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 nr. 203 595 van 8 mei 2018  

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. BLOMME 

Vredelaan 25 

8820 TORHOUT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Kirgizische nationaliteit te zijn, in eigen 

naam alsook in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X 

en X, op 11 mei 2016 hebben 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 Administratieve Vereenvoudiging van 15 april 2016, 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. 

 

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 27 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

29 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

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

de verzoekende partijen en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

1.1. Op 28 april 2012 dienen de verzoekers een eerste 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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Nadat de aanvraag op 1 juni 2012 ontvankelijk werd verklaard, beslist de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) op 19 juni 2014 dat deze aanvraag ongegrond is.  

 

1.2. Op 12 juni 2015 dienen de verzoekers een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

Op 8 juli 2015 beslist de gemachtigde dat deze aanvraag onontvankelijk is.  

 

1.3. Op 9 december 2015 dienen de verzoekers een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

Op 15 april 2016 beslist de gemachtigde tot de onontvankelijkheid van de medische verblijfsaanvraag 

van 9 december 2015.  

 

Het betreft de thans bestreden beslissing. Zij is als volgt gemotiveerd:  

 

“(…) 

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

09.12.2015 bij onze diensten werd ingediend door:  

Z., E. (R.R.: …) geboren te T. op (…)1978  

Z., D. (RR: …) Geboren te B. op (…)1983  

+ kinderen  

Z., D. ° (…) 14.03.2005,  

Z., R. ° (…) 18.04.2011  

Z., R. ° (…) 2013  

nationaliteit: Kirgizië  

Adres: (…) 

 

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, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is  

 

Reden(en):  

 

Artikel 9ter – § 3 5° – van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds 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. Op 19.06.2014 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing 

genomen aangaande de aanvraag tot machtiging tot verblijf d.d. 28.04.2012. Betrokkene legt in de 

nieuwe verblijfsaanvraag een standaard medisch getuigschrift (en de bijlage) voor. Het voorgelegde 

medisch getuigschrift (en bijlage) bevat reeds eerder aangehaalde medische elementen van betrokkene 

waarin in de beslissing d.d. 19.06.2014 uitgebreid werd op ingegaan. (zie bevestiging arts d.d. 

11.04.2016 in bijgevoegde gesloten omslag). Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de 

gemachtigde van de minister de aanvraag onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3 – 5° 

van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art. 187 van de wet van 29 december 2010 

houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012). 

(…)”  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

In een enig middel voeren de verzoekers de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

vreemdelingenwet, van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te New York op 4 november 1950 en goedgekeurd 

bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 
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betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), 

van de materiële motiveringsplicht, van het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. De verzoekers verwijten de verweerder tevens machtsmisbruik.  

 

Het enig middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“4.1.1. De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dd. 15 april 2016 (kennisgeving 20 april 

2016) dat “art. 9ter-§3 5°- van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door art. 187 van de wet 

van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de gevallen bepaald in artikel 9bis, §2, 1° tot 3° of de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds 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.” (stuk 1).  

 

De verwerende partij baseert zich hiervoor op het medisch advies van de arts – adviseur dd. 11 april 

2014 voor D. (stuk 3):  

 

“Betrokkene legt in de aanvraag dd. 9/12/2015 een standaard medisch getuigschrift (SMG) voor dd. 

13/11/2015 opgesteld door dr. R. + bijlage dd. 30/10/2015. Uit dit medisch getuigschrift blijkt dat het 

nog steeds dezelfde pathologie van betrokkene betreft als de pathologie in de medische attesten 

gevoegd bij de 9ter aanvraag dd. 28/4/2012, waarvoor reeds een uitgebreid advies werd opgesteld 

door collega dr. P. dd. 13/6/2014. Op het standaard medisch getuigschrift dd. 13/11/2015 worden 

geen nieuwe pathologie aangehaald voor betrokkene. Het voorgelegde SMG bevestigt enkel het 

reeds eerder aangehaalde ziektebeeld.” (stuk 3)  

 

De verzoekende partijen kunnen zich hiermee geenszins akkoord verklaren.  

 

4.1.2. Het zoontje van de eerste en tweede verzoekende partij is ernstig ziek. Vastgesteld kan worden 

dat D. lijdt aan cerebrale parese of hersenverlamming. De verzoekende partijen verwijzen naar het 

medisch attest dat werd ingevuld door dokter F.  R., kinderarts, kinderneuroloog en revalidatiearts aan 

het AZ Delta te Roeselare.  

 

Als diagnose wordt gesteld:  

 

“Een vijfjarige met ernstige spastisch-dyskinetische cerebral palsy, hoogstwaarschijnlijk ten gevolge 

van peripartale asfyxie. Ook epilepsie, niet volledig gecontroleerd, maar met grotendeels 

aanvaardbare aanvalsfrequentie.” (stuk 5)  

 

De huidige problematiek is het volgende:  

 

“Zwangerschap: duur: 42w/verloop: normaal  

Partus: navelstrengomstrengeling/ Asfyxie?  

Gewicht: 3400g  

Neonataal: hypotoon/geballoneerd  

Voedingsproblemen  

Zegt enkele 10-tallen losse woordjes  

Begrijpt veel  

Kan niet gericht grijpen  

Kan i-pad bedienen met kin of neus  

 

Paar x/week, bij in slaap vallen ’s avonds, enkele verschietreacties  

Vroeger duidelijk meer aanvallen/ vooral sinds Depakine duidelijk beter  

 

Is 1 week geleden gestart in MPI klerken  

 

8//2011 hospitalisatie in Ottignies: 24u EEG epileptisch gestoord (daarom Depakine in plaats van 

carbamazepine)/ MRI hersenen: signaalafwijkingen in beide thalami, alsook 6 in perirolandische 

cortex (links meer dan rechts)/ metabool geen duidelijke afwijkingen/ 46, XY (stuk 6)  

 

Cerebrale Parese of hersenverlamming duidt op een groep van neurologische aandoeningen, die de 

samenwerking tussen spieren en het centraal zenuwstelsel bemoeilijkt. Cerebrale Parese ontstaat ten 
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gevolge van een letsel dat optreedt tijdens de ontwikkeling van de hersenen, voor, tijdens of na de 

geboorte. Daardoor is het moeilijk voor het kind om een normale houding te handhaven en normale 

bewegingen uit te voeren. (stuk 7, te consulteren op https://www.uzleuven.be/cp-referentiecentrum/cp-

referentiecentrum)  

 

Kinderen die hieronder lijden hebben problemen met spierspanning, hebben evenwichtsproblemen en/of 

onwillekeurige bewegingen. De gevolgen kunnen gaan van licht tot ernstig, van een aantasting van een 

ledemaat tot het hele lichaam. Daarnaast kunnen epilepsie, leerproblemen, gezichts –en 

gehoorstoornissen en spraakproblemen optreden. (stuk 7, te consulteren op 

https://www.uzleuven.be/cp-referentiecentrum/cp-referentiecentrum)  

 

De graad van de ziekte is ernstig. Het is bijgevolg belangrijk dat D. een kwaliteitsvolle behandeling krijgt.  

