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 nr. 236 219 van 29 mei 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn en die beiden 

handelen in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X, op 8 februari 

2020 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen 

van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie van 24 december 2019 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt. 

 

Gezien titel 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 6 mei 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor 

verzoekers en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 7 december 2018 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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Op 3 april 2019 verklaarde de gemachtigde deze aanvraag van 7 december 2018 onontvankelijk. Tegen 

deze beslissing dienden verzoekers een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 

de Raad). Bij arrest nr. 230 099 van 12 december 2019 vernietigde de Raad deze beslissing. 

 

Op 13 augustus 2019 dienden verzoekers opnieuw een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 27 augustus 2019 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 13 augustus 2019 onontvankelijk en 

legde hij eveneens aan verzoekers een bevel op om het grondgebied te verlaten. Tegen deze 

beslissingen dienden verzoekers een beroep in bij de Raad. 

 

Op 9 oktober 2019 trok de gemachtigde de beslissingen van 27 augustus 2019 in. Bijgevolg verwierp de 

Raad bij arrest nr. 229 858 van 5 december 2019 en arrest nr. 232 425 van 11 februari 2020 

respectievelijk het beroep tegen de onontvankelijkheidsbeslissing en tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Volgend op de aanvraag van 13 augustus 2019 bracht de arts-adviseur een medisch advies uit op 25 

november 2019 voor verzoeker dat zowel betrekking had op de aandoening van diabetes mellitus type 

2, op een cardiologische opvolging na een hartoperatie, op een cholesterolprobleem en op de opvolging 

na een galblaasingreep. 

 

Op 26 november 2019 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van verzoekers van 13 augustus 2019 

ontvankelijk doch ongegrond. Op dezelfde dag werd aan verzoekers het bevel om het grondgebied te 

verlaten opgelegd. Verzoekers hebben deze beslissingen ook aangevochten bij de Raad, gekend onder 

de rolnummers RvV 244 018, 244 019 en 244 024. 

 

Op 24 december 2019 verklaarde de gemachtigde de eerdere aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 7 december 2018 opnieuw onontvankelijk. 

 

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

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

07.12.2018 bij onze diensten werd ingediend door: M., D. (RR: […]), geboren te op P. op […]1981 T. S., 

I. (RR: […]) geboren te P. op […]1975 + kind M., L., geboren op […]2018 Nationaliteit: Servië 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 – 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), 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 in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-arts of arts aangewezen 

door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de ziekte kennelijk niet 

beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk.  

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 01.04.2019 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of 

het land waar hij verblijft.  

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3.  

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis werden 

gebracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt immers aan betrokkene toe om alle nuttige en 

recente inlichtingen in zijn aanvraag of als aanvulling op deze aanvraag aan onze diensten over te 

maken.” 

 



  

 

 

X - Pagina 3 

In deze beslissing wordt verwezen naar het advies van de ambtenaar-geneesheer van 1 april 2019, dat 

luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrift voorgelegd door Mr. T. 

S. I. in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 07.12-

.2018. Uit het standaard medisch getuigschrift (SMG) d.d. 29/1182018 van Dr. H. B. (huisarts) weerhoud 

ik dat het gaat om een 44-jarige man die sinds 2014 zou lijden aan diabetes mellitus type 2 (niet-insuline 

behoevende suikerziekte). Het voorgelegde medische dossier vermeldt geen bloedsuikerwaarden, zodat 

noch de diagnose, noch de ernst of een evolutie van deze waarden gestaafd of geobjectiveerd wordt. 

De geattesteerde nood aan endocrinologische opvolging wordt in voorliggend medisch dossier niet 

gestaafd door verslagen van die endocrinologische opvolging. Diabetes mellitus type 2 is op zich een 

goedaardige aandoening die perfect kan voorkomen worden en die met een aangepaste levensstijl 

(dieet en lichaamsbeweging) zelfs omgekeerd/genezen kan worden. Alle internationale studies, zowel in 

