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MEDISCH PROBLEEM NATIONALITEIT PARTIJEN 
BESLISSING WAARTEGEN BEROEP WERD 
INGEDIEND 

RECHTBANK ARREST N° DATUM RESULTAAT: POS/NEG 
OPMERKINGEN 

Onbekend Oeganda X/Belgische staat 
9 ter is niet ontvankelijk want in het dossier geen 
bewijs van identiteit 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

9111 21/03/2008 Neg. geen identiteitsbewijzen in dossier 
Feit dat betrokkene nadien identiteitstukken voorlegt is 
niet voldoende. 

Hepatitis C Congo X/Belgische staat  Weigering aanvraag 9 lid 3 
Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

10.046 16/04/2008 
Pos. weigeringsbeslissing en BGV worden 
vernietigd. 

Medisch attest van de ambassade waarop de 
behandelende arts van DVZ zich baseerde, dateert van 
vier jaar terug. 

HIV Oeganda X/Verenigd Koninkrijk 
Beslissing tot verwijdering, zorgen zijn mogelijk in land 
herkomst 

EHRM n°26565/05 27/05/2008 Neg. geen schending van art. 3 EVRM 
De medische toestand wordt stabiel gezien en niet kritiek 
dus terugkeer is mogelijk. 

Psychische problemen (verblijft in 
gesloten centrum) 

India X/Belgische staat 9ter niet ontvankelijk want geen bewijs van identiteit 
Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

14.397 25/07/2008 
Pos.: schorsing in uiterst dringende 
noodzakelijkheid en vrijlating 

Art. 3 EVRM ernstig zieke vreemdeling zal niet verwijderd 
worden (verwijzing naar voorbereidende stukken wet). 

Zware en ernstige pathologie Angola X/Belgische staat 

Verblijfsaanvraag op basis van 9ter onontvankelijk 
verklaard met een bevel om het grondgebied te 
verlaten, wegvoeren tot de grens en ontnemen van 
vrijheid 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

15.856 12/09/2008 

Pos. Opheffing van het bevel om het 
grondgebied te verlaten. DVZ heeft het 
medisch rapport van de aanvrager niet 
onderzocht en de motivatie van DVZ vermeldt 
niet of de ziekte een risico inhoudt voor een 
onmenselijk en vernederende behandeling in 
geval van terugkeer naar het herkomstland. 

Indien het medisch certificaat stelt dat de 
gezondheidssituatie van de aanvrager niet ernstig is, 
hoeft de raadgevend geneesheer van DVZ geen 
bijkomend onderzoek uit te voeren. 

Niet gespecifieerd Guinee X/Belgische staat 
Aanvraag 9ter geweigerd na pos. beslissing over 
ontvankelijkheid. Er is geen enkele medische 
behandeling nodig. 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

17.436 21/10/2008 

Neg. DVZ baseert zich voor zijn motivatie op 
een rapport van de behandelende geneesheer 
van de aanvrager, dat stelt dat de aanvrager 
geen enkele behandeling volgt. DVZ heeft geen 
enkele beoordelingsfout gemaakt. 

 

Niet gespecifieerd Nigéria X/Belgische staat 

Aanvraag 9ter onontvankelijk, de aanvrager heeft geen 
identiteitsdocument ingediend en heeft niet 
aangetoond dat het onmogelijk is om een dergelijk 
document te verkrijgen bij de autoriteiten van zijn 
land. 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

22.009 26/01/2009 

Er werd een préjudiciële vraag gesteld aan het 
Grondwettelijk Hof op vraag van de aanvrager: 
‘Doet artikel 9ter van de wet van 15 
december 1980 geen inbreuk op artikel 10 en 
11 van de Grondwet, op zichzelf gelezen of in 
combinatie met artikel 3 van de Europese 
Conventie voor het garanderen van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, die een absolute bescherming 
tegen onmenselijke en vernederende 
behandelingen garandeert, gezien de eis dat 
de aanvragers van subsidiaire bescherming 
om medische redenen een identiteitsbewijs 
voorleggen, terwijl dit niet geeisd wordt van 
de andere aanvragers van subsidiaire 
bescherming op basis van artikel 48/4 van de 
wet van 15 december 1980 om internationale 
bescherming te verkrijgen?’ 

Door arrest nr 193/2009 van 26/11/2009 heeft het 
Grondwettelijk Hof geantwoord dat art. 9 inbreuk doet 
op artikels 10 en 11 van de Grondwet, gezien dit artikel 
niet stelt dat de aanvragers van subsidiaire bescherming 
om medische redenen hun identiteit en nationaliteit 
kunnen aantonen op een andere manier dan door een 
identiteitsdocument. 
Elk document waarvan de waarachtigheid niet betwijfeld 
wordt, volstaat als identiteitsbewijs. 