 

Omdat D., na onderzoek, epileptisch gestoord bleek te zijn, krijgt hij nu als medicatie Depakine in plaats 

van Carbamazepine (stuk 5). Ook attesteert Dr. R. dat bij stopzetting van de behandeling er een 

toename van de epilepsie aanvallen volgt (stuk 5).  

 

Eveneens wordt geattesteerd dat een behandeling voor een gunstige evolutie betreffende D. 

noodzakelijk is voor een gunstige evolutie in de ontwikkeling en qua motorische ondersteuning. D. is 

motorisch heel beperkt en kan zich moeilijk zelfstandig verplaatsen. Mantelzorg is en blijft vereist, net 

zoals een adequate en gespecialiseerde medische follow – up (stuk 8).  

 

De verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing dd. 15 april 2016 dat reeds uitvoerig werd 

ingegaan op het ziektebeeld betreffende D. en er bijgevolg een uitgebreid advies werd opgesteld. De 

verwerende partij gaat er echter aan voorbij dat we ondertussen bijna 2 jaar verder zijn en de 

gezondheidstoestand van D. er niet op vooruit gaat. In deze dient ook gewezen te worden op de 

rechtspraak van de Raad van State in zijn arrest nr. 223.961 van 19 juni 2013 aangaande de toepassing 

van artikel 9ter Vw. en artikel 3 E.V.R.M.: “Hoe dan ook vormt de omstandigheid dat artikel 3 van het 

EVRM als hogere norm ten aanzien van de Vreemdelingenwet geldt en mogelijkerwijze een lagere vorm 

van bescherming voorziet, geen beletsel voor de toepassing van artikel 9ter, § 1, eerste lid, van die wet 

zoals hierboven beschreven. Het EVRM bevat immers minimumnormen en belet geenszins een ruimere 

bescherming in de interne wetgeving van de verdragspartijen. (…) Zoals eveneens hierboven is 

uiteengezet, is de verwijzing in het bestreden arrest naar artikel 3 van het EVRM als hogere norm dan 

de Vreemdelingenwet absoluut niet dienstig, alleen al omdat die verdragsbepaling geen ruimere 

bescherming in de nationale wetgeving verbiedt.”  

 

De situatie voor D. is ondraaglijk. Er is blijvende medicatie nodig. Een onderbreking van deze 

behandeling en / of medicatie kan lijden tot verschillende aanvallen van epilepsie (stuk 5). Een terugkeer 

naar Kirgizië zou een verslechtering zijn wat de gezondstoestand van D. betreffen. Eveneens dient 

rekening gehouden te worden met het feit dat D. ondertussen ook een aantal jaar ouder is. Er zijn 

nieuwe behoeften, nieuwe situaties en uiteraard hebben die een invloed op de ziektetoestand van D.  

 

Er dient, betreffende de ziekte van D., rekening gehouden worden met de specifieke graag (sic) waarin 

D. deze ziekte heeft, maar ook met de mate waarin hij deze ziekte dient te ondergaan.  

 

De huidige behandelende artsen, maar ook deze van het verleden, zijn allemaal formeel. D. behoeft een 

specifieke behandeling. D. kan bovendien enkel maar een normaal leven lijden met huidige behandeling 

(stuk 9).  

 

Eveneens verwijzen de verzoekende partijen naar een attest dd. 29 april 2015 betreffende de scholing 

van D. en de gevolgen die zijn medische beperkingen hebben.  

 

“La prise en charge ici en Belgique pour D. est indispensable au développement cognitif de l’enfant 

ainsi que’au maintien du meilleur développement physique. Il doit bénéficier de kinésithérapie, de 

logopédie, de matériels adaptés (…) et d’une scolarité spécifique. (stuk 10)  

Er zijn dus wel degelijk nieuwe elementen voorhanden nu werd aangegeven dat er nieuwe 

omstandigheden zijn die in rekening moeten worden gebracht bij de beoordeling van de aandoening van 

D. Zo is er de leeftijd van D., de noodzakelijk van een blijvende behandeling door specialisten, de 

bijkomende epilepsieaanvallen bij stopzetting behandeling, enz…  

 

https://www.uzleuven.be/cp-referentiecentrum/cp-referentiecentrum
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D. dient blijvend behandeld te worden. Eveneens is er een strikte medisch follow – up noodzakelijk. De 

medische toestand is en blijft voor D. zeer moeilijk. In de medische regularisatieaanvraag dd. 9 

december 2015 werd ruimschoots aangegeven dat dergelijke behandeling niet kan plaatsvinden in het 

land van herkomst. Echter meent de verwerende partij ten onrechte dat er geen nieuwe elementen 

zouden zijn. Zij negeert de nieuwe medische attesten hetwelk de noodzakelijkheid van een 

behandeling/medicatie aantonen.  

 

Ook het verslag van de arts – adviseur is vrij summier. De ziektebeelden en de nieuwe situatie van D. 

werden niet onderzocht. De arts – adviseur volstaat door te stellen: “Het voorgelegde SMG bevestigt 

enkel het reeds aangehaalde ziektebeeld”.  

 

Zowel de verwerende partij als de arts – adviseur gaan eraan voorbij dat, niettegenstaande er een 

bestaande problematiek is, deze problematiek er wel op kan achteruitgaan, hetgeen hier in casu wel 

zeker het geval is. In deze optiek ontbreekt bijgevolg een noodzakelijke beoordeling en wordt de 

motiveringsplicht geschonden.  

 

4.1.2. Bovendien kan er ook benadrukt wordt dat de aandoening waaraan het zoontje van de eerste en 

tweede verzoekende partijen aan lijdt ernstig genoeg is om in aanmerking te komen voor een 

verblijfstitel op grond van medische redenen.  

 

Immers, gezien de medicatie die D. dient in te nemen en de mogelijke complicaties van de aandoening, 

kan er vastgesteld worden dat D. voldoet aan de voorwaarden voor een medische 

regularisatieaanvraag.  

