgevoegd medisch attest is opgesteld 

volgens het bij wet verplichte model. In de andere zaak, welke dateert van 2010 was er hoe dan ook nog 

geen sprake van een standaard medisch attest.   

 

De schending van het gelijkheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de inhoud van het recht voorzienbaar en toegankelijk moet 

zijn, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien, 

op het tijdstip dat de handeling wordt verricht en dat de overheid daarvan niet zonder objectieve en 

redelijke verantwoording mag afwijken (RvS 22 maart 2004, nr. 129 541). Verzoekers tonen niet aan op 

welke wijze dit beginsel geschonden zou zijn. 

 

Ook met betrekking tot het beginsel van fair play, dat verzoekers aanvoeren, stelt de Raad vast dat zij 

niet aanduiden op welke wijze dit beginsel zou geschonden zijn. 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich op zicht van de opgegeven motieven 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, wat in casu niet het 

geval is. Gelet op de analyse van het voorgaande en de bespreking van het eerste middel blijkt dat 

verzoekers met hun betoog op generlei wijze een schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk 

maken. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien november tweeduizend en elf door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