Europa als in de VS en Azië zijn het erover eens dat een verandering van levensstijl hierbij veel 

belangrijker is dan medicatie12. De heilzame effecten van een aangepaste levensstijl blijven over een 

lange periode behouden, daar waar het effect van geneesmiddelen enkel aanwezig is wanneer ze 

worden ingenomen. Veranderingen in de levensstijl zijn minder duur en veiliger dan medicatie, en ze 

leveren bijkomende voordelen op zoals een vermindering van het cardiovasculaire risico op lange 

termijn. Alle studies verwijzen naar aanpassingen van de levensstijl impliceren gewichtsverlies, een 

vermindering van de opname van verzadigde vetten, een verhoogde vezelconsumptie en dagelijks 

matige lichaamsbeweging. De resultaten van die studies sluiten opmerkelijk goed bij elkaar aan, 

ongeacht waar ze werden uitgevoerd (VS, Europa, Azië)31. 2 Of een aangepaste levensstijl aangeraden 

en gevolgd wordt is niet duidelijk. In de grote meerderheid van de gevallen is een gewichtsvermindering 

en aangepaste activiteit, behandeling die enkel onder de verantwoordelijkheid van betrokkene zelf valt 

en die waar ook ter wereld toegepast kan worden, de meest aangewezen aanpak. De vermelde 

aandoening is niet levensbedreigend en deze medische problematiek houdt geen onmiddellijk gevaar in 

voor het leven en de fysieke integriteit van betrokkene. Het gegeven dat betrokkene in België een arts 

consulteerde en deze er voor opteerde medicatie voor te schrijven laat in voorliggende zaak niet zonder 

meer toe te besluiten dat een behandeling voor zijn aandoening strikt genomen vereist is. Ik stel 

bijgevolg vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een risico inhoudt voor zijn leven of 

fysieke integriteit of die 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 (een 

ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980) en die 

aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd 

Artikel. Er zijn geen medische contra-indicaties om te reizen.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoekers voeren in hun enig middel de schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, van 

artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij lichten hun middel toe als volgt: 

 

“1. Door de verzoekende partij werd in functie van de heer I. T. S. een aanvraag ingediend tot 

machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet op 5 december 2018. Door 

de verwerende partij werd op 3 april 2019 een beslissing genomen waarbij deze aanvraag tot 

machtiging van verblijf onontvankelijk werd verklaard op grond van artikel 9ter, §3, 4° van de 

Vreemdelingenwet. Als motivering stelt de bestreden beslissing: “Uit het medisch advies van de arts-

adviseur d.d. 01.04.2019 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een 

aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een 

aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen behandeling is in het land van herkomst of het land waar hij verblijft”. De beslissing van 3 april 

2019 was derhalve gebaseerd op het verkregen advies van de arts-adviseur van 1 april 2019. Door de 

verzoekende partij werd tegen deze beslissing een beroep tot schorsing en nietigverklaring ingediend bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (gekend onder RvV 232.953). In een arrest van 12 december 

2019 (nr. 230 099) werd deze beslissing vernietigd. Door de verwerende partij werd vervolgens op 24 

december 2019 een nieuwe beslissing genomen - opnieuw op basis van de aanvraag van 5 december 

2018 - waarbij deze aanvraag tot machtiging van verblijf wederom onontvankelijk werd verklaard op 

grond van artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet. Als motivering stelt de bestreden beslissing: 

“Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 01.04.2019 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 
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kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of 

het land waar hij verblijft”. Uit de bestreden beslissing blijkt bijgevolg dat er geen nieuw of bijkomend 

medisch advies werd gevraagd aan de arts-adviseur. De beslissing van 24 december 2019 is, net als de 

eerdere beslissing van 3 april 2019 die werd vernietigd, gebaseerd op het advies van de arts-adviseur 

van 1 april 2019. De verzoekende partij wijst er evenwel op dat er nieuwe medische elementen werden 

aangehaald door verzoeker na 1 april 2019, welke niet werden beoordeeld door de arts-adviseur. 

Hierdoor schendt de bestreden beslissing zowel artikel 9ter Vreemdelingenwet als het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 2. Door de verzoekende partij werd op 13 augustus 2019 een nieuwe 

aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ingediend op 

basis van de actuele situatie van de heer T.. De verzoekende partij voegde een standaard medisch 

attest onder stuk 2 bij de aanvraag, opgesteld door Dr. L. T., toe bij dit schrijven. Dit standaard medisch 

attest werd opgesteld op 8 augustus 2019. Naast dit standaard medisch getuigschrift, voegde de 

verzoekende partij een operatieverslag van Dr. K. D. en medisch attest van 12 april 2019 (zie stuk 3 bij 