Onbekend Afghanistan X/Belgische staat 9ter niet ontvankelijk 
Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

22.046 27/01/2009 
Pos: vernietiging beslissing DVZ waarin DVZ de 
aanvraag onontvankelijk verklaarde 

Origineel is niet noodz. in deze fase + uit documenten in 
dossier blijkt herkomstland wel duidelijk. 

 Marokko X/Belgische staat 

Weigering van aanvraag 9ter, de elementen 
ingeroepen door de aanvrager houden geen 
uitzonderlijke omstandigheden in. De aanvrager was al 
ziek voor hij naar België kwam. 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

22.323 29/01/2009 

Pos. Annulering van de beslissing. DVZ hield 
geen rekening met de familiale en medische 
situatie die beschreven staat in de 
documenten die de aanvrager ingediend heeft. 
Het feit dat de aanvragen 9.3 en 9ter 
tegelijkertijd behandeld werden, zonder 
rekening te houden met de elementen van 
deze laatste houdt een duidelijke fout in. 

De aanvrager werd ten laste genomen door zijn broers 
die in België wonen en door zijn moeder, die door haar 
leeftijd en haar gezondheid dit niet kan doen in Marokko. 
De certificaten opgesteld in Marokko vermelden zijn 
gezondheidstoestand en het feit dat hij niet alleen en 
zonder begeleiding kan leven.  

Minderjarige kinderen die aan 
ernstige ziekte lijden 

Congo X/Belgische staat 

9ter onontvankelijk. Het dossier van de aanvrager 
bevat geen enkel medisch certificaat. De ingediende 
attesten zijn deze van kinderen die al van een tijdelijk 
verblijf genieten. 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

22.558 30/01/2009 

Pos. De Raad annuleert de beslissing tot 
onontvankelijkheid. DVZ preciseert niet de 
redenen waarom het tijdelijk verblijf van de 
kinderen van de aanvrager van die aard is de 
aanvraag niet in overweging te nemen. 

DVZ is in gebreke gebleven betreffende zijn plicht tot 
formele motivering. 
Het tijdelijk verblijf werd aan de kinderen van de 
aanvrager toegekend ten gevolge van een aanvraag op 
basis van art. 9.3 en de modaliteiten tot verlenging 
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hirevan zijn anders dan deze voorzien voor hernieuwing 
van een BIVR op basis van art. 9ter. 

Psychische problemen Afghanistan X/Belgische staat 
9ter niet ontvankelijk want geen specifieke medische 
behandeling 

Raad  voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

22.756 05/02/2009 
Pos. vernietiging beslissing DVZ waarin DVZ de 
aanvraag onontvankelijk verklaarde 

Inhoud medisch attest behoort tot de grond van de zaak 
+ Art. 3 EVRM ernstig zieke vreemdeling mag niet 
verwijderd worden (verwijzing naar voorbereidende 
stukken wet). 

HIV/Aids Nigeria X/Belgische staat 
Betrokkene kan terugkeren omdat behandeling 
mogelijk is (oa gebaseerd op antwoorden van de 
ambassade) 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

23.216 19/02/2009 Pos: vernietiging beslissing DVZ 

DVZ onderzocht onvoldoende de financiële 
toegankelijkheid + er is niet ingegaan op het argument 
dat mensen met HIV/Aids gestigmatiseerd worden in 
Nigeria 

Onbekend Roemenië X/Belgische staat 
Volgens geneesheer DVZ kan betrokken terug: 
weigering verlenging van het BGV 

Raad van State 190.789 25/02/2009 
Pos. vernietiging beslissing DVZ tot weigering 
van verlenging van het BGV: schending 
motiveringsplicht door DVZ 

Verslag geneesheer DVZ werd niet aangehecht aan de 
beslissing noch werd de inhoud ervan in de beslissing 
opgenomen. 

Niet gespecifieerd Servië X/Belgische staat 
Aanvraag 9ter onontvankelijk verklaard omdat  ze geen 
kopie van paspoort of identiteitskaart bevat. 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

23.653 25/02/2009 

Neg. Verwerping van het beroep tot 
vernietiging. De aanvraag is onontvankelijk van 
zodra de voorwaarden niet vervuld zijn, zelfs 
als andere elementen ingeroepen worden. 

De Raad heeft geen rekening gehouden met het 
paspoort van de dochter van de aanvragers, afgeleverd 
na de beslissing van DVZ. Elk bewijsstuk dat noodzakelijk 
is voor de ontvankelijkheid moet afgeleverd worden 
tijdens de aanvraag. 

Niet gespecifieerd ? X/Belgische staat 

Aanvraag 9ter onontvankelijk verklaard. Het dossier 
bevat geen medisch attest betreffende de ziekte van 
de aanvrager. De ingediende medische gegevens zijn 
onvolledig, het afgeleverde certificaat vermeldt noch 
de pathologie noch de noodzakelijke medicinale 
behandeling 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

25.565 31/03/2009 

Pos. Annulatie van de beslissing. De aanvrager 
heeft een medisch certificaat afgeleverd 
waarvan het model opgesteld werd en geeist 
wordt door DVZ. De fouten en lacunes komen 
voor uit de aard van het medisch formulier. 

