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 nr. 71 154 van 30 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, die verklaren van Angolese nationaliteit te zijn en die handelen in 

eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X en X, op 

23 september 2011 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 8 augustus 2011 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen, onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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 27 oktober 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 november 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN DEN BROECK, die loco advocaat R. JESPERS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, 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 

  

1.1 Op 23 mei 2011 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  
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1.2 Op 8 augustus 2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

de in punt 1.1 bedoelde aanvraag onontvankelijk. Deze beslissing wordt betekend op 25 augustus 2011 

en vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“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.  

 

Gelet op de aanvraag om machtiging tot verblijf dd. 23.05.2011 door betrokkene ingediend 

overeenkomstig artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en gezien de genoemde datum binnen 

een termijn van zes maanden valt volgend op de afloop van zijn asielprocedure dd. 14.03.2011 werd 

voor onderhavige beslissing gebruik gemaakt van de taal die voor deze asielprocedure gekozen / 

bepaald werd, te weten het Nederlands (Toepassing van artikel 51 / 4§3 van de wet van 15 december 

1980).  

 

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 9ter §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 een standaard medisch getuigschrift zoals gepubliceerd in 

bijlage bij het KB van 24.01.2011 tot wijziging van het KB van 17.05.2007. Betrokkene legt twee 

standard medisch getuigschrijven voor, beiden dd. 20.05.2011, doch geen van beiden toont een 

uitspraak omtrent de graad van ernst van de ziekte. De andere voorgelegde medische getuigschriften 

dd. 11.06.2010, 21.06.2010, 23.062010 15.07.2010, 04.03.2011, 08.03.2011, 10.03.2011, 03.04.2011en 

05.04.2011 werden niet opgesteld conform het model van het standaard medisch getuigschrift. Bij 

gebrek aan één van de in art. 9ter§1,4e lid vereiste medische elementen op het standard medisch 

getuigschrift, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden.  

 

Bijgevolg dienen betrokkenen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, bevestigd 

op 23.03.2011 en ter kennis gebracht op 24.03.2011, en dienen zij dringend het grondgebied van de 

Schengen- Lidstaten te verlaten.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpen verzoekers een schending op “van artikel 9ter &1 4e lid en 9ter &3, 3° 

van de vreemdelingenwet (…) van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen (…) van de materiële motiveringsplicht (…) van de zorgvuldig-

heidsplicht.” Verzoekers voeren tevens aan dat er sprake is van machtsmisbruik. 

 

Verzoekers betogen als volgt:  

 

“Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden 

die ten grondslag liggen aan die beslissing, en dat de gegeven motivering afdoende dient te zijn. 

De bestreden beslissing stelt dat de verplichtingen neergelegd in artikel 9ter &l, 4
d
e lid en &3,3° 

vreemdelingenwet niet werden nageleefd. 

-De twee standaard medische getuigschriften beiden van 20.5.2011 zouden een uitspraak bevatten over 

de graad van de ernst van de ziekte. 

-De andere voorgelegde medische getuigschriften dd. 11.6.2010, 21.6.2010, 23.6.2010, 15.7.2010 (2), 

4.3.2011, 8.3.2011, 10.3.2011, 3.4.2011 en 5.4.2011 zouden niet opgesteld zijn conform het standaard 

medisch getuigschrift. 

Verzoeker voegt alle vermelde medische getuigschriften bij dit verzoekschrift. 

Het eerste argument is feitelijk onjuist. De rubriek B, Diagnose, gaat over de aard en ernst van de 

aandoeningen. Tegenpartij erkent dat er twee medische attesten gedateerd op 20.5.2011 

werden neergelegd. In het attest van 20.5.2011van dokter H. staat inderdaad geen diagnose, doch in 

het attest van 20.5.2011 van dokter B. staat onder rubriek B. Diagnose een gedetailleerde beschrijving 
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van de graad van de ernst van de ziekte. Het tweede argument faalt in rechte. De medische attesten 

van 3.4.2011 van dokter B. en van 5.4.2011 van dokter H. bevatten alle gegevens die in het standaard 

medisch getuigschrift moeten opgenomen worden. Het enige punt is dat deze medische attesten een 

andere hoofding hebben dan wat in april 2011 voorgeschreven was. 

Verzoeker verwijst in dit verband uitdrukkelijk naar het arrest van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen nr. 61726 van 18 mei 2011, zaak RvV 68453/11, waarvan de argumentatie hier voor 

herhaald wordt aanzien, en dat bij de stukken wordt gevoegd. 