de aanvraag), evenals een medisch verslag van 29 juli 2019 van Dr. E. L. (ASO Heelkunde, zie stuk 4 

bij de aanvraag) en een medisch verslag van Dr. T. van 30 juli 2019 (zie stuk 5 bij de aanvraag). Deze 

stukken maakten integraal deel uit van deze aanvraag. Uit dit standaard medisch getuigschrift, zoals 

hierboven vermeld, blijkt dat de heer T. te kampen heeft met verschillende medische problemen. De 

heer T. Ivan onderging op 11 april 2019 een cardiale bypass operatie. Bij een bypassoperatie of een 

overbruggingsoperatie wordt de vernauwing in de kransslagader rond het hart overbrugd met behulp 

van een bloedvat uit de borst of het been. Het bloed stroomt dus niet meer door het vernauwde bloedvat 

maar neemt dankzij het nieuwe bloedvat een andere weg naar de hartspier. De heer T. I. verbleef op 11 

en 12 april 2019 op de dienst intensieve zorgen. Tot 18 april 2019 bleef hij vervolgens gehospitaliseerd, 

waarna een nazorgplan werd opgesteld. De heer T. I. werd op 28 juli 2019 nog opgenomen op het ZNA 

Stuivenberg met een acute cholecystitis. Hij onderging een laparoschopische cholecytectomie. Er 

werden na de operatie verdere controleafspraken voorzien (zie het medisch attest onder stuk 4 bij de 

aanvraag). Verzoeker heeft nood aan een levenslange opvolging van zijn medische situatie, evenals de 

medicatie die hij dient te nemen (zoals vermeld onder punt C van het standaard medisch getuigschrift). 

De gevolgen indien hij deze medicatie en opvolging niet heeft, zijn bijzonder ernstig en kunnen tot de 

dood (via een hartstilstand) aanleiding geven (zoals vermeld onder punt D van het standaard medisch 

getuigschrift). De ernst van de ziekte van verzoeker blijkt dan ook uit de bijgebrachte attesten en 

verantwoorden de aanvraag op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet. Door de verwerende partij 

werd de aanvraag van de verzoekende partij op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet van 13 

augustus 2019 evenwel onontvankelijk verklaard op 27 augustus 2019 zonder dat een inhoudelijk 

onderzoek werd gevoerd door de verwerende partij. Als rechtsgrondslag wordt verwezen naar artikel 

9ter, §3, 3° Vreemdelingenwet: 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; Als 

feitelijke motivering wordt gesteld dat “Het document d.d. 08.08.2019, ondertekend door Dr. T.” geen 

“link” zou bevatten met een identificeerbare patiënt aangezien er geen identiteitsgegevens van de 

patiënt op “het document” zouden vermeld staan. De gemachtigde verwijst naar het standaard medisch 

getuigschrift van Dr. L. T. van 8 augustus 2019 (gevoegd als stuk 2 bij de aanvraag tot machtiging van 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet) wanneer er wordt gesproken over “het 

document”. De gemachtigde besluit, na het maken van deze vaststelling, als volgt: “Bijgevolg kan dit 

document niet beschouwd worden als een medisch getuigschrift en blijft betrokkene in gebreke van het 

voorleggen van een standaard medisch getuigschrift”. 3. Door de verzoekende partij werd vervolgens 

een beroep tot schorsing en nietigverklaring ingediend, gericht tegen de beslissing van 27 augustus 

2019 (gekend onder RvV 237.521). De beslissing van 27 augustus 2019 werd hierop ingetrokken door 

de verwerende partij. Het ingediende beroep werd vervolgens verworpen door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 5 december 2019 (nr. 229.858). Een nieuwe beslissing 

werd door de verwerende partij nog niet genomen op basis van de ingediende aanvraag tot machtiging 

van verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet van 13 augustus 2019. Hierdoor blijkt het 

onduidelijk of er door de verwerende partij thans wel een inhoudelijk onderzoek zal worden gevoerd. 4. 

