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 nr. 102 865 van 14 mei 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 17 december 2012 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris van 12 oktober 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

9 ter 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 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 synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 26 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. VERHEYEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat A. DE MEU, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 oktober 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris volgende bestreden beslissing: 

 

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

31.08.2012 bij onze diensten werd ingediend door : 

M, A. (R.R.: xxx) nationaliteit: Armenië geboren te Erevan op (…)1977 M, A. (R.R.: xxx) nationaliteit: 

Armenië 

geboren te Mechelen, België, op (…)2009 M, H. (R.R.: xxx) nationaliteit: Armenië 

geboren te Mechelen, België, op (…)2011 adres: (…) 2060 ANTWERPEN. 

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 
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Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

Reden: 

Artikel 9ter §3 - 3° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen; het standaard medisch getuigschrift werd niet 

voorgelegd bij de aanvraag. 

Betrokkene legt een document voor dd. 27.08.2012 ondertekend door Dr. C. T. Dit document kan echter 

niet aanvaard worden als medisch getuigschrift daar het voorgelegde document slechts een dixit-

getuigschrift is en dus geen diagnose bevat die de arts-opsteller zelf heeft gesteld. Volgens de Nationale 

Raad van de Orde van Geneesheren is een medisch getuigschrift een getuigschrift waarbij een medisch 

feit wordt vastgesteld op basis van onderzoek en ervaring en dat opgesteld wordt door de arts die het 

feit heeft vastgesteld. Bovendien dienen alle ontvankelijkheidsvoorwaarden vervuld te zijn op het 

ogenblik van de indiening van de initiële aanvraag (Arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011)…“ 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Artikel 39/72, § 1 samengelezen met artikel 39/81, eerste lid 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) schrijft voor dat de verwerende partij binnen acht dagen 

na de kennisgeving van het beroep, het administratief dossier indient waarbij ze een nota met 

opmerkingen kan voegen.  

 

De verwerende partij heeft geen nota en geen administratief dossier ingediend.  

 

Artikel 39/59, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt dat wanneer de verwerende partij het 

administratief dossier niet binnen de vastgestelde termijn toestuurt, de door de verzoekende partij 

vermelde feiten als bewezen worden geacht tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een eerste middel aan: 

 

“Eerste middel : schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, m.n. het motiveringsbeginsel. Dat de bestreden beslissing zoals alle bestuurshandelingen 

uitdrukkelijk dienen gemotiveerd te worden en de juridische en feitelijke overwegingen moeten melden 

die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen. Dat de motivering afdoende dient te zijn (art. 2 en 

3 van de Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen). Dat 

het voor verzoeker dan ook onduidelijk is waarom de bestreden beslissing werd genomen; Dat 

verzoeker dan ook de indruk heeft dat hier niet op een objectieve wijze tewerk is gegaan bij het 

benaderen van het dossier; Dat we hier helemaal niet mogen spreken over een dixit getuigschrift daar 

het wel degelijk gaat om de vaststellingen van de arts zelf wat overigens blijkt uit het volledige dossier; 

Dat het duidelijk is dat verzoeker operatieve ingrepen heeft ondergaan niet op zijn vraag doch na 

wetenschappelijke benaderingen door de desbetreffende artsen;” 

 

3.2. verzoeker betoogt “Dat we hier helemaal niet mogen spreken over een dixit getuigschrift daar het 

wel degelijk gaat om de vaststellingen van de arts zelf wat overigens blijkt uit het volledige dossier”. Uit 

de argumentatie van verzoeker blijkt dat het noodzakelijk is inzage te hebben van de stukken die geleid 

hebben tot de oordeelsvorming vervat in de bestreden beslissing. De Raad kan niet nagaan of de 

administratie uit de inlichtingen waarover zij beweerde te beschikken wel de juiste conclusie getrokken 

heeft. Daar de administratie deze determinerende informatie niet ter beschikking van de Raad gesteld 

heeft, maakt ze de wettigheidscontrole op haar beslissing onmogelijk (RvS 17 februari 1998, nr. 71 867). 

Derhalve dringt de nietigverklaring van de bestreden beslissing zich op. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

 

Enig artikel 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 12 oktober 2012 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 ter 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, wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien mei tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


