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 nr. 183 503 van 7 maart 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 24 december 2015 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 30 oktober 2015 waarbij een 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 en van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 3 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 januari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. VERBEKE, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, 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. Verzoeker, die verklaart op 6 augustus 2008 België te zijn binnengekomen, dient op 8 augustus 

2008 een asielaanvraag in. Deze asielaanvraag wordt negatief afgesloten met arrest nr. 55 160 van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) van 28 januari 2011. 

 

1.2. Verzoeker dient op 30 juli 2009 een eerste aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf 

van meer dan drie maanden 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 
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Vreemdelingenwet). Deze aanvraag wordt op 16 april 2010 ontvankelijk verklaard, doch vervolgens op 

16 augustus 2011 door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid ongegrond 

verklaard. 

 

1.3. Verzoeker dient op 5 september 2011 een tweede aanvraag in om te worden gemachtigd tot een 

verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

1.4. Bij arrest nr. 69 388 van 28 oktober 2011 vernietigt de Raad de ongegrondheidsbeslissing van 16 

augustus 2011. 

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 2 april 2012 de beslissing waarbij de verblijfsaanvragen van 30 juli 2009 

en 5 september 2011 ongegrond worden verklaard en de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

1.6. Verzoeker dient op 12 augustus 2015 een derde aanvraag in om te worden gemachtigd tot een 

verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze 

verblijfsaanvraag wordt op 30 oktober 2015 door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging onontvankelijk verklaard. Eveneens wordt beslist tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen worden verzoeker op 26 november 

2015 ter kennis gebracht. 

 

De beslissing waarbij de verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard, is gemotiveerd als volgt: 

 

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

12.08.2015 bij onze diensten werd ingediend door: 

[P., A.] [R.R.: …] 

Geboren te […] op […] 

Nationaliteit: Armenië  

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: 

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-geneesheer of 

geneesheer 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-attaché d.d. 31/08/2015 (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.  

Een eventuele onmogelijkheid tot reizen zal bij de uitvoering van een verwijdering onderzocht worden.” 

 

Het advies van een arts-adviseur van 31 augustus 2015 waarnaar wordt verwezen en dat verzoeker 

samen met deze beslissing ter kennis wordt gebracht, en dat bijgevolg kan worden geacht integraal deel 

uit te maken van de motivering van de beslissing, luidt als volgt: 

 

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

voornoemde persoon in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten 

ingediend op 12.08.2015 

Uit het standaard medisch getuigschrift en de medische stukken: 

• Hospitalisatieverslag de dato 06/07/2015 van dr. [A. G.]. Residuele kristallen postoperatief. 

Conjunctivale irritatie t.g.v. de oogdruppels. 
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• Medisch getuigschrift de dato 07/07/2015 van dr. [P. C.]. Cataract rechts, vlottende kristallen 

gezichtsveld en persisterende pijn rechteroog. Cataractheelkunde 09/06/2015. 

Blijkt dat de betrokkene heelkundig behandeld werd voor cataract ter hoogte van het rechter oog. 

Postoperatief zijn er nog steeds kristallen aanwezig en is er secundair aan de oogdruppels irritatie ter 

hoogte van de conjunctiva. 

Aangezien het cataract heelkundig behandeld werd betreft het geen actueel probleem meer. Verdere 

opvolging en behandeling zijn dus niet nodig. De termijn van "enkele maanden" nabehandeling is 

inmiddels verstreken.  

Wat betreft de kristallen kan worden opgemerkt dat hiervoor geen behandeling bestaat. Het 

oogonderzoek postoperatief is overigens geruststellend. 

De irritatie en hiermee gepaard gaande pijn in het oog waren een gevolg van de oogdruppels die 

gestopt werden. Het is dus geen actueel probleem meer.  

Het feit of er in de toekomst al dan niet een heringreep dient te gebeuren is speculatief en op basis van 

de postoperatieve onderzoeken is er objectief gezien ook geen absolute noodzaak tot heringreep.  

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

of fysieke integriteit of een reëel risico 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”.  

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten luidt als volgt: 

 

“[…] De heer / mevrouw, die verklaart te heten: 

[…]/naam : [P.] 

[…]/voornaam : [A.] 

[…]/geboortedatum : […] 

[…]/geboorteplaats : [B.] 