 

Gezien bij het ontbreken van een noodzakelijke behandeling voor D. gevaar bestaat voor opstoten van 

epilepsieaanvallen en een achteruitgang van de motoriek, betekent dit dat de verwerende partij de plicht 

heeft om omzichtig en zorgvuldig te werk te gaan.  

 

Ook het feit dat D. ondertussen weer ouder is en de ziekte gelinkt kan worden aan de leeftijd van D., is 

een nieuw en ernstig feit die op een zorgvuldige manier dient beoordeeld te worden. 

 

Het is duidelijk dat de gezondheidssituatie van de verzoekende partij ernstig is en dat een adequate 

opvolging en behandeling noodzakelijk zijn.  

 

Door de medische regularisatieaanvraag dd. 9 december 2015 van de verzoekende partijen 

onontvankelijk te verklaren op grond van het feit dat uit het voorgelegde medisch attest niet zou blijken 

dat D. niet zou lijden aan medische aandoeningen die een reëel risico inhoudt, louter op basis van het 

feit dat het dezelfde aandoening betreft, blijkt dat de verwerende partij niet in alle objectiviteit alle 

inhoudelijke elementen die in het standaard medisch attest werden aangehaald, heeft onderzocht. 

Immers, een ziekte kan nu immers verbeteren doch ook verslechteren, zoals hier het geval is.  

 

De arts-adviseur van de verwerende partij heeft het nieuwe medisch attest van de verzoekende partij 

niet afdoende geëvalueerd en heeft de gevolgen van een mogelijk gebrek aan behandeling in het land 

van herkomst niet onderzocht.  

 

De werkwijze die verwerende partij hier in casu heeft toegepast strookt niet met het algemeen 

rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, en schendt de zorgvuldigheidsplicht. Er werd immers niet 

onderzocht of een behandeling in het land van herkomst toegankelijk en/of bestaande is gelet ook op de 

nieuwe feitelijkheden.  

 

Voorts wensen verzoekers nogmaals aan te halen dat onverminderd de nieuwe gegevens, er ook niet 

dienstig kan verwezen worden naar een eerdere beslissing nu deze niet conform de wetgeving werd 

genomen. Nochtans wordt door de bestreden beslissing wel verwezen naar deze eerdere beslissing 

waardoor de eerdere beslissing wordt hernomen in de motivering van de huidige bestreden beslissing. 

Hierdoor is ook deze beslissing niet conform de wet genomen.  

Er wordt niet in concreto uiteengezet waarom de aangehaalde medische situatie van D. niet in 

overeenstemming is met artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Volgens het RvV arrest 83.956 van 29 juni 2012 miskent deze DVZ motivering artikel 9ter van de 

Verblijfswet en de formele motiveringsplicht. Artikel 9ter beschermt niet alleen tegen directe 

levensbedreigingen, maar ook tegen een reëel risico wanneer er geen adequate behandeling is in het 
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land naar waar de aanvrager zou moeten terugkeren. Voor toepassing van de medische filter moet de 

verwerende partij beide elementen nagaan en motiveren.  

 

Dit wordt ook nog eens expliciet bevestigd door het RvV arrest nr. 92.863 van 4 december 2012: “Aldus 

blijkt dat de ambtenaar-geneesheer door enkel te onderzoeken of de aandoeningen direct 

levensbedreigend zijn, in de zin dat er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een 

vergevorderd stadium van de ziekte, zonder verder onderzoek naar de mogelijkheden van een 

behandeling in het land van herkomst of zonder aan te geven dat het slechts een banale ziekte betreft, 

de rechtspraak van het EHRM inzake artikel 3 van het EVRM bij de verwijdering van zieke 

vreemdelingen, te beperkend interpreteert.”  

 

En het RvV arrest nr. 93.285 van 11 december 2012: “De bestreden beslissing steunt op een deductie 

van de arts-adviseur die geen steun vindt in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet. Er 

werd in strijd met artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet niet nagegaan of er geen sprake is 

van een ziekte of aandoening die een reëel risico inhoudt op onmenselijke en vernederende 

behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van bestemming. De 

zorgvuldigheidsplicht en materiële motiveringsplicht werden geschonden in het licht van artikel 9ter, § 1, 

eerste lid van de vreemdelingenwet.”  

 

Deze rechtspraak van de RvV werd bevestigd door de Raad van State in het arrest nr. 223.961 van 19 

juni 2013 (terug te vinden op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.be). “Anders dan de 

verwerende partij voorhoudt, houdt deze laatste bepaling duidelijk twee mogelijkheden in wat betreft de 

ziekte van de betrokkene: de ziekte houdt een reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit in, of zij 

houdt een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek aan 

adequate behandeling in het land van herkomst in. De duidelijke bewoordingen van deze bepaling, 

waarin de twee mogelijkheden naast elkaar zijn geplaats, vergen geen nadere interpretatie en laten 

geenszins toe te besluiten dat de” tweede mogelijkheid, zijnde een reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling door een gebrek aan adequate behandeling in het land van herkomst, 

afhankelijk is van de eerste mogelijkheid, met name een reëel risico voor het leven of de fysieke 

integriteit van de betrokkene.”  

 

Een motivering zoals de verwerende partij in dit dossier reeds heeft toegepast en waar naartoe wordt 

verwezen is dus niet voldoende. In casu is de formele motiveringsverplichting geschonden waardoor de 

RvV arresten 83.956 van 29 juni 2012, 92.863 van 4 december 2012 en 93.285 van 11 december 2012 

naar analogie kan worden toegepast!  

 

Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden.  

 

Artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

moeten vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat motivering afdoende moet zijn.  

 

De verwerende partij is heel summier in zijn motivering van de bestreden beslissing.  

 

De verwerende partij heeft in de bestreden beslissing niet gemotiveerd waarom de medische 

aandoening waaraan D. lijdt niet in aanmerking komt voor een medische regularisatieaanvraag op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Dit niettegenstaande het feit dat er in het standaard medisch 

attest duidelijk wordt aangehaald dat een medische follow – up en een medische behandeling voor D. 

uiterst noodzakelijk is. 

 

Meer nog, als men het verslag van de arts – attaché bestudeert, kan er duidelijk afgeleid worden dat de 

verwerende partij gebruik maakt van zogenaamde “standaardbeslissingen”. De vraag die zich hierbij 

dan ook overduidelijk stelt is of de verwerende partij wel rekening heeft gehouden met alle elementen, 

eigen aan de ziektetoestand van D. 