Er is door de medische attesten niet in overweging te nemen een schending van de 

zorgvuldigheidsplicht, minstens van de motiveringsverplichting, minstens van de vermelde artikels van 

de vreemdelingenwet, minstens van de ratio legis van artikel 9ter vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing schendt dan ook de vermelde wetsartikels en dient vernietigd te worden. 

 

2.2. Verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste en enig middel stellen verzoekers een schending voor van artikel 9ter §1, 4
e
 lid, van 

artikel 9ter §3, 3
°
 van de vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991, van de materiële motiveringsplicht, 

van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Verzoekers stellen dat er twee medische attesten gedateerd op 20.05.2011 werden voorgelegd, dat er 

in het attest van dokter H. geen diagnose staat, doch wel in het attest van dokter B.. Verder stellen 

verzoekers dat de medische attesten van 0.04.2011 van dokter B. en van 05.04.2011 van dokter H. alle 

gegevens bevatten die in het standaard medisch getuigschrift moeten worden opgenomen. Het enig 

verschil volgens hem is de hoofding. Hij verwijst naar een arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, arrest nr. 61.726, van 18 mei 2011. 

Verwerende partij heeft de eer 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: 

"§ 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. 

(-) 

§ 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;(_)' 

De verwerende partij heeft de eer te vervolgen dat het aan verzoekers toekomt om in hun aanvraag aan 

te tonen dat zij vallen onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 9ter van de vreemdelingenwet. In 

de bestreden beslissing wordt er verwezen naar de twee standaard medische getuigschriften van 

20.05.2011 en gesteld dat deze geen van beide uitspraak toont omtrent de graad van ernst van de 

ziekte. 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 
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"(4Artikel 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 Ster §1, 4
e
 lid en artikel 9ter §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. Betrokkene legt twee standaard 

medische getuigschriften voor, beiden d.d. 20.05.2011, doch geen van beiden toont een uitspraak 

omtrent de graad van de ernst van de ziekte. De andere voorgelegde medische getuigschriften d.d. 

11.06.2010, 21.06.2010, 

23.06.2010, 15.07.2010 (2), 04.03.2011, 08.03.2011, 10.03.2011, 03.04.2011 en 05.04.2011 werden 

niet opgesteld conform het model van het standaard medisch getuigschrift. Bij gebrek aan één van de in 

art. 9ter §1, 4
e
 lid vereiste medische elementen op het standaard medisch getuigschrift, dient de 

aanvraag onontvankelijk verklaard te worden.(…)" 

Verzoekers zijn van mening dat in het medische getuigschrift van dr B. wel een diagnose en 

gedetailleerde beschrijving staat van de graad van de ernst van de ziekte, doch geeft toe dat dit niet het 

geval is voor wat betreft het getuigschrift van dr. H.. Uit het administratieve dossier, meer bepaald in het 

attest d.d. 20 mei 2011, van dr. B., 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 ingediend
e
. Het is in het 

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

verslag) 

« Sekwellen pyramidische syndroom (onleesbaar) Cognitieve stoornissen (hoofdpijn) 

(moeilijk leesbaar) 

Hyper(_)" 

Pedes Plani Arthrose » 

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. Uit het attest, zoals supra geciteerd, blijkt op geen 

enkele wijze de ernst van de ziekte, wat door verzoekers niet weerlegd kan worden in hun 

verzoekschrift. 

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. 

Verzoekers kunnen dan ook niet gevolgd kunnen worden in hun stelling als zou de door hen 

overgemaakte medische getuigschriften 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 de standaard medische 

getuigschriften geen enkele uitspraak tonen 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, zoals voorzien in het KB van 24 januari 2011, niet beantwoorden aan de voorwaarden 

voorzien in § 1, vierde lid. 

Het determinerende motief kan op eenvoudige wijze gelezen worden in de thans bestreden beslissing, 

zodat verzoekers niet aantonen 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. 

Verwerende partij heeft de eer te vervolgen dat de wetgever de verplichting oplegt het 

standaardgetuigschrift te voegen dat is opgesteld overeenkomstig het model dat als bijlage aan het 

koninklijk besluit van 24 januari 2011 wordt gevoegd. De wetgever voorziet geen andere mogelijkheid, 

zoals blijkt uit het woordgebruik 'moet': 

« Art. 7. Het standaard medisch getuigschrift dat de vreemdeling samen met zijn aanvraag van een 

machtiging tot verblijf, overeenkomstig artikel 9ter, § 1, vierde lid, en § 3, 3
°
, moet overmaken, wordt 

opgesteld overeenkomstig het model dat als bijlage aan dit besluit is toegevoegd." 
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Verzoekers voegden bij hun aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van 

vreemdelingenwet een medische attest voor dat niet overeenstemt met het standaard medisch 

getuigschrift, zoals voorzien in het KB van 24 januari 2011. 