[…]/nationaliteit : Armenië 

[…] 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

[…] 

binnen 0 dagen na de kennisgeving 

[…] 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

[…] 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikelen van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

[…] 

Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

paspoort en visum. 

[…] 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar [0] dagen 

verminderd omdat: 

[…] 

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten, afgeleverd op 27/12/2012 en betekend op 03/01/2013.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

 

 

2. Over de gevolgen van het arrest van de Raad van 7 maart 2017 met nr. 183 502  
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Bij arrest nr. 183 502 van 7 maart 2017 werd de beslissing van 2 april 2012 waarbij verzoekers eerdere 

aanvragen om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 30 juli 2009 

en 5 september 2011 ongegrond werden verklaard, door de Raad vernietigd. Ten gevolge van deze 

vernietiging is laatstgenoemde beslissing met terugwerkende kracht uit het rechtsverkeer verdwenen en 

wordt deze geacht nooit te hebben bestaan. Verzoeker valt op heden terug op een ontvankelijk 

verklaarde aanvraag om machtiging tot verblijf die werd ingediend op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Verzoeker heeft derhalve opnieuw een verblijfsgrond in afwachting van een 

beslissing ten gronde over zijn eerdere aanvragen om verblijfsmachtiging om medische redenen. Hij 

heeft op grond van artikel 7, tweede lid van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

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

vreemdelingen immers recht op een attest van immatriculatie en kan derhalve niet meer het voorwerp 

uitmaken van een bevel om het grondgebied te verlaten op grond van de vaststelling dat hij op illegale 

wijze in het Rijk verblijft op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. 

 

Het is aangewezen voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer en dus voor de rechtszekerheid, het 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten uit het rechtsverkeer te verwijderen via een 

vernietiging, ongeacht of het destijds rechtsgeldig gegeven werd of niet. De Raad merkt hierbij op dat 

niets verweerder verhindert om opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren aan 

verzoeker indien hij desgevallend de thans hangende aanvragen om verblijfsmachtiging op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 30 juli 2009 en 5 september 2011 opnieuw ongegrond 

verklaart.  

 

Om al deze redenen is de door verweerder in de nota met opmerkingen ontwikkelde exceptie van 

onontvankelijkheid van het beroep in zoverre dit is gericht tegen het thans bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten wegens gebonden bevoegdheid, niet langer dienstig en kan deze niet worden 

aangenomen. Bij een nietigverklaring van het bestreden bevel valt verzoeker, gelet op het gegeven dat 

hij opnieuw gerechtigd is op een tijdelijke verblijfstitel, niet terug op een situatie waarin het bestuur 

verplicht opnieuw zal moeten overgaan tot de afgifte van een nieuw bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

 

3. Onderzoek van het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing 

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 19, 

tweede lid en 35 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), 

van de artikelen 9ter en 74/13 van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het 

redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te 

gaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(RvS. 17 januari 2007, nr. 166.860; RvS. 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt vervolgens in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd 

haar beslissingen 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 haar 

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

(RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012). 

De bestreden beslissing doet het verzoek van 12.08.2015 af als onontvankelijk gezien de ambtenaar-

geneesheer in diens advies van 31.08.2015 stelt dat de ziekte van verzoekster kennelijk niet 

beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in art. 9ter, §1 Vw. (stuk 1a). Deze beslissing is voor de volle 

100% gegrond op dit advies van arts-adviseur Pauwels dd. 31.08.2015 zoals gehecht onder gesloten 

enveloppe aan de weigeringsbeslissing (stuk 1b). 

Dit betreft hetzelfde advies waarop de eerder reeds ingetrokken onontvankelijkheids-beslissing van 

15.09.2015 zich steunt (zie stuk 1a en 1b en stuk 3a en 3b). 

Uit dit advies van arts-attaché [P.] mag blijken hoe de aanvraag van verzoeker enkel en alleen in het 

licht van de diagnose cataract en conjunctivae irritatie werd onderzocht (stuk 1b). 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 van 11 

Hierbij werd helemaal géén rekening gehouden dat deze bijkomende diagnose van cataract en 

gezichtsverlies BOVENOP een alreeds manifest ernstige medische situatie komt. 