Bijgevolg is niet alleen de materiële motiveringsplicht, doch ook de zorgvuldigheidsplicht geschonden. 

De bestreden beslissing dient bijgevolg geschorst en vernietigd te worden.  

 

4.2.3. Uit het standaard medische attest bijgevoegd bij de medische regularisatie aanvraag dd. 9 

december 2015 blijkt duidelijk dat het zoontje van de verzoekende partijen lijdt aan medische 

aandoeningen waarbij een adequate behandeling noodzakelijk is.  
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Er dient er op gewezen te worden dat de bestreden beslissing dd. 15 april 2016 (kennisgeving 20 april 

2016) GEEN enkele motivering bevat over het tweede en derde deel van de definitie van artikel 9ter: of 

er geen van de genoemde risico’s is in het geval dat de verzoekende partij geen adequate behandeling 

meer zou krijgen na terugkeer.  

 

Ook in de EHRM rechtspraak is niet alleen de ziekte van belang, maar ook de mogelijkheid tot 

behandeling en opvang in het herkomstland (stuk 11: Kruispunt Migratie-Integratie, ‘Nieuwsbrief 

Vreemdelingenrecht en IPR’, dd. 21 december 2012 (stuk nr. 13-2012), 

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/detailnieuwsbr.aspx?id=18030#1).  

 

De verzoekende partijen terug sturen naar hun land van herkomst, Kirgizië, zal leiden tot ernstige 

schade. De gezondheidszorg in Kirgizië wordt geconfronteerd met grote uitdagingen, waardoor er een 

reële kans bestaat dat D. niet zal kunnen beschikken over de intensieve en noodzakelijke verzorging, 

waar hij in België op grond van art. 23 G.W. wel aanspraak op maakt.  

 

Wat de toegang tot de sociale zekerheid in Kirgizië betreft, is het VN comité van economische, sociale 

en culturele rechten (hierna: het comité) bezorgd om het gebrek aan een universele sociale zekerheid in 

Kirgizië. Het comité heeft als aanbeveling dat Kirgizië meer moeite moet doen om een minimum aan 

sociale zekerheid te voorzien. Dit blijkt uit de objectieve informatie:  

 

“The Committee recommends that the State party step up its efforts to establish a social protection floor 

as an initial step towards a universal comprehensive social security system. In this regard, the 

Committee draws the attention of the State party to its general 11 comment No. 19 (2007) on the right to 

social security, and its 2015 statement on social protection floors (E/C.12/2015/1).” (stuk 12: United 

Nations Economic and Social Council, Concluding observations on the combined second and third 

periodic reports of Kyrgyzstan, 7 july 2015, p5)  

 

Het comité merkt op dat de toegang tot de gezondheidszorg vaak gelimiteerd is, de gezondheidszorg 

faciliteiten zijn van slechte kwaliteit en er is onvoldoende materiaal. Het comité heeft vervolgens ook de 

volgende aanbevelingen:  

 

“The Committee recommends that the State party increase human, technical and financial resources 

allocated to the health sector, and: (a) Monitor discrimination in access to health services and ensure 

that health professionals who hamper anyone’s access are duly sanctioned; (b) Provide confidential 

access for everyone, including adolescents, to contraceptives and safe abortion services, and ensure 

that these services are fully covered by health insurance; (c) Disseminate information on patients’ rights 

and ensure the availability of adequate implementation mechanisms, with particular focus on access to 

appropriate compensation in the event of medical errors.” (stuk 12: United Nations Economic and Social 

Council, Concluding observations on the combined second and third periodic reports of Kyrgyzstan, 7 

july 2015, p7-8)  

 

De verzoekende partijen hebben niet de financiële middelen om de kosten van de verzorging te dragen. 

Veel mensen in Kirgizië komen door de grote uitgaven die ze moeten doen voor hun gezondheidszorg in 

de armoede terecht.  

 

“The impact of catastrophic health expenditure on increases in poverty indicators is shown in figure 10. 

While such expenditures increased the poverty indicators in Kyrgyzstan by 2.4 per cent and by 3.2 per 

cent in Kazakhstan, in Romania an impact of 7.6 per cent was observed. In Armenia and Belarus, the 

impact was measured at 8.4 per cent, and reached 8.8 per cent in the Republic of Moldova. It was in 

Bulgaria that catastrophic health expenditure had the highest impact on poverty levels, at 31.9 per cent. 

(stuk 13: Social security policy briefings, Social security for all: Addressing inequities in access to health 

care for vulnerable groups in countries of Europe and Central Asia, Social Security Department 

International Labour Office, 2011, p 12-13)  

 

Mensen met een handicap worden nog dagelijks gediscrimineerd in Kirgizië. De wet verbiedt 

discriminatie tegen mensen met een fysieke, intellectuele en mentale handicap, maar dergelijke mensen 

kijken nog steeds aan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, in educatie, transportmiddelen, toegang 

tot gezondheidszorg en andere staatsdiensten. Dit blijkt uit de Country report on Human Rights 

Practices 2014 – Kyrgyz republic van de US Department of State.  

 

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/detailnieuwsbr.aspx?id=18030#1
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“Persons with Disabilities The law prohibits discrimination against persons with physical, sensory, 

intellectual, and mental disabilities, but such persons faced discrimination in employment, education, air 

travel and other transportation, access to health care, and the provision of other state services. The law 

mandates access to buildings for persons with disabilities, requires access to public transportation and 

parking, and authorizes subsidies to make mass media available to persons with hearing or vision 

disabilities, and free plots of land for the construction of a home. The government generally did not 

ensure proper implementation of the law. In addition, 12 persons with disabilities often had difficulty 

finding employment because of negative societal attitudes and high unemployment among the general 

population. A lack of resources made it difficult for persons with disabilities to receive adequate 

education. Although children with disabilities have the right to an education, the Association of Parents 

of Children with Disabilities stated schools often denied them entry. Parents sometimes established 

special educational centers for their children, but they did not receive government assistance. The 

government continued to fund programs to provide school supplies and textbooks to children with 

mental or physical disabilities. Serious problems continued within psychiatric hospitals. The government 

did not adequately provide for basic needs, such as food, water, clothing, heating, and health care, and 

facilities were often overcrowded. Inadequate funding played a critical factor. Authorities usually placed 

children with mental disabilities in psychiatric hospitals rather than integrating them with other children. 