Het medisch certificaat van DVZ is voldoende als medisch 
attest, maar desalnietemin wordt aangeraden om bij dit 
formulier medische rapporten te voegen of andere 
documenten die meer uitleg verschaffen over de ziekte. 

Vrouw ziekte van Erevan, man 
hepatitis 

Armenië X/Belgische staat 
Nog geen antwoord op regularisatieaanvraag sinds mei 
04 

Rechtbank van eerste aanleg 09/307/C 07/04/2009 

Pos/Neg. veroordeling DVZ tot het betalen van 
een boete van 100 euro voor meneer en 100 
euro voor mevrouw per dag na 6 maanden dat 
er geen beslissing genomen werd. 

Geen tijdelijke verblijfsvergunning maar wel veroordeling 
tot het betalen van dwangsom als er nog geen uitspraak 
is na 6 maanden. 

Post-traumatische stress, angsten, 
medische opvolging 

Rusland X/Belgische staat 
9ter onontvankelijk. Aanvraag bevat geen 
identiteitsdocument. Het rijbewijs dat afgeleverd 
werd, volstaat niet als identiteitsdocument 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

26.673 29/04/2009 

Pos. Annulering van de beslissing. De 
aanvrager heeft in voldoende mate zijn 
gezondheidsproblemen ingeroepen en heeft 
medische certificaten afgeleverd. Het art. 3 
van het EHRM is van toepassing. De beslissing 
werd gemotiveerd door een motief vreemd 
aan de beoordeling van de medische 
elementen. 

Een maatregel tot verwijdering genomen ten opzichte 
van een vreemdeling waarvan de 9ter aanvraag 
onontvankelijk verklaard werd zonder de medische 
elementen te onderzoeken overtreedt art. 3 van het 
EHRM. 

Niet gespecifieerd Kameroen X/Belgische staat 
9ter onontvankelijk. Het medisch certificaat preciseert 
de geplande medische behandeling niet. 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

26.850 30/04/2009 

Pos. Annulering van de beslissing. De 
bevoegdheid van het beoordelen van de 
mogelijkheid om de ziekte te behandelen is 
uitsluitend voorbehouden aan de arts-
ambtenaar die het advies van een specialist 
kan vragen. 

De inhoud van een medisch certificaat wordt nergens 
gespecifieerd. 

Niet gespecifieerd Congo X/Belgische staat 
9ter onontvankelijk. Er zitten geen 
identiteitsdocumenten in het dossier. 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

27.897 27/05/2009 

Pos. Annulering van de beslissing. De beslissing 
heeft niet aangetoond waarom de medische 
overmacht ingeroepen door de aanvrager 
onvoldoende was om zijn identiteit aan te 
tonen. 

De formele plicht tot motivatie van administratieve 
stukken wordt in vraag gesteld. 

Diabetes, hartproblemen, 
psychiatrische opvolging, chronische 
ziekte  

Marokko X/Belgische staat 
Verblijfsaanvraag onontvankelijk want de aanvrager 
heeft de aanvraag ingediend op basis van 9bis, ipv 9ter 
om medische redenen. 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

28.165 29/05/2009 

Pos. Annulering van de beslissing. De 
aanvragers hebben hun aanvraag ingediend op 
een ogenblik dat de wet nog geen aparte 
procedures voor de twee art. voorzag. DVZ 
past de wet foutief toe bij het refereren naar 
art. 9bis in zijn motivatie. 

De aparte procedures voor art. 9bis en 9ter werden 
ingesteld door de wet van 15/09/2006 die in voege  ging 
op 01/06/2007. 

Chronische ziekte  aan linkeroor Afghanistan X/Belgische staat niet ontvankelijk want geen specifieke diagnose 
Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

30.943 01/09/2009 Pos.:vernietiging beslissing van de DVZ 
In houd van het medisch attest behoort tot de 
bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer = onderzoek 
ten gronde. 

Niet gespecifieerd Marokko X/Belgische staat 
9ter onontvankelijk. Bevel op het grondgebied te 
verlaten. Geen medisch certificaat afgeleverd, geen 
informatie over de ziekte. 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

31.506 14/09/2009 
Neg. Verwerping van het beroep. Onvolledig 
medisch certificaat. 

 

Psychologische problemen, 
geestelijke stoornis 

Guinée X/Belgische staat 
Weigering van de 9ter aanvraag omdat het dossier 
geen medisch certificaat bevat. Het afgeleverde 
rapport vermeldt een psycholoog en geen arts 

Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen 

32.399 02/10/2009 

Neg. Verwerping van het beroep tot 
vernietiging. De geestelijke stoornis en 
psychologische problemen moeten 
aangetoond worden door een certificaat 
opgesteld door een arts. 

 

 