In het verleden werd per ontvankelijkheidsbeslissing van verweerder op 16.04.2010 reeds impliciet 

geoordeeld dat de medische problematiek van verzoeker – toen 72 jaar oud – minstens ernstig is in de 

zin van art. 9ter, §1 Vw., zodat een onderzoek ten gronde naar beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

de noodzakelijke zorg en opvolging in het land van herkomst zich aandient (stuk 6). 

Alwaar in het verleden ten gronde werd beslist tot ongegrondheid – alsdan oordelend dat (volgens 

verweerder) een bepaald niveau van problematiek nog niet was bereikt om te spreken van een 

onmenselijke en vernederende situatie in land van herkomst wegens gebreke aan beschikbare en 

toegankelijke zorg voor verzoeker (evenwel ten gronde betwist door verzoeker en bijgevolg nog 

hangende voor de RvV onder rolnummer RvV 96.544); 

Dan is het duidelijk dat met een nakende blindheid daar bovenop, in hoofde van verzoeker – als 

multidisciplinair zorgbehoevende geriatrische patiënt van 77 jaar oud – wel degelijk sprake is van een 

kennelijk ernstige medische situatie, waarbij verzoeker bovendien een reëel risico loopt op een 

onmenselijke en vernederende behandeling in zijn land van herkomst, wegens gebrek aan beschikbare 

en toegankelijke medische zorg aldaar. 

De bestreden beslissing is m.a.w. kennelijk onzorgvuldig genomen, gezien zij geen enkele rekening 

heeft gehouden met de voorafgaande situatie van verzoeker – met daarbij impliciete erkenning van de 

ernst in hoofde van verweerder (stuk 4) – terwijl zij op heden enkel en alleenlijk de diagnose cataract uit 

het dossier licht als een onafhankelijk punt ter beoordeling in het licht van de aanvraag overeenkomstig 

artikel 9ter Vw. 

Dit is niet correct in het licht van art. 9ter Vw. en art. 3 EVRM in samenlezing met art. 19, lid 2 Handvest 

grondrechten EU. 

Bij een verzoek overeenkomstig art. 9ter Vw. met aldus verzoek tot verblijfs-machtiging om medische 

redenen, dringt zich steeds een individueel onderzoek op om na te gaan of sprake is van een ernstige 

medische situatie in hoofde van de verzoekende vreemdeling, om vervolgens ten gronde de al dan niet 

beschikbaarheid en toegankelijkheid in het land van herkomst na te gaan. 

Welkdanige diagnose kan hierbij niet uitgelicht worden en op een “theoretische wijze” worden 

beoordeeld, los van de persoon van de vreemdeling in kwestie. 

Zo kan een oogheelkundige problematiek voor een jonge 25 jarige man zonder verdere medische 

problemen effectief leiden tot een onontvankelijkheidsbeslissing wegens kennelijk niet ernstig in de zin 

van §1 van art. 9ter. 

Daar staat tegenover dat verweerder (en diens arts-adviseur) in casu niet blind kan/mag zijn voor de 

concrete situatie dat de oogheelkundige problematiek t.a.v. verzoeker bovenop diens andere 

multidisciplinaire problemen als 77-jarige zorg-behoevende geriatrische patiënt komen. 

Verweerder is per definitie op de hoogte van deze concrete individuele ernstige situatie in hoofde van 

verzoeker, alwaar verweerder vooreerst zelf eerder tot de ontvankelijkheidsbeslissing van 16.04.2010 

heeft besloten (stuk 6), terwijl verweerder vervolgens tevens op de hoogte is van het eerdere 

verbrekingsarrest nr. 69.388 van 28 oktober 2011 (waarbij zij immers partij in dit geding was), terwijl 

tenslotte het nieuw verzoek tot verblijfsmachtiging om medische redenen van 12 augustus 2015 

uitdrukkelijk verwijst naar deze ernstige medische uitgangssituatie, waarboven deze ernstige oog-

problematiek nu ook nog eens komt. 

De beoordelingsmarge van verweerder inzake ontvankelijkheid of onontvankelijkheid van een verzoek 

tot verblijfsmachtiging om medische redenen is vrij beperkt. Immers moet een situatie kennelijk duidelijk 

zijn. 

