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 nr. 98 422 van 6 maart 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 6 december 2012 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie van 23 oktober 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoeker ter 

kennis gebracht op 6 november 2012.  

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 25 januari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 februari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. MORARU, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart op 8 maart 2012 asiel te hebben gevraagd bij de bevoegde Belgische autoriteiten 

en stelt dat zijn asielaanvraag werd afgewezen door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen. Tegen deze beslissing diende verzoeker een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Op 19 juni 2012, bij arrest nr. X weigerde de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen zowel de vluchtelingenstatus, als de subsidiaire beschermingsstatus aan 

verzoeker. 

 

Inmiddels diende verzoeker op 10 februari 2012 een aanvraag om machtiging tot verblijf in, in 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de 
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vreemdelingenwet). Op 23 oktober 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en voor Maatschappelijke Integratie de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet  onontvankelijk wordt verklaard. Dit is 

thans de bestreden beslissing. 

 

Eveneens op 23 oktober 2012 werd aan verzoeker een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Artikel 39/72 juncto artikel 39/81 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“De verwerende partij bezorgt de griffier binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep het 

administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.”  

 

Verweerder heeft in casu geen nota met opmerkingen toegestuurd. 

 

Tevens wenst de Raad erop te wijzen dat verweerder ook naliet het administratief dossier binnen de 

voorgeschreven termijn van acht dagen toe te sturen. Met toepassing van artikel 39/59, § 1 van de 

vreemdelingenwet dienen de door verzoeker vermelde feiten als bewezen te worden geacht, tenzij deze 

feiten kennelijk onjuist zijn.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van 

de materiële motiveringsplicht, van de rechten van verdediging en van het redelijkheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker uiteen wat volgt: 

 

“In de bestreden beslissing wordt ten onrechte beweerd dat de aanvraag onontvankelijk zou zijn omdat 

het standaard medisch getuigschrift « (niet) beantwoordt (...) aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde 

lid.” (vrije vertaling). 

Deze argumentatie is niet correct en dit om volgende redenen. 

In het verzoekschrift - die naar het oordeel van verzoeker als één en ondeelbaar geheel met het 

standaard medisch getuigschrift en gebeurlijke bijlagen en nodige identiteitsdocumenten het 

aanvraagdossier uitmaakt, wordt er expliciet uitleg verschaft inzake de ernst van de aandoening. 

In het standaard medisch getuigschrift wordt nader omschreven welke de actuele aandoening betreft, 

waarbij wordt vermeld zowel wat de aard van de aandoening is als de ernst van de aandoening. 

Er werden in verschillende medische attesten voorgelegd van verschillende Belgische artsen met 

telkens een duidelijke omschrijving van de aard van de aandoening weze Post Traumatische Stress 

Stoornis en anderzijds duidelijke omschrijving van de ernst (depressie, rheumatisch lijden, last van 

dislocatie mandibilae, temporo- mandibulaire dysfunctie links, spanningshoofdpijn sinds 18.11.2010). 

De motivering van de bestreden beslissing is totaal kaduuk, en de beslissing strijdt met het art. 9 TER 

VW, waar er een overdreven formalisme aan de dag wordt gelegd in die zin dat geëist wordt dat het 

woord “ernstig” of “niet ernstig” in het attest zou voorkomen, terwijl anderzijds door de wetgever werd 

gevraagd de ernst van de aandoening te beschrijven (zie ook standaard medisch getuigschrift). 

De ernst van de aandoening is én in het verzoekschrift én in de verschillende medische attesten 

duidelijk omschreven. 

Het redelijks- en zorgvuldigheidsbeginsel evenals de beginselen van behoorlijk bestuur vereisen dat er 

niet tot in het oneindige formaliteitseisen worden gesteld, en dat toch minstens het verzoekschrift en het 

standaard medisch getuigschrift en de voorgelegde bijlagen volledig op hun inhoud worden 

gecontroleerd. 

Door de verwijzing in het verzoekschrift naar het standaard medisch getuigschrift en bovendien de 

andere medische attesten en bijlagen gaat dit verzoekschrift ahw. deel uitmaken van dit getuigschrift, 

waar het één en ondeelbaar mee verwordt. 

De argumentatie als zou niet voldaan zijn aan 9 ter § 1, vierde lid VW is niet correct. 

Hierbij dient nog opgemerkt dat de ratio legis uiteraard bestaat in het zoveel als mogelijk vergaren van 

informatie zodat er geenszins kan geargumenteerd worden alsof de beschrijving van de ernst van de 

aandoening exclusief onder deze of gene rubriek zou moeten vermeld worden. 