Other residents were also committed involuntarily, including children without mental disabilities who 

were too old to remain in orphanages. The Youth Human Rights Group monitored the protection of 

children’s rights in institutions for children with mental and physical disabilities. The group noted gross 

violations by staff at several institutions, including depriving young residents of sufficient nourishment 

and physically abusing them. The Office of the Prosecutor General is responsible for protecting the 

rights of psychiatric patients and persons with disabilities. According to local NGO lawyers, members of 

the Prosecutor General’s Office had no training and little knowledge of the protection of these rights and 

were ineffective in assisting citizens with disabilities. Most judges lacked the experience and training to 

make determinations as to whether it was appropriate to mandate committing people to psychiatric 

hospitals, and authorities continued the practice of institutionalizing individuals against their will. The 

country does not have centralized statistics on persons with disabilities, but authorities estimated their 

number at between 20,000 and 30,000 in a population of 5.5 million persons. Several activists noted 

authorities have not implemented the 2008 law requiring employers to provide special hiring quotas 

(approximately 5 percent of work positions) for persons with disabilities.”(stuk 14: USDOS – US 

Department of State: Country Report on Human Rights practices 2014 – Kyrgyz Republic, 25 juni 2015, 

te consulteren op http://www.ecoi.net/local_link/306335/429718_en.html)  

 

De gezondheidszorg kan nog altijd beter, de sterfte bij volwassenen is nog altijd zeer hoog en ook de 

kwaliteit van de verzorging is een reden om ongerust te zijn. Deze factoren hebben geleid tot 

ongenoegen bij de bevolking en ondermijnen de steun van de bevolking aan het publieke systeem.  

 

“Health outcomes for key conditions, however, have not improved, adult mortality is still high (see Annex 

1.III outcomes comparisons), and quality of care remains a concern. These factors have led to 

dissatisfaction among the population and have undermined support of the public system. The Den 

Sooluk national health reform program, covering 2012–16, has been developed to address these 

challenges. The new program focuses on creating a strong link between program activities and their 

impact 13 on health outcomes. Four priority health improvement areas have been selected for which 

expected gains in health outcomes have been set with a five-year horizon: cardiovascular diseases 

(CVDs), mother and child health (MCH), tuberculosis (TB), and HIV infection (HIV). The strategic 

approach of Den Sooluk is based on three interlinked pillars: (a) expected health gains, (b) core services 

needed to achieve expected health gains, and (c) detection and removal of health system barriers that 

undermine the delivery of core services and hence the achievement of health gains.” (stuk 15: The 

World bank: Toward Universal Coverage in Health: the Case of the State guaranteed benefit Package of 

the Kyrgyz Republic, UNICO Studies Series No. 17, January 2013, p12)  

 

In de bestreden beslissing wordt geen rekening gehouden met de mogelijke stopzetting van de 

behandeling. Bij een terugkeer naar het land van herkomst zullen de medische problemen verergeren. 

De bestreden beslissing maakt in dit opzicht dan ook een schending van artikel 3 E.V.R.M. uit.  

De verzoekende partijen naar hun land van herkomst terugsturen om aldaar de noodzakelijke 

gespecialiseerde zorgen te kunnen krijgen, wetende dat er geen behandeling beschikbaar is, maakt een 

schending uit van artikel 3 E.V.R.M.  

 

4.2.4. Bovendien kan ook het arrest M.S.S. tegen België en Griekenland van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens vermeld worden.  
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Dit arrest stelt dat, indien ‘reliable sources’ getuigen van ‘practices resorted to or tolerated by the 

authorities which are manifestly contrary to the principles of the Convention’, de nationale autoriteiten 

zich niet zonder meer kunnen beroepen op het vertrouwensbeginsel ten opzichte van de andere lidstaat. 

In concreto dient de Dienst Vreemdelingenzaken na te gaan hoe een andere lidstaat zijn internationale 

verplichtingen en de EU-richtlijnen in de praktijk brengt en individuele garanties eisen.  

 

Naar analogie kan dit arrest toegepast worden voor wat betreft de verantwoordelijkheid van de Dienst 

Vreemdelingenzaken bij de beoordeling van de vraag of iemand op een efficiënte manier de 

noodzakelijke gezondheidszorgen in land van herkomst zal kunnen krijgen.  

 

Hierboven werd reeds meer dan genoegzaam aangetoond dat de gezondheidszorg in het land van 

herkomst NIET voldoende is. Er is voor D. geen adequate behandeling in Kirgizië voorhanden. Bij 

gedwongen terugkeer naar het land van herkomst is er een reëel risico op schending van artikel 3 

E.V.R.M.  

 

4.2.5. Tot slot kan, gelet op voorgaande uiteenzetting, geconcludeerd worden dat er in casu sprake is 

van machtsmisbruik uitgaande van de verwerende partij.  

 

Immers, uit de voorgelegde medische attesten blijkt duidelijk dat D. lijdt aan een aandoening die ernstig 

is en die zonder de noodzakelijke medische behandelingen, een reëel risico voor het leven of de fysieke 

integriteit inhoudt.  

 

De beslissing van verwerende partij, om de medische regularisatie aanvraag van de verzoekende 

partijen, ingediend op 9 december 2015, onontvankelijk te verklaren is dan ook niet redelijk.  

 

De bovenstaande rechtsregels worden dan ook in de bestreden beslissing zonder meer geschonden.”  

 

3.1. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden” (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972).  

 

De verzoekers werpen in de aanhef van het enig middel onder meer de schending op van het 

“algemeen beginsel van behoorlijk bestuur”. Het bestuursrecht kent geen uniek en enig “beginsel van 

behoorlijk bestuur”, maar diverse beginselen van behoorlijk bestuur. Bij gebrek aan duidelijke 

omschrijving van de geschonden geachte rechtsregel, is dit middelenonderdeel dan ook niet 

ontvankelijk.   

 

3.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde 

liggen en dit op afdoende wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering 

pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen. Hetzelfde geldt voor de formele motiveringsplicht, die is bepaald in artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, zoals van toepassing op de datum van de bestreden beslissing.  

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

Ter ondersteuning van hun grief betreffende de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 

van de vreemdelingenwet, verwijzen de verzoekers naar een aantal arresten van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) die handelen omtrent de toepassing van artikel 9ter, §1, 

eerste lid, van de vreemdelingenwet (arresten met nrs. 83 956, 92 863, 93 285). 
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Artikel 9ter, §1, eerste lid, 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.”  