Zo poneert arts-adviseur [P.] in casu dat t.a.v. verzoeker “kennelijk geen sprake is van een ziekte …” 

(stuk 1b). 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State is slechts ‘kennelijk’ datgene “waarvan het bestaan of 

de aard voor een redelijke geest dermate overtuigend als aannemelijk overkomt, dat nader onderzoek 

niet nodig lijkt. ” (o.a. RvS 12 augustus 1992, nr. 40.082; RvS 21 augustus 1992, nr. 40.121; RvS 29 

december 1993, nr. 45.539; RvS 29 april 1997, nr. 66.096, T.Vreemd. 1997, 295). 

In het licht van de individuele medische situatie van verzoeker als 77-jarige zorgbehoevende 

geriatrische patiënt met een multidisciplinaire medische problematiek, waar nu ook nog eens een 

nakende blindheid zich via cataract aandient, kan niet op een zorgvuldige wijze worden gesproken van 

een KENNELIJK niet ernstige medische situatie in hoofde van verzoeker. 

Bovendien zou dit dan een inherente contradictie uitmaken met de eerdere beoordeling door verweerder 

op 16 april 2010. 

Wanneer vaststaat dat de arts-adviseur onzorgvuldig tot diens beoordeling is gekomen, terwijl de 

bestreden beslissing volkomen steunt op dit advies van de arts adviseur zoals gehecht aan de 

bestreden beslissing, wordt ook deze weigeringsbeslissing van verweerder door ditzelfde gebrek 

aangetast, zodat verbreking zich opdringt. 
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Deze argumentatie geldt via art. 74/13 Vw. evenzoveel wat betreft het hieraan gekoppelde bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

Overeenkomstig artikel 74/13 houdt verweerder bij het nemen van een BGV rekening met enerzijds het 

gezins- en familieleven van de vreemdeling alsook anderzijds met de gezondheidstoestand van de 

vreemdeling.  

Immers, aangezien de verbreking ten gronde van de weigering 9ter Vw. zich aandient, dringt zicht 

tevens de verbreking van dit hieraan gekoppeld bevel van 30 oktober 2015 (stuk 1c – ter kennis gesteld 

op 26 november 2015) zich op: 

[…] 

(RvV nr. 147.312 van 8 juni 2015)”. 

 

3.2.1. In casu verklaarde verweerder de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen 

onontvankelijk in toepassing van artikel 9ter, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet en dit onder verwijzing 

naar een advies van een arts-adviseur van 31 augustus 2015. Voormelde wetsbepaling laat toe om een 

aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk te verklaren indien, zoals in voorliggende zaak, een 

arts-adviseur vaststelt dat de medische problematiek die werd aangevoerd kennelijk niet beantwoordt 

aan de definitie van ziekte zoals bepaald in artikel 9ter, § 1, eerste lid van dezelfde wet. Deze laatste 

bepaling luidt als volgt: 

 

“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 verschillende mogelijkheden in die onafhankelijk van elkaar moeten 

worden getoetst. Concreet houdt deze bepaling in dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die 

actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn 

fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit 

moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. Anderzijds is er 

het geval van de vreemdeling bij wie er actueel geen reëel risico is voor diens leven of fysieke integriteit 

en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling voorhanden is voor zijn 

ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval geen acute levens-

bedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de ingeroepen ziekte of 

aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073). 

 

Artikel 9ter, § 1, laatste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt verder: 

 

“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.” 

 

De Raad benadrukt dat het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdeling aangebrachte 

medische gegevens uitsluitend tot de bevoegdheid van de arts-adviseur behoren en het de Raad niet 

toekomt deze beoordeling van de arts-adviseur te betwisten (RvS 15 januari 2014, nr. 10.218 (c)). De 

Raad kan hierbij slechts nagaan of de bevindingen van de arts-adviseur niet zijn gebaseerd op een 

gebrekkige of onjuiste feitenvinding en of geen incorrecte toepassing werd gemaakt van de 

toepasselijke wets- of reglementaire bepalingen. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting op haar beslissingen 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. 

 

Verzoeker betoogt dat zijn verblijfsaanvraag ten onrechte enkel is onderzocht in het licht van de 

diagnose van cataract en conjunctivale irritatie en hierbij ten onrechte geen rekening is gehouden met 

het gegeven dat deze diagnose bovenop een alreeds manifest ernstige medische situatie komt. In dit 

verband wijst verzoeker op een eerder reeds aan het bestuur voorgelegde andere gezondheids-

problematiek in het kader waarvan eerdere aanvragen weliswaar ontvankelijk doch vervolgens 

ongegrond werden verklaard omdat hij kan reizen en de vereiste gezondheidszorgen kan genieten in 

zijn herkomstland. Hij geeft in wezen aan van mening te zijn dat deze eerder reeds ingeroepen 

gezondheidsproblematiek, nu daar de oogproblemen bovenop kwamen, alsnog de vereiste ernst 

verkrijgt opdat een verblijfsmachtiging zou moeten worden toegekend.  