De verwerende partij is evenwel, gelet op de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 

9ter Vreemdelingenwet van 13 augustus 2019, op de hoogte gesteld van de actuele medische situatie 

van de heer T. (zoals de cardiale bypass operatie op 11 april 2019 en de opname op het ZNA 

Stuivenberg met een acute cholecystitis op 28 juli 2019). Door de verwerende partij werd echter op 24 

december 2019 een beslissing genomen waarbij deze aanvraag tot machtiging van verblijf wederom 

onontvankelijk werd verklaard op grond van artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet. Als motivering 

stelt de bestreden beslissing: “Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 01.04.2019 (zie gesloten 
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omslag in bijlage) blijkt kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit van betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling is in het land 

van herkomst of het land waar hij verblijft”. Uit de bestreden beslissing blijkt dat er geen nieuw of 

bijkomend medisch advies werd gevraagd aan de arts-adviseur. De beslissing van 24 december 2019 

is, net als de eerdere beslissing van 3 april 2019 die werd vernietigd, gebaseerd op het advies van de 

arts-adviseur van 1 april 2019. De verzoekende partij wijst er dan ook op dat nieuwe medische 

elementen werden aangehaald door verzoeker na 1 april 2019, welke niet werden beoordeeld door de 

arts-adviseur. De verzoekende partij wijst hiervoor op de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond 

van artikel 9ter Vreemdelingenwet van 13 augustus 2019, waarbij de verwerende partij op de hoogte 

werd gesteld van de toenmalige medische situatie van de heer T. (zoals de cardiale bypass operatie op 

11 april 2019 en de opname op het ZNA Stuivenberg met een acute cholecystitis op 28 juli 2019). 

Hierdoor schendt de bestreden beslissing zowel artikel 9ter Vreemdelingenwet als het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 5. De verzoekende partij merkt nog op dat artikel 9ter, §8 Vreemdelingenwet 

stelt als volgt: “De aanvraag om machtiging tot verblijf in het Rijk wordt louter beoordeeld op grond van 

de laatst ingediende aanvraag die bij een aangetekende zending werd overgezonden aan de minister of 

aan zijn gemachtigde. De vreemdeling die een nieuwe aanvraag indient wordt geacht afstand te doen 

van de eerder ingediende hangende aanvragen”. Uit de bestreden beslissing blijkt evenwel dat, door het 

nemen van een beslissing op 24 december 2019, de verwerende partij niet aanneemt dat de 

verzoekende partij – door de nieuwe aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter 

Vreemdelingenwet van 13 augustus 2019 – afstand heeft gedaan van de eerder ingediende aanvraag 

tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet van 7 december 2018. Door het 

nemen van de bestreden beslissing bevestigt de verwerende partij dat de verzoekende partij niet geacht 

wordt afstand te hebben gedaan van de aanvraag van 3 april 2019. Indien de verwerende partij zou 

aannemen dat de verzoekende partij afstand had gedaan van de aanvraag van 7 december 2018, dan 

had er geen inhoudelijke beoordeling plaatsgevonden (zoals thans wel het geval is). Bovendien heeft de 

verzoekende partij een belang bij de beoordeling van de eerdere aanvraag van 3 april 2019. De 

aanvraag van de verzoekende partij op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet van 13 augustus 2019 

werd onontvankelijk verklaard op 27 augustus 2019 zonder dat een inhoudelijk onderzoek werd gevoerd 

door de verwerende partij. Hoewel deze beslissing werd ingetrokken, is het onduidelijk of er thans wel 

een inhoudelijk onderzoek zal worden gevoerd naar deze aanvraag. Daarentegen is de verwerende 

partij gehouden om, indien op 24 december 2019 een beslissing wordt genomen waarbij de aanvraag 

van 7 december 2018 tot machtiging van verblijf onontvankelijk wordt verklaard op grond van artikel 

9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet, een (volledig) inhoudelijk onderzoek uit te voeren naar de 

ingeroepen medische elementen door de verzoekende partij. Dit vereist ook een inhoudelijk onderzoek 

naar de medische elementen die werden aangehaald in de aanvraag van 13 augustus 2019. In die zin 

kan, temeer gelet op de genomen beslissing door de verwerende partij, de verzoekende partij niet 

worden geacht afstand te hebben gedaan van de eerder ingediende aanvraag tot machtiging van verblijf 

op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet van 7 december 2018.”  