Het argument dat het gepubliceerde en bij wet opgelegde medisch attest gelijkenis vertoont met het 

door verzoekers' aangewende getuigschrift, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat het niet het bij wet 

opgelegde attest is. 

Bovendien voorziet de wetgever in de exclusieve bevoegdheid van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid om de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend om 

medische redenen, onontvankelijk te verklaren. 

Verwerende partij heeft de eer te vervolgen dat, daar de gemachtigde de ontvankelijkheidvoorwaarden 

dient te onderzoeken, vooraleer het medisch getuigschrift overgemaakt wordt aan de raadsgevende 

arts, dient het medisch getuigschrift bestemd te zijn voor de gemachtigde. Vandaar de betiteling die de 

wetgever heeft gegeven aan het verplicht te gebruiken standaard medisch getuigschrift.("bestemd voor 

de Dienst Humanitaire regularisaties" en niet "voor de raadgevende arts van (...)" ) Het komt de 

gemachtigde niet toe om het aan de aanvraag gehechte medisch getuigschrift inhoudelijk te 

onderzoeken doch wel naar vorm. 

Hij moet de ontvankelijkheidvoorwaarden nagaan en onderzoeken of voldaan is aan de bij wet gestelde 

voorwaarden, met name dient hij qua vorm na te gaan of: 

- de aanvraag een standaard medisch getuigschrift bevat zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. ( KB 24 januari 2011) 

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

vermeldt. 

Enkel wanneer aan die wettelijke ontvankelijkheidvoorwaarden is voldaan, wordt het dossier voor advies 

overgemaakt aan de raadgevende arts. 

Artikel 9ter §3, 3
°
 is dienaangaande zeer duidelijk: 

"§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

(...) 

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; 

Deze bepaling laat geen appreciatieruimte over aan de verwerende partij, die zich in casu dient te 

beperken tot de loutere vaststelling dat het standaard medisch getuigschrift, zoals voorzien in het KB 

van 24 januari 2011 niet werd gevoegd bij de aanvraag, zodat deze aanvraag onontvankelijk diende te 

worden verklaard overeenkomstig voornoemde bepalingen. 

De loutere verwijzing naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toont niet aan dat 

de beslissing in casu genomen werd in strijd met de wettelijke vigerende bepalingen, zoals supra 

weergegeven. Bovendien werd tegen het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een 

cassatieberoep ingesteld bij de Raad van State. 

Verwerende partij kan immers op haar beurt verwijzen naar het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen waarbij het volgende geoordeeld werd: "Waar verzoeker wijst op onwil en 

machtsmisbruik in hoofde van de verwerende partij, wijst de Raad erop dat de verwerende partij zich bij 

het nemen van huidige bestreden beslissing heeft gehouden aan de voorschriften van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet", (RVV, arrest nr. 62.224 d.d. 27 mei 2011). Het enig middel is niet gegrond.” 

 

2.3. De bestreden beslissing werd getroffen in toepassing van artikel 9ter (nieuw) van de Vreemde-

lingenwet. Deze bepaling 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 
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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. 

 (…) 

 

§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

 

(…) 

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; 

(…)”. 

 

2.4. Bij 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 koninklijk besluit van 24 januari 2011) werd een model stan-

daard medisch getuigschrift voorzien.  

 

2.5. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekers onder meer verweten wordt medische getuig-

schriften te hebben voorgelegd die niet opgesteld werden conform het model van het standaard 

medische getuigschrift zoals vastgelegd bij het koninklijk besluit van 24 januari 2011.  

 

2.6 Verzoekers voeren onder meer aan dat de bestreden beslissing de zorgvuldigheidsplicht schendt 

door geen rekening te houden met de overgemaakte medische attesten van 3 april 2011 van dokter B. 

en van 5 april 2011 van dokter H. Volgens verzoekers bevatten voormelde attesten “alle gegevens die in 

het standaard medisch getuigschrift moeten opgenomen worden. Het enige punt is dat deze medische 

attesten een andere hoofding hebben dan wat in april 2011 voorgeschreven was.” 

  

2.7. Verwerende partij betwist de stelling van verzoekers niet dat er slechts sprake is van een verschil in 

hoofding maar betoogt in se dat het feit dat de door verzoekers overgemaakte medische attesten 

“gelijkenis” vertonen met het model van het standaard medische getuigschrift zoals vastgelegd bij het 

koninklijk besluit van 24 januari 2011 geen afbreuk doet aan de vaststelling dat het niet de “bij wet” 

opgelegde attesten zijn.  