 

Artikel 9ter, § 1, vierde lid van de Vreemdelingenwet voorziet dat bij de aanvraag een standaard 

medisch getuigschrift dient te worden gevoegd dat niet ouder is dan drie maanden voorafgaand aan de 

indiening van de aanvraag en dat de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte 

behandeling vermeldt waarop men zich beroept. In casu legde verzoeker bij zijn verblijfsaanvraag een 

standaard medisch getuigschrift van 7 juli 2015 voor waarin, onder de vraagstelling “B/ DIAGNOSE: 

gedetailleerde beschrijving van de aard en de ernst van de aandoeningen op basis waarvan de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van Artikel 9ter wordt ingediend”, wordt verwezen naar de 

cataract en oogproblemen. Er dient aldus te worden aangenomen dat verzoeker in het kader van de 

thans voorliggende verblijfsaanvraag zich beriep op deze cataract en oogproblemen en niet zozeer op 

de eerder door hem in zijn verblijfsaanvragen van 30 juli 2009 en 5 september 2011 reeds ingeroepen 

gezondheidsproblemen, met name jicht, depressie en slaapproblemen. 

 

In zoverre verzoeker thans voorhoudt als zou de eerdere gezondheidsproblematiek zoals deze voorlag 

in de verblijfsaanvragen van 30 juli 2009 en 5 september 2011 en werd beoordeeld in de ongegrond-

heidsbeslissing van 2 april 2012, in het licht van de oogproblemen zoals geattesteerd in het standaard 

medisch getuigschrift van 7 juli 2015, alsnog in aanmerking komen voor een verblijfsmachtiging op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat verzoeker dan een verblijfsaan-

vraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet had moeten indienen op grond van deze 

eerder ingeroepen gezondheidsproblemen en hierbij aanhalende dat gelet op de oogproblemen op dit 

punt sprake is van een nieuw element dat een nieuwe beoordeling in het licht van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet noodzaakt. Hij heeft er evenwel zelf voor geopteerd een nieuwe verblijfsaanvraag in 

te dienen specifiek op grond van de oogproblemen, niet op grond van de eerdere gezondheids-

problematiek. Het gegeven dat verzoeker in zijn verblijfsaanvraag aanhaalde dat deze oogproblemen 

bovenop de eerdere, ernstig bevonden gezondheidsproblematiek komen, doet aan het voorgaande 

geen afbreuk. 

 

Het kan niet worden ontkend dat de arts-adviseur in haar advies van 31 augustus 2015 overging tot een 

beoordeling van de door verzoeker ingeroepen oogproblemen. Zij stelde vast dat uit de voorgelegde 

medische stukken ter ondersteuning van de verblijfsaanvraag blijkt dat verzoeker heelkundig werd 

behandeld voor cataract ter hoogte van het rechter oog, waarbij er postoperatief nog steeds kristallen 

aanwezig waren en er secundair aan de oogdruppels irritatie was ter hoogte van de conjunctiva. De 

arts-adviseur stelde vast dat aangezien de cataract heelkundig werd behandeld dit geen actueel 

probleem meer betreft en een verdere behandeling en opvolging dus niet nodig zijn. Zij wees er op dat 

de termijn van enkele maanden voor de nabehandeling intussen was verstreken. Wat de kristallen 

betreft, werd opgemerkt dat hiervoor geen behandeling bestaat en het oogonderzoek postoperatief 

geruststellend is. Betreffende de irritatie en hiermee gepaarde gaande pijn in het oog werd aangestipt 

dat deze een gevolg waren van de oogdruppels die werden gestopt, zodat ook hier geen sprake meer is 

van een actueel probleem. Ten slotte wees zij er op dat de vraag of in de toekomst al dan niet een 

heringreep dient te gebeuren speculatief is en hiervoor op basis van de postoperatieve onderzoeken 

objectief gezien geen absolute noodzaak blijkt. Op basis van deze vaststellingen oordeelde de arts-