 

Verzoekers wijzen erop dat zij een aanvraag hebben ingediend voor de medische problematiek van 

verzoeker begin december 2018 en dat de gemachtigde deze aanvraag op 3 april 2019 onontvankelijk 

verklaarde. Deze beslissing was gebaseerd op het advies van 1 april 2019 van de ambtenaar-

geneesheer. De beslissing van 3 april 2019 werd door de Raad vernietigd bij arrest nr. 230 099 van 12 

december 2019. Verzoekers stippen aan dat vervolgens de bestreden beslissing werd genomen waarin 

de aanvraag opnieuw onontvankelijk wordt verklaard en dat deze opnieuw steunt op het advies van 1 

april 2019. Verzoekers menen evenwel dat er na 1 april 2019 nog nieuwe medische elementen werden 

aangehaald die niet werden beoordeeld door de ambtenaar-geneesheer en dat bijgevolg zowel artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet als het zorgvuldigheidsbeginsel worden geschonden. 

 

De Raad moet evenwel met verweerder in de nota vaststellen dat de enige reden waarom de Raad de 

beslissing van 3 april 2019 heeft vernietigd er juist in bestond dat niet was aangetoond dat verzoekers 

kennis hadden gekregen van het advies van de ambtenaar-geneesheer van 1 april 2019. Een nieuwe 

onontvankelijkheidsbeslissing waarbij thans blijkt dat verzoekers tijdig kennis kregen van het advies van 

de ambtenaar-geneesheer van 1 april 2019 is volledig conform aan het gewijsde van het voormelde 

arrest van de Raad.  

 

Verzoekers menen evenwel dat de arts-adviseur de nieuwe medische gegevens die ondertussen 

werden voorgelegd, had moeten betrekken in zijn beoordeling. Ze stippen aan dat zij op 13 augustus 

2019 een nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet hadden ingediend op basis van de actuele situatie van verzoeker met onder meer 
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medische stukken aangaande een cardiologische operatie van 11 april 2019 en een cholecystitis. Deze 

aanvraag werd volgens verzoekers op 27 augustus 2019 onontvankelijk verklaard zonder dat inhoudelijk 

onderzoek werd gevoerd door de arts-adviseur. Verzoekers gaan inhoudelijk in op die beslissing, doch 

erkennen dat die beslissing werd ingetrokken door de gemachtigde. Verzoekers denken dat nog geen 

nieuwe beslissing werd genomen op grond van de aanvraag van 13 augustus 2019 en stellen dat het 

onduidelijk is dat thans wel een inhoudelijk onderzoek zal gebeuren. Omdat de gemachtigde door die 

andere aanvraag van 13 augustus 2019 op de hoogte was van de actuele medische situatie voor het 

nemen van de thans bestreden beslissing, zijn verzoekers van oordeel dat een nieuw of bijkomend 

advies van de arts-adviseur had moeten gevraagd worden en dat de gemachtigde niet kon steunen op 

hetzelfde advies van 1 april 2019. Verzoekers achten bijgevolg het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet geschonden.  

Tot slot gaan verzoekers in op artikel 9ter, § 8 van de Vreemdelingenwet. Ze stellen dat uit de bestreden 

beslissing blijkt dat de gemachtigde niet heeft aangenomen dat verzoekers afstand hebben gedaan van 

hun eerder ingediende aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet van 7 december 2018. Indien de gemachtigde wel dit standpunt genegen was 

geweest, dan zou geen inhoudelijke beoordeling van de aanvraag van 7 december 2018 hebben plaats 

gevonden zoals nu wel het geval is. Ze menen eveneens dat ze een belang hebben bij de beoordeling 

van die aanvraag omdat de daarop volgende aanvraag van 13 augustus 2019 volgens verzoekers geen 

inhoudelijke beoordeling heeft gehad toen die aanvraag onontvankelijk werd verklaard op 27 augustus 

2019. Ze komen erop terug dat die beslissing wel werd ingetrokken, maar dat niet blijkt dat nadien nog 

een inhoudelijk onderzoek is gebeurd. Opnieuw herhalen verzoekers dat de gemachtigde in de thans 

bestreden beslissing een volledig inhoudelijk onderzoek had moeten doen van alle ingeroepen 

medische elementen, nl. ook diegene die werden aangehaald in de aanvraag van 13 augustus 2019.  

 

Aangaande de opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve 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. 

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel wordt beoordeeld in het licht van de toepasselijke 

wetsbepaling, in casu artikel 9ter van de Vreemdelingenwet waarvan verzoekers ook de schending 

aanvoeren. 