 

Deze bepaling houdt duidelijk twee onderscheiden mogelijkheden in wat betreft de ziekte, voorgelegd 

door betrokkene, met name:  

- de ziekte houdt een reëel risico in voor het leven of voor de fysieke integriteit, of;  

- de ziekte houdt een reëel risico in op onmenselijke of vernederende behandeling doordat er geen 

adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land van verblijf.  

 

Deze twee verschillende mogelijkheden moeten onafhankelijk van elkaar worden getoetst (cf. RvS 19 

juni 2013, nr. 223.961, RvS 28 november 2013, nrs. 225.632, 225.633 en RvS 16 oktober 2014, nr. 

228.778).  

 

De Raad stelt evenwel vast dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 9ter, 

§3, 5°, van de vreemdelingenwet.  

 

Deze bepaling luidt als volgt:  

 

“De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

(…) 

5° 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 met uitzondering van de elementen die werden aangehaald in het kader van een 

aanvraag die als onontvankelijk werd beoordeeld op basis van artikel 9ter, § 3, 1°, 2° of 3°, en met 

uitzondering van de elementen aangehaald in eerdere aanvragen waarvan afstand werd gedaan.” 

 

Artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet legt de gemachtigde op om de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk te verklaren 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. In dat geval is een onderzoek naar de twee 

onderscheiden mogelijkheden van artikel 9ter, §1, van de vreemdelingenwet, zoals hierboven 

weergegeven, niet aan de orde. De hele argumentatie in het kader van de twee onderscheiden 

mogelijkheden van artikel 9ter, §1, van de vreemdelingenwet en de verwijzing naar de desbetreffende 

rechtspraak van de Raad (en de bevestiging van deze rechtspraak door de Raad van State) is in casu 

dan ook niet relevant in rechte en dus niet dienstig. Aan de genoemde rechtspraak kan overigens hoe 

dan ook geen precedentenwerking worden toegekend.  

 

De Raad stelt voorts vast dat de bestreden beslissing duidelijk de redenen aangeeft op grond waarvan 

zij is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers, met verwijzing naar de 

toepasselijke wetsbepaling, met name artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet, vastgesteld dat de 

verzoekers in hun nieuwe verblijfsaanvraag van 9 december 2015, en in het bijgevoegde standaard 

medisch getuigschrift en bijlage, slechts elementen inroepen die eveneens werden ingeroepen in de 

vorige aanvraag van 28 april 2012. De gemachtigde benadrukt dat hij de huidige aanvraag 

onontvankelijk moet verklaren in toepassing van artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet indien de 

elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige verblijfsaanvraag. De gemachtigde 

verwijst tevens naar een bevestiging van een arts-adviseur van 11 april 2016, die met een gesloten 

omslag tezamen met de bestreden beslissing aan de verzoekers werd ter kennis gebracht. In 

tegenstelling tot hetgeen de verzoekers voorhouden, kan een uitdrukkelijke verwijzing naar een dergelijk 

advies van een arts een afdoende motivering vormen indien de inhoud van dit advies aan de betrokkene 

werd ter kennis gebracht en dat dit advies zelf ook afdoende is gemotiveerd (RvS 2 december 2013, nr. 

225.659; RvS 18 juni 2012, nr. 219.772; RvS 19 mei 2011, nr. 213.636). Bovendien is het, in het kader 

van beslissende adviezen, toegelaten om de onwettigheden, die aan dergelijk advies kleven, aan te 

voeren tegen de uiteindelijk door de gemachtigde genomen beslissing waarbij de verblijfsaanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard (cf. RvS 13 oktober 2006, nr. 163.590; RvS 5 juli 2007, nr. 173.201; RvS 
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28 juni 2011, nr. 214.213). Ook de motieven van de bevestiging van de arts van 11 april 2016 moeten in 

casu dus geacht worden integraal deel uit te maken van de bestreden beslissing zelve. Het de volgende 

motieven: 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 09.12.2015 en 28.04.2012 te vergelijken.  

 

Betrokkene legt in de aanvraag dd. 9/12/2015 een standaard medisch getuigschrift (SMG) voor dd. 

13/11/2015 opgesteld door dr. R. + bijlage dd. 30/10/2015. Uit dit medisch getuigschrift blijkt dat het nog 

steeds dezelfde pathologie van betrokkene betreft als de pathologie in de medische attesten gevoegd bij 

de 9ter aanvraag dd. 28/4/2012, waarvoor reeds een uitgebreid advies werd opgesteld door collega dr. 

P. dd. 13/6/2014. Op het standaard medisch getuigschrift dd. 13/11/2015 wordt geen nieuwe pathologie 

aangehaald voor betrokkene. Het voorgelegde SMG bevestigt enkel het reeds eerder aangehaalde 

ziektebeeld.” 

 

De verzoekers menen dat het verslag van de arts-adviseur vrij summier zijn. De Raad merkt 

dienaangaande op dat de bestreden beslissing zelf ook reeds uitdrukkelijke motieven in feite en in 

rechte bevat. Deze motieven moeten worden samen gelezen met de bevestiging van de arts-adviseur 

van 11 april 2016. De vaststellingen van de arts zijn duidelijk. Hij stelt met name vast dat uit het 

bijgebrachte standaard medisch getuigschrift van 13 november 2015 en de bijlage van 30 oktober 2015 

blijkt dat het nog steeds om dezelfde pathologie gaat als deze die in de medische attesten bij de 

aanvraag van 28 april 2014 werden gevoegd, waarvoor reeds een uitgebreid advies werd opgesteld 

door dr. P. op 13 juni 2014. De arts-adviseur licht hierbij tevens toe dat het voorgelegde standaard 

medisch getuigschrift enkel het reeds eerder aangehaalde ziektebeeld bevestigt. De gemachtigde 

motiveert verder dat in de huidige aanvraag slechts dezelfde elementen worden aangebracht als deze 

die reeds werden ingeroepen in de aanvraag van 28 april 2014. Dergelijke vaststellingen volstaan opdat 

de verzoekers kunnen nagaan of de overheid is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken van de redelijkheid tot haar 

beslissing is gekomen. De Raad ziet, in het licht van artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet, niet 

in wat hieraan kan worden toegevoegd. De verzoekers behoren immers zelf te weten welke elementen 

zij bij hun opeenvolgende aanvragen hebben aangehaald en wat precies de medische aandoeningen 

zijn waarop zij deze aanvragen hebben gebaseerd. De motiveringsplicht reikt overigens niet zo ver dat 

de arts-adviseur de motieven zou moeten weergeven die de grondslag voor zijn motieven vormen (RvS 

14 juli 2016, nr. 12.064 (c)).   