adviseur dat kennelijk geen aandoening voorligt die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit of op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer een adequate behandeling 

ontbreekt in het land van herkomst of verblijf. 
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Verzoeker voert aan dat de arts-adviseur bij haar beoordeling ten onrechte geen rekening heeft gehou-

den met de eerdere gezondheidsproblematiek. De Raad herhaalt evenwel dat deze eerdere gezond-

heidsproblematiek op zich niet werd ingeroepen ter ondersteuning van de thans voorliggende aanvraag 

en verzoeker daarnaast in wezen ook niet aantoont dat deze eerdere gezondheidsproblematiek dan van 

invloed is op de beoordeling van de ernst van de thans ingeroepen oogproblemen. Verzoeker betoogt 

dat de ingeroepen oogproblemen voor een jongeman van vijfentwintig zonder verdere medische 

problemen effectief kunnen leiden tot een beslissing op grond van artikel 9ter, § 3, 4° van de 

Vreemdelingenwet doch dat dit niet zou gelden voor een bejaarde man met overige gezondheidspro-

blemen waarvan de ernst reeds werd erkend. Aldus blijkt evenwel nog niet dat deze oogproblemen, 

gelet op de overige gezondheidsproblemen, dan alsnog van aard zijn dat deze aanleiding kunnen geven 

tot een risico voor het leven of de fysieke integriteit of op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer een adequate behandeling ontbreekt in het land van herkomst of verblijf. De Raad 

herhaalt dat wat dit eerste betreft, er sprake dient te zijn van een imminent gevaar voor het leven of de 

fysieke integriteit. Verzoeker maakt dit niet aannemelijk voor wat de ingeroepen oogproblemen betreft, 

ook niet in het licht van de overige gezondheidsproblemen. Daarnaast wijst de Raad op de 

vaststellingen in het medisch advies van 31 augustus 2015 dat verzoeker voor de cataract actueel geen 

behandeling of opvolging meer behoeft, dat er geen behandeling bestaat voor de kristallen en het 

oogonderzoek postoperatief geruststellend is en dat de irritatie en hiermee gepaard gaande pijn in het 

oog een gevolg waren van de oogdruppels die evenwel werden gestopt en waardoor ook op dit punt 

geen sprake meer is van een actueel probleem. Verzoeker brengt geen betoog naar voor dat vermag 

aan te tonen dat de arts-adviseur hierbij is uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens of ter weerlegging 

van deze vaststellingen. Het is de Raad volstrekt onduidelijk waarom ineens wel sprake zou zijn van een 

noodzaak aan verdere behandeling van de oogproblemen in het licht van de overige gezondheids-

problemen, derwijze dat sprake kan zijn van een reëel risico op onmenselijke of vernederende 

behandeling doordat een adequate behandeling ontbreekt in het land van herkomst of verblijf. 

Verzoeker overtuigt aldus niet met zijn betoog dat de overige gezondheidsproblemen zoals ingeroepen 

in eerdere verblijfsaanvragen ten onrechte niet werden betrokken in het medisch advies van 30 

augustus 2015 of bij de totstandkoming van de thans eerste bestreden beslissing. Het gegeven dat de 

ernst van deze overige gezondheidsproblemen werd erkend, getuige de ontvankelijkheidsbeslissing die 

inzake de eerdere verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet werd genomen, 

doet aan het voorgaande geen afbreuk en maakt nog niet dat de ter staving van de thans voorliggende 

aanvraag ingeroepen oogproblemen een voldoende ernst hebben om onder het toepassingsgebied te 

vallen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

In het licht van hetgeen voorafgaat, maakt verzoeker – door andermaal te wijzen op zijn overige ernstige 

gezondheidsproblemen – ook niet aannemelijk dat de arts-adviseur door de oogproblemen als kennelijk 

niet voldoende ernstig te beoordelen het begrip “kennelijk” zou hebben miskend. Zoals reeds werd 

geduid, overtuigt verzoeker niet dat de overige gezondheidsproblemen op zich relevant zijn voor de 

beoordeling in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van de ingeroepen oogproblemen. De 

Raad kan verder ook enkel vaststellen dat verzoeker voor het overige op zich niet ingaat op de gedane 

beoordeling in het medisch advies en aldus niet aantoont dat de arts-adviseur hierbij ten onrechte tot 

zijn beoordeling is gekomen.  