De argumentatie dat er niet voldaan is aan de voorwaarden is totaal niet afdoende en ook totaal 

verkeerdelijk gezien alle stukken die door verzoekers worden voorgelegd en alle reeds in het bezit zijn 

van verwerende partij. 
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En indien verwerende partij meende dat er bepaalde gegevens tekort waren, dan diende zij verzoekers 

desgevallend om bijkomende gegevens te vragen, eerder dan zomaar zonder enig onderzoek de vraag 

af te wijzen. 

Het is duidelijk dat door verwerende partij een al te strikt formalisme wordt geëist en dient vastgesteld te 

worden in tal van dossiers dat nu de nieuwe wet van 29 december 2010 wordt gebruikt/misbruikt om op 

louter formele gronden de aanvraag niet te moeten onderzoeken, en er tevens geen bereidheid is tot 

effectief onderzoek noch in het geval alles duidelijk is noch in het geval er bepaalde onduidelijkheden 

zijn. 

Dat de afwijzing wegens onontvankelijkheid getuigt van een grove onzorgvuldigheid en bovendien het 

redelijkheidsbeginsel schendt. 

Gezien er door verwerende partij nooit enig onderzoek is, hoewel het nu juist de bedoeling moet zijn alle 

nuttige elementen te onderzoeken is er manifeste schending van art. 9 TER VW en doordat verzoeker 

ook nooit enige vraag tot bijkomende informatie hebben gekregen ondanks het feit dat verwerende partij 

blijkbaar niet bereid was noch het verzoekschrift noch het standaard medisch getuigschrift te on-

derzoeken, de rechten van verdediging aan de orde. 

Dit totaal gebrek aan enig onderzoek van het ingediende verzoekschrift of nog het medisch getuigschrift 

zelf of verzoek tot voorleggen van bijkomende stukken/ gegevens heeft een beslissende invloed gehad 

op de uitkomst van de beslissing.” 

 

Artikel 9 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 en recente inlichtingen over aangaande zijn 

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

de noodzakelijk geachte behandeling.(…)” 

 

Aldus blijkt dat verzoeker naast zijn aanvraag ook een standaard medisch getuigschrift dient in te dienen 

dat niet enkel de ziekte vermeldt, doch tevens de graad van de ernst vermeldt, alsook de noodzakelijk 

geachte behandeling. Het volstaat aldus niet om de graad van de ernst van de ziekte te omschrijven in 

de aanvraag. Zulks moet duidelijk blijken uit het standaard medisch getuigschrift. Evenwel kan 

verzoeker worden gevolgd waar hij stelt dat uit de voormelde bepaling niet kan worden afgeleid dat het 

woord “ernstig” of “niet ernstig” in het attest zou voorkomen. Zo dit op het attest voorkomt dan geeft dit 

uiteraard een indicatie over de graad van de ernst, doch zulks mag niet geëist worden. Het volstaat dat 

de graad van de ernst kan afgeleid worden uit het attest. Verzoeker kan ook nog worden gevolgd waar 

hij stelt dat de beschrijving van de ernst van de aandoening niet exclusief onder de ene of andere 

rubriek dient te worden vermeld. Zulks kan immers niet afgeleid worden uit de voormelde bepaling. 

 

Nu stelt verzoeker dat het standaard medisch getuigschrift dat hij heeft ingediend bij zijn aanvraag wel 

degelijk de graad van de ernst van zijn ziekte vermeldt. Teneinde deze verklaring van verzoeker te 

kunnen controleren heeft de Raad de stukken van het administratief dossier nodig en meer bepaald het 

standaard medisch getuigschrift dat gevoegd werd bij de aanvraag. 

 

Zoals hierboven reeds vastgesteld werd, is verweerder in gebreke gebleven een administratief dossier 

neer te leggen. Bijgevolg kan niet worden nagegaan of de oordeelsvorming van de gemachtigde van de 

staatssecretaris gegrond is, gelet op de aangevoerde schendingen zoals hierboven vermeld. Evenmin 

kan er worden nagegaan of de administratie wel of niet over alle nodige informatie beschikte bij het 

nemen van de bestreden beslissing. Daar de administratie deze determinerende informatie niet ter 

beschikking van de Raad gesteld heeft, is de wettigheidscontrole op haar beslissing onmogelijk (RvS 17 

februari 1998, nr. 71.867). 
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Gelet op artikel 39/59 van de vreemdelingenwet, dat stelt dat wanneer de verwerende partij het 

administratief dossier niet binnen de vastgestelde termijn toestuurt, de door de verzoeker vermelde 

feiten als bewezen geacht worden, tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn, acht de Raad dat er 

voldoende redenen zijn om de bestreden beslissing te vernietigen. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Er is 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, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie van 23 oktober 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, onontvankelijk wordt 

verklaard, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes maart tweeduizend dertien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