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet blijkt derhalve niet.  

 

3.3. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekers op concrete wijze de motieven van het advies van de ambtenaar-

geneesheer van 11 april 2016, zoals hierboven geciteerd en toegelicht, niet betwisten. Zij betwisten als 

dusdanig niet dat het nog steeds dezelfde pathologie betreft als de pathologie in de medische attesten, 
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gevoegd bij de 9ter-aanvraag van 28 april 2012, waarvoor reeds een uitgebreid advies werd opgesteld 

door dokter P. op 13 juni 2014, noch dat op het standaard medisch getuigschrift van 13 november 2015 

geen nieuwe pathologie wordt aangehaald en dat het voorgelegde standaard medisch getuigschrift 

enkel het reeds eerder aangehaalde ziektebeeld bevestigt.  

 

Met de loutere verwijzing naar en citering uit het standaard medisch getuigschrift van 13 november 2015 

(stuk 5, zoals benoemd in het verzoekschrift) en de bijlage van 30 oktober 2015 (stuk 6, zoals benoemd 

in het verzoekschrift), en met de toelichtingen omtrent de cerebrale parese waaraan hun zoon lijdt, 

tonen de verzoekers op geen enkele wijze aan dat de gemachtigde en de arts-adviseur met miskenning 

van de voorliggende feiten zouden hebben vastgesteld dat in de huidige aanvraag van 9 december 

2015 slechts dezelfde elementen werden ingeroepen als deze die reeds werden ingeroepen in de 

eerdere aanvraag van 28 april 2012. De verzoekers duiden immers niet aan welk van de elementen uit 

deze medische attesten, in tegenstelling tot de beoordeling van de arts-adviseur en de gemachtigde, 

nog niet zou zijn ingeroepen in het kader van hun aanvraag van 28 april 2012. Waar de verzoekers nog 

verwijzen naar een stuk 8 en zij hierbij benadrukken dat een behandeling, mantelzorg en follow-up 

vereist blijft, merkt de Raad nog op dat uit de stukken van het administratief dossier niet blijkt dat de 

verzoekers dit medisch attest van 25 februari 2016 aan de diensten van de verweerder hebben 

overgemaakt ter ondersteuning van hun aanvraag van 9 december 2015. Bijgevolg kon de gemachtigde 

hiermee ook geen rekening houden.  

 

De Raad herhaalt dat uit artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet duidelijk blijkt dat in het geval van 

opeenvolgende aanvragen om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, 

de latere aanvraag niet-ontvankelijk wordt verklaard indien daarin dezelfde elementen worden 

ingeroepen als in de eerdere aanvraag. Dit houdt in dat de gemachtigde de beide aanvragen moet 

vergelijken om na te gaan of de ingeroepen elementen dezelfde zijn. Indien het gaat om dezelfde 

elementen, dan dient hij de tweede aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren (RvS 20 oktober 2015, nr. 

232.626).  

 

Uit de bewoordingen van de betrokken wetsbepaling blijkt dus dat “de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning” van de verblijfsaanvragen met elkaar moeten worden vergeleken. Voor een goed begrip 

van de voormelde terminologie moet worden nagegaan welke de elementen zijn die de aanvrager dient 

voor te leggen ter ondersteuning van zijn medische verblijfsaanvraag. Het antwoord op deze vraag is 

terug te vinden in de overige bepalingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 1, van de vreemdelingenwet 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 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. 

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.” 

 

Hieruit blijkt dat de elementen die verplicht moeten worden ingeroepen ter ondersteuning van een 

verblijfsaanvraag (minstens) betrekking hebben op de ziekte op basis waarvan de aanvraag wordt 

ingediend, de graad van ernst van deze ziekte en de noodzakelijk geachte behandeling (artikel 9ter, §1, 

vierde lid, van de vreemdelingenwet). De door artikel 9ter, § 3, 5°, van de vreemdelingenwet 
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voorgeschreven vergelijking van de ingeroepen elementen strekt zich derhalve minstens uit tot de ziekte 

op basis waarvan de verblijfsaanvraag wordt ingediend, de graad van ernst ervan en de noodzakelijke 

behandeling.  

   

Door echter enkel in het algemeen aan te dringen op de ernst van de aandoening en de noodzakelijke 

behandeling, zoals deze blijkt uit de voormelde attesten van 13 november 2015 en 30 oktober 2015, 

tonen de verzoekers echter nog niet aan dat zij in hun huidige aanvraag medische attesten hebben 

bijgebracht waaruit blijkt dat de (graad van) ernst van de aandoening of de concrete behandeling in 

relevant opzicht is gewijzigd ten opzichte van de elementen die zij dienaangaande hadden ingeroepen 

in hun aanvraag van 28 april 2012.  

 

Ook met de loutere bewering dat de gezondheidstoestand van hun zoon er niet op vooruit gaat, tonen 

de verzoekers geen relevante wijziging ten opzichte van de aanvraag van 28 april 2012 aan. De 

verzoekers verzuimen immers om aan te duiden uit welk van de vermeldingen in de attesten van 13 

november 2015 en 30 oktober 2015 precies zou blijken dat de aandoening van hun zoon een andere 

(graad van) ernst vertoont dan deze die werd beschreven in de vele medische attesten die werden 

bijgebracht in het kader van de aanvraag van 28 april 2012. De bewering van de verzoekers vindt geen 

steun in de voornoemde attesten, in tegendeel wordt hierin immers gesteld dat er vroeger duidelijk meer 

epileptische aanvallen waren. Bovendien wordt ‘Depakine’ ook reeds in verschillende medische 

attesten, die werden aangehaald ter ondersteuning van de aanvraag van 28 april 2012, aangeduid als 

“noodzakelijke medicamenteuze behandeling”. Ook op dit punt maken de verzoekers dus niet 

aannemelijk dat er een nieuw element werd ingeroepen.   

 

Er kan voorts niet worden ingezien hoe het loutere feit dat er sinds de vorige beslissing twee jaren zijn 

verloren en dat de betrokkene ook twee jaar ouder is, een nieuw element kan vormen dat de toepassing 

van artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet in de weg staat. Het spreekt immers voor zich dat er 

bij opeenvolgende aanvragen, zoals bedoeld in deze bepaling, steeds een tijdspanne is verstreken 

alvorens de nieuwe aanvraag wordt ingediend. De leeftijd van de betrokkene vertoont voorts niet ipso 

facto een verband met de ziekte op basis waarvan de verblijfsaanvraag wordt ingediend, de graad van 

ernst ervan en de noodzakelijke behandeling. De verzoekers tonen zulks ook in het geheel niet aan met 

hun bijzonder vage bewering dat er nieuwe behoeften en nieuwe situaties zijn die een invloed hebben 

op de ziektetoestand van hun zoon.  