  

Verzoeker maakt aldus ook nog niet aannemelijk dat geen voldoende individueel onderzoek werd ge-

voerd of als zouden de ingeroepen gezondheidsproblemen enkel op theoretische wijze zijn onderzocht. 

De arts-adviseur heeft een nauwgezet onderzoek gevoerd in het licht van de ingeroepen oogproblemen 

en is hierbij ingegaan op de verschillende vermeldingen zoals deze kunnen worden gelezen in de ter 

staving van de aanvraag voorgelegde stukken. Verzoeker maakt alleszins ook niet aannemelijk dat enig 

concreet element dat betrekking heeft op deze oogproblemen, of hierop van invloed is, ten onrechte niet 

in rekening is genomen. Ook geeft hij op geen enkele wijze aan dat de arts-adviseur bij haar beoorde-

ling niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens.  

 

Een inherente contradictie met de eerdere ontvankelijkheidsbeslissing van 16 april 2010 blijkt geens-

zins. Deze laatste beslissing had betrekking op andere gezondheidsproblemen dan de oogproblemen. 

Het is niet omdat verzoeker overige gezondheidsproblemen heeft die een voldoende ernst hebben in het 

licht van artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet dat de thans ingeroepen oogproblemen 

ook van aard zijn aanleiding te kunnen geven tot een van de in deze bepaling vervatte ernstige risico’s.  

 

Verzoeker maakt met zijn uiteenzetting niet aannemelijk dat de arts-adviseur, bij het opstellen van haar 

advies, niet is uitgegaan van een correcte feitenvinding of dat deze hierbij kennelijk onredelijk of 

onzorgvuldig handelde of in strijd met artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Verzoeker maakt aldus niet 
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aannemelijk dat verweerder zich in de eerste bestreden beslissing niet kon steunen op het medische 

advies van 31 augustus 2015 teneinde te besluiten dat op basis van de ter ondersteuning van de 

verblijfsaanvraag van 12 augustus 2015 ingeroepen gezondheidsproblemen geen verblijfsmachtiging op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kan worden toegestaan. 

 

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

zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond.  

 

3.2.2. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de eerste 

bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoeker ook niet worden 

gevolgd waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 

 

3.2.3. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.” 

 

Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en 

verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de 

omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 

2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Er wordt benadrukt dat volgens het EHRM socio-economische of humanitaire omstandigheden in het 

land van bestemming enkel aanleiding kunnen geven tot een non-refoulement verplichting in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden waar de humanitaire redenen tegen verwijdering klemmend zijn (EHRM 

2 april 2013, nr. 27725/10, Samsam Mohammed Hussein e.a. v. Nederland en Italië (ontvankelijkheids-

beslissing); EHRM 9 april 2013, nr. 70073/10 en 44539/11, H. en B. v. Verenigd Koninkrijk, par. 114). 

Dezelfde hoge drempel wordt gehanteerd met betrekking tot vreemdelingen die zich beroepen op hun 

medische toestand en het gebrek aan medische en sociale zorg in het land van terugkeer, waarbij het 

EHRM oordeelt dat enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten 

tegen de uitwijzing dwingend zijn”, een schending van artikel 3 EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 

mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42). Uit de rechtspraak van het Hof volgt dat daarbij allereerst 

dient vast te staan dat het een medische aandoening betreft die een voldoende ernst heeft, met name 

een ernstige, van oorsprong natuurlijke fysieke of mentale ziekte die lijden, pijn en een verminderde 

levensverwachting kan veroorzaken. Het EHRM heeft in zijn arrest Paposhvili t. België van 13 

December 2016 (Grote Kamer) verder verduidelijkt dat deze “zeer uitzonderlijke gevallen” zich niet enkel 

kunnen voordoen wanneer er sprake is van een imminente dood, zoals in de zaak D t. het Verenigd 

Koninkrijk, doch ook in die gevallen waarin bij uitwijzing van een ernstig zieke vreemdeling er 

substantiële gronden zijn om aan te nemen dat hij of zij, hoewel er geen imminent levensgevaar is, bij 

gebreke van beschikbaarheid of toegankelijkheid van een adequate behandeling in het ontvangende 

land dreigt te worden blootgesteld aan een ernstige, snelle en onherstelbare achteruitgang in zijn of 

haar gezondheidstoestand die resulteert in intens lijden of een ernstige beperking van de levens-

verwachting (“situations involving the removal of a seriously ill person in which substantial grounds have 

been shown for believing that he or she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on 

account of the absence of appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such 

treatment, of being exposed to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health 

resulting in intense suffering or to a significant reduction in life expectancy”). 