 

2.8. Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een 

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

  

2.9. Uit een vergelijking van het in het punt 2.4. bedoelde model standaard medisch getuigschrift en de 

in punt 2.6. bedoelde medische getuigschriften die door verzoekers bij hun aanvraag om verblijfs-

machtiging werden gevoegd en die zich bevinden in het administratief dossier, blijkt inderdaad dat er 

enkel sprake is van een verschil in de hoofding zoals verzoekers voorhouden. De in punt 2.6. bedoelde 

medisch getuigschriften bevatten namelijk alle rubrieken die voorzien zijn op het model standaard 

medisch getuigschrift. 

 

2.10. De hoofding van de door verzoekers ingediende medisch getuigschriften van 3 en 5 april 2011  

bevat de volgende vermeldingen: 

 

“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 standaard medisch getuigschrift zoals opgenomen als bijlage bij het koninklijk 

besluit van 24 januari 2011 bevat de volgende vermeldingen: 

 

“FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 

Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken 

MEDISCH GETUIGSCHRIFT 

Bestemd voor de Dienst Humanitaire Regularisaties bij de Algemene Directie van de Dienst Vreemde-

lingenzaken.” 
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2.11. Het geeft blijk van een overdreven formalisme van de verwerende partij om louter op grond van 

het feit dat in de hoofding van de door verzoekers overgemaakte medische attesten van 3 en 5 april 

2011 tussen de woorden “bestemd voor” en de woorden “van de Dienst Humanitaire Regularisaties bij 

de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken”, de woorden “de adviserende arts” werden 

gevoegd, de woorden “(F.O.D. Binnenlandse Zaken)” deels in afkorting achteraan vermeld staan in 

plaats van vooraan en de woorden “Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken” slechts 

eenmaal vermeld worden, te besluiten dat de aangebrachte medische attesten geen standaard medisch 

attest zijn zoals voorzien in artikel 9ter, §1, van de Vreemdelingenwet en er louter om die redenen geen 

acht op te willen slaan.  

 

2.12. Voor zover verwerende partij valt over het feit dat het medisch getuigschrift gericht is aan de 

“adviserende arts van de Dienst Humanitaire Regularisaties” in plaats van aan de “Dienst Humanitaire 

Regularisaties” blijkt uit het administratief dossier dat verzoekers hun in punt 1.1. bedoelde aanvraag om 

verblijfsmachtiging om medische redenen per aangetekend schrijven verstuurden naar “Office des 

Etrangers, Service de Regularisation Humanitaires Article 9 ter” zodat verwerende partij niet dienstig 

kan beweren dat aanvraag niet terecht kwam bij de “de gemachtigde”.  Uit het administratief dossier  

blijkt alleszins niet dat “de gemachtigde” door het gebruik van de in punt 2.6. bedoelde medische 

getuigschriften belet werd “de ontvankelijkheidsvoorwaarden” te onderzoeken..  

 

2.13. Waar verwerende partij opmerkt dat zij met betrekking tot de overgemaakte medische getuig-

schriften enkel een onderzoek mag voeren naar de vorm en dat de wet haar dienaangaande geen 

appreciatieruimte laat, dient de Raad op te merken dat de in punt 2.11 aangeduide verschillen 

vormelijke aspecten betreffen die binnen haar appreciatiebevoegdheid vallen. Alleszins brengt dit 

minder verregaand onderzoek met zich mee dan wat ook te lezen valt in artikel 9ter, §3, van de 

Vreemdelingenwet, namelijk het nagaan of het standaard medisch getuigschrift wel beantwoordt aan de 

voorwaarden voorzien in artikel 9ter, §1, vierde lid, van de Vreemdelingenwet.    

 

2.14. Waar verwerende partij aanvoert dat zij de “exclusieve bevoegdheid” heeft om de ontvankelijkheid 

te beoordelen van een aanvraag om medische redenen, dient de Raad op te merken dat dit niet inhoudt 

dat er niet op zou mogen toegezien worden dat de uitoefening van deze bevoegdheid op een 

zorgvuldige wijze geschiedt.  

 

2.15. De zorgvuldigheidsplicht werd in deze geschonden. Dit onderdeel van het middel is gegrond en 

leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, aangezien de bestreden beslissing niet kan 

geschraagd worden door het motief “Betrokkene legt twee standard medisch getuigschrijven voor, 

beiden dd. 20.05.2011, doch geen van beiden toont een uitspraak omtrent de graad van ernst van de 

ziekte.” De eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel brengt geen ruimere 

nietigverklaring van de bestreden beslissing met zich mee. Derhalve worden zij niet besproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 8 augustus 

2011, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op grond van artikel 9 ter van de wet 
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van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

verwijdering van vreemdelingen, onontvankelijk verklaard wordt, wordt vernietigd. 

 

 

 

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

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