 

Ook met de loutere verwijzing naar tal van oudere standaard medische attesten (door de verzoekers 

benoemd als stuk 9) en de stelling dat alle artsen nu alsook in het verleden formeel bevestigen dat hun 

zoon een specifieke behandeling behoeft om een normaal leven te lijden, tonen de verzoekers op geen 

enkele wijze aan dat zij in hun huidige aanvraag wat dit betreft nieuwe elementen hebben aangehaald. 

In tegendeel geven zij te kennen dat de specifieke behandeling reeds werd aangeduid in de standaard 

medische attesten die zij bij hun vorige aanvraag hebben gevoegd. Wat betreft de verwijzing naar een 

attest van 29 april 2015, volstaat het op te merken dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt 

dat de verzoekers dit attest niet hebben voorgelegd bij hun huidige aanvraag van 9 december 2015 

zodat het bestuur hiermee ook geen rekening kon houden bij de beslissing om de aanvraag met 

toepassing van artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet onontvankelijk te verklaren.  

 

De verzoekers kunnen evenmin dienstig voorhouden dat de bijkomende epilepsieaanvallen een nieuw 

element uitmaakt. Immers blijkt uit de stukken van het administratief dossier, en ook uit het advies dat 

door de ambtenaar-geneesheer op 13 juni 2014 werd uitgebracht inzake de vorige verblijfsaanvraag van 

28 april 2012, dat de epilepsieaanvallen ook toen reeds veelvuldig waren geattesteerd door de 

behandelende artsen. 

 

Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de verzoekers met hun betoog niet aannemelijk maken dat de 

gemachtigde ten onrechte heeft besloten dat zij bij hun aanvraag van 9 december 2015 slechts dezelfde 

elementen hebben aangebracht als deze die reeds bij hun aanvraag van 28 april 2012 werden 

voorgelegd. De Raad benadrukt dat artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet de gemachtigde de 

verplichting oplegt om de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk te verklaren 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. In dat geval is een inhoudelijk onderzoek naar de twee onderscheiden mogelijkheden van 

artikel 9ter, §1, van de vreemdelingenwet, zoals hierboven weergegeven, niet aan de orde. Uit artikel 

9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet volgt dat het enkel de verschillende aanvragen zijn, met name 

“de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag”, die met elkaar moeten worden 
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vergeleken, zodat de toepassing van artikel 9ter, § 3, 5°, van de vreemdelingenwet op zich los staat van 

(de wettigheid van) de beslissing waarbij de eerdere aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet werd geweigerd (RvS 20 oktober 2015, nr. 232.626). Verzoekers’ 

kritiek, dat de bestreden beslissing niet kan verwijzen naar de “eerdere beslissing” aangezien deze niet 

conform de wet werd genomen, kan dan ook niet tot de nietigverklaring leiden. Bovendien kunnen de 

verzoekers, die geen rechtsmiddel hebben aangewend tegen de ongegrondheidsbeslissing van 19 juni 

2014, zich thans niet meer op een eventuele onwettigheid van de (dit is een individuele administratieve 

rechtshandeling) beroepen in het kader van hun beroep tegen de thans bestreden beslissing. Het is 

immers vaste rechtspraak van de Raad van State dat de exceptie van illegaliteit overeenkomstig artikel 

159 van de Grondwet niet kan worden aangewend als middel ten aanzien van definitieve, individuele 

administratieve rechtshandelingen (zie onder meer RvS 28 januari 2010, nr. 200.235).  

 

In casu wordt niet aannemelijk gemaakt dat de gemachtigde zijn onontvankelijkheidsbeslissing niet 
zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat de vaststellingen die eraan ten grondslag liggen en die ook blijken 
uit het bijgevoegde advies van de arts-adviseur blijk zouden geven van een miskenning van de 
voorliggende gegevens. Van een kennelijk onredelijke besluitvorming kan geen sprake zijn aangezien 
de gemachtigde verplicht is om de aanvraag niet ontvankelijk te verklaren indien slechts dezelfde 
elementen worden ingeroepen als in een vorige aanvraag.  
 
De verzoekers argumenteren verder nogmaals inhoudelijk over de ernst van hun aandoening, alsook 

over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische behandeling in het land van herkomst. 

Dit doet echter, zoals uit bovenstaande bespreking is gebleken, in casu niet ter zake aangezien de 

bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet en 

de verzoekers niet aannemelijk maken dat hieraan een foutieve voorstelling van de feiten ten grondslag 

ligt. Wanneer de gemachtigde toepassing maakt van artikel 9ter, §3, 5°, van de vreemdelingenwet, dient 

hij uiteraard niet (opnieuw) te onderzoeken of er een risico is, zoals bedoeld in artikel 9ter, §1, eerste lid, 

van de vreemdelingenwet. De verzoekers kunnen in casu dan ook niet dienstig voorhouden dat de 

gemachtigde of de arts-adviseur in de bestreden beslissing de gevolgen van een mogelijk gebrek aan 

behandeling in het land van herkomst dienden te onderzoeken.   

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Ook machtsmisbruik wordt, gelet op het voorgaande, niet aangetoond.  

 

3.4. Waar de verzoekers in het kader van de door hen aangevoerde schending van artikel 3 van het 

EVRM aanvoeren dat in de bestreden beslissing geen rekening wordt gehouden met de mogelijke 

stopzetting van de behandeling en dat bij een terugkeer naar het land van herkomst de medische 

problemen zullen verergeren, merkt de Raad op dat de thans bestreden beslissing geen 

verwijderingsmaatregel inhoudt. Met de bestreden beslissing wordt enkel een verblijfsaanvraag om 

medische gronden onontvankelijk verklaard, doch er wordt aan de verzoekers geenszins opgelegd om 

terug te keren naar hun land van herkomst. Bijgevolg kunnen de verzoekers zich te dezen niet dienstig 

beroepen op een schending van artikel 3 van het EVRM. De verwijzing naar het arrest M.S.S. tegen 

België en Griekenland van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is om dezelfde reden dan 

ook niet dienstig.  

 

3.5. Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekers hebben geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden. 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, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht mei tweeduizend achttien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