 

Artikel 19.2 van Handvest stelt verder als volgt: 

 

‘Niemand mag worden verwijderd of uitgezet naar dan wel uitgeleverd aan een staat waarin een ernstig 

risico bestaat dat hij aan de doodstraf, aan folteringen of aan andere onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen wordt onderworpen.” 

 

In zoverre verzoeker aanvoert dat de eerste bestreden beslissing is genomen met miskenning van deze 

bepalingen benadrukt de Raad allereerst dat deze beslissing geen verwijderingsbeslissing is. Artikel 3 

van het EVRM impliceert geen recht voor een vreemdeling om het grondgebied van een Staat binnen te 

komen of er, zij het tijdelijk, te verblijven (Cass. 4 februari 1993, nr. 9567). Artikel 19.2 van het Handvest 

handelt ook specifiek over verwijderings-, uitzettings- dan wel uitleveringsbeslissingen. Zodoende blijkt 

niet dat verzoeker een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 19.2 van het Handvest dienstig 

kan inroepen wat de eerste bestreden beslissing betreft (RvS 13 januari 2016, nr. 233.458). Daaren-

boven weerlegt verzoeker de gedane vaststellingen door de arts-adviseur niet dat de ter staving van de 
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thans voorliggende verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ingeroepen 

oogproblemen niet van aard zijn dat hieruit een imminent gevaar blijkt voor het leven of de fysieke 

integriteit en evenmin een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling indien een 

behandeling ontbreekt in het herkomstland. Verzoeker weerlegt de vaststellingen niet dat hij voor de 

cataract actueel geen behandeling of opvolging meer behoeft, dat er geen behandeling bestaat voor de 

kristallen en het oogonderzoek postoperatief geruststellend is en dat de irritatie en hiermee gepaard 

gaande pijn in het oog een gevolg waren van de oogdruppels die evenwel werden gestopt en waardoor 

ook op dit punt geen sprake meer is van een actueel probleem. In het licht hiervan blijkt niet dat de 

gezondheidsproblemen zoals deze voorlagen in het kader van de thans voorliggende verblijfsaanvraag 

die leidde tot het nemen van de eerste bestreden beslissing een voldoende graad van ernst hebben 

opdat zij aanleiding kunnen geven tot een reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling of tot een vaststelling dat de aangehaalde bepalingen zouden kunnen worden miskend. 

 

Artikel 35 van het Handvest luidt: 

 

“Gezondheidsbescherming 

Eenieder heeft recht op toegang tot preventieve gezondheidszorg en op medische verzorging onder de 

door de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden. Bij de vaststelling en uitvoering van 

het beleid en de maatregelen van de Unie wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke 

gezondheid gewaarborgd.” 

 

Specifiek wat artikel 35 van het Handvest betreft, wordt geen concrete, specifieke uiteenzetting naar 

voor gebracht. Er blijkt niet dat verzoeker aan deze bepaling een recht kan ontlenen opdat hem een 

verblijfsmachtiging dient te worden toegekend, te meer waar niet blijkt dat de ingeroepen gezondheids-

problemen onder het toepassingsgebied vallen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. In deze 

situatie blijkt niet dat verzoeker zich dienstig kan beroepen op deze bepaling. 

 

3.2.4. De Raad merkt tenslotte op dat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet betrekking heeft op 

verwijderingsmaatregelen. Er blijkt aldus niet dat verzoeker zich dienstig op deze bepaling kan beroepen 

wat de eerste bestreden beslissing betreft, nu dit geen dergelijke maatregel is. 

 

3.2.5. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Er is grond om de tweede bestreden beslissing uit het rechtsverkeer te halen door een vernietiging. 

Verder heeft verzoeker geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste 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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring behandeld.  

 

5. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen in de mate dat deze zijn 

gericht tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 30 oktober 2015 waarbij een 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.  

 

Artikel 2 

 

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

Vereenvoudiging van 30 oktober 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing van de bij artikel 2 vernietigde beslissing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven maart tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 