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 

110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De motivering moet in dit opzicht dus draagkrachtig zijn, 

hetgeen wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, 

precies en volledig moet zijn (RvS 31 augustus 2009, nr. 195.654). Verzoekers betwisten dat de 

motivering afdoende is omdat volgens hen de gemachtigde had moeten rekening houden met medische 

elementen die ze in het kader van een andere aanvraag hadden voorgelegd. 

 

De Raad kan verzoekers betoog niet volgen. Uit de thans bestreden beslissing blijkt duidelijk dat deze 

beslissing volgt op de aanvraag ingediend op 7 december 2018. Er wordt namelijk vermeld: “onder 

verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 07.12.2018 bij 

onze diensten werd ingediend”. De gemachtigde heeft met deze beslissing dus geen beoordeling 

gedaan van de andere aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, die verzoekers 

hebben ingediend op 13 augustus 2019. Verzoekers erkennen zelf dat die aanvraag van 13 augustus 

2019 een eigen verloop heeft gekend en eerst onontvankelijk werd verklaard op 27 augustus 2019, 

waarna de gemachtigde is overgegaan tot de intrekking van die beslissing. Anders dan wat verzoekers 

stellen blijkt uit het administratief dossier dat vervolgens de gemachtigde na de intrekking van de 

beslissing van 27 augustus 2019 wel degelijk aan de arts-adviseur heeft opgedragen een nieuw advies 

te verstrekken over de aanvraag van 13 augustus 2019, hetgeen hij ook heeft gedaan op 25 november 

2019. Uit dit advies blijkt dat daarin de arts-adviseur inhoudelijk is ingegaan op zowel de 

diabetesproblematiek, als de cardiologische problematiek, de hoge cholesterol en de galblaasingreep. 

Ook de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke zorgen werden onderzocht. Dit gaf 

aanleiding tot een ongegrondheidsbeslissing van 26 november 2019, die verzoekers overigens ook 

hebben aangevochten voor de Raad. 
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De Raad volgt verzoekers dus niet dat de arts-adviseur in het kader van de aanvraag van 7 december 

2018 in een nieuw medisch advies ook medische elementen had moeten betrekken die verzoekers 

hebben aangevoerd, zoals ze zelf erkennen, in het kader van een nieuwe medische 

regularisatieaanvraag. Ze hebben die medische stukken niet ter actualisering van de aanvraag van 7 

december 2018 overgemaakt, doch wel in het kader van een nieuwe aanvraag van 13 augustus 2019. 

Bijgevolg hebben de gemachtigde noch de arts-adviseur een onzorgvuldigheid begaan in het licht van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

Waar verzoekers nog een betoog opzetten in het licht van artikel 9ter, § 8 van de Vreemdelingenwet, 

kan de Raad enkel beamen dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde niet heeft gesteld 

dat uit de nieuwe aanvraag van 13 augustus 2019 moet worden vastgesteld dat verzoekers hebben 

afstand gedaan van de aanvraag van 7 december 2018. De Raad ziet niet in welk nadeel dit verzoekers 

zou berokkend hebben. Door de huidige bestreden beslissing is gevolg gegeven aan het arrest van de 

Raad van 12 december 2019 en kregen verzoekers thans de kans met kennis van het advies de 

beslissing in rechte inhoudelijk aan te vechten. Verzoekers beperken evenwel hun betoog tot het feit dat 

de gemachtigde en de arts-adviseur ook de medische elementen uit een latere aanvraag hadden 

moeten betrekken in een nieuw advies. De Raad kan dit niet volgen om de supra uiteengezette 

redenen. Er blijkt dat de actuele medische elementen aangaande onder meer de cardiologische en 

galblaasproblematiek in het kader van de aanvraag van 13 augustus 2019, samen met de problematiek 

van de diabetes inhoudelijk beoordeeld werden. Indien verzoekers bezwaar hebben tegen de 

ongegrondheidsbeslissing van 26 november 2019, hadden zij de mogelijkheid hiertegen in rechte op te 

treden. Er blijkt trouwens dat verzoekers van die mogelijkheid ook gebruik hebben gemaakt. Terzake 

gedraagt de raadsvrouw van verzoekers zich ter zitting dan ook naar de wijsheid. 

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt 

niet, evenmin als een schending van artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. 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 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig mei tweeduizend twintig 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 


