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 nr. 114 777 van 29 november 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 Montenegrijnse nationaliteit te zijn, op 18 januari 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

7 december 2012 houdende de niet-verlenging van de machtiging tot verblijf 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 en van het bevel om het grondgebied te verlaten van 7 

december 2012. Beide beslissingen werden aan verzoekster ter kennis gebracht op 19 december 2012. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

7 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. LYDAKIS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 9 juli 2009 diende verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna verkort de vreemdelingenwet). 

 

Op 3 november 2010 werd aan verzoekster een machtiging tot voorlopig verblijf verleend. 

 

Op 11 oktober 2012 diende verzoekster een aanvraag in tot verlenging van haar tijdelijk verblijfsrecht. 
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Op 6 december 2012 verleende de ambtenaar-geneesheer een advies betreffende de medische situatie 

van verzoekster. 

 

Op 7 december 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing houdende de niet-verlenging van de 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Dit is thans de eerste 

bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 11/10/2012 bij onze diensten werd ingediend tot 

verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan 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, ingesteld door artikel 5 van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980, en in toepassing van artikel 13 van de wet van 15 

december 1980, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 2006, heb ik de eer u mee te 

delen dat, overeenkomstig artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007), aan 

dit verzoek tot verblijfsverlenging geen gunstig gevolg kan worden gegeven. 

Overwegende dat betrokkene een aanvraag tot verblijfsmachtiging bij onze diensten heeft ingediend op 

basis van genoemd artikel 9ter op 09/07/2009. Dat dit verzoek door onze diensten op 03/11/2010 

gegrond werd verklaard waarna betrokkene in het bezit werd gesteld van een bewijs van inschrijving in 

het vreemdelingenregister, dit BIVR mag niet langer verlengd worden. 

Reden : 

Overwegende dat evenwel de omstandigheden op grond waarvan de machtiging oorspronkelijk werd 

toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is 

(artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de 

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

1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend 

en niet-voorbijgaand karakter heeft m.n. : 

Overwegende dat na onderzoek door onze arts-adviseur hij concludeerde (zie gesloten omslag) dat: 

‘Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen actuele aandoening die een reëel risico inhoudt voor 

haar leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke 

of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling in het herkomstland is. Derhalve is er vanuit 

medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.' 

Dat derhalve, gezien hoger gemaakte vaststellingen, het niet langer blijkt 

1) dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit, of 

2) dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar haar land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).“ 

 

Eveneens op 7 december 2012 werd ten aanzien van verzoekster een bevel om het grondgebied te 

verlaten genomen. Dit is thans de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980 : 

1° il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2: pas en 

possession d’un passeport valable et/ou un visa valable. 

1° hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit 

van een geldig paspoort en/of geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

Ter adstruering van haar middel zet verzoekster uiteen wat volgt: 
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“In zijn beslissing, oordeelt de Dienst Vreemdelingenzaken dat de ziekte waaraan verzoekster lijdt een 

ziekte is die niet ernstig genoeg is in de zin van het artikel 9ter van de wet van 15.12.80 en dus geen 

onmenselijke en onterende behandeling uitmaakt in haar hoofde, in geval van een terugkeer naar 

Montenegro. 

Dat verzoekster niet akkoord kan gaan met zo'n motivering wegens de volgende elementen: 

Eerst en vooral heeft zij verschillende medische documenten overgemaakt van Dokter AC die spreken 

over het feit dat betrokkene ernstige psychologische problemen heeft die een behandeling met 

medicijnen en therapie in België noodzaken. 

Dat er, in het kader van deze medische attesten, talrijke medicijnen werden aangeduid. 

Dat men zich dus kan verbazen dat, in het kader van zijn beslissing, de Dienst Vreemdelingenzaken, het 

probleem van de toegang tot en de beschikbaarheid van de zorgen in Montenegro niet heeft 

onderzocht, vanaf het ogenblik waarop de zorgen in België duidelijk worden aangeduid door het 

regelmatig innemen van medicijnen maar eveneens door het feit dat deze medische attesten spreken 

van een moeilijkheid voor de betrokkene om te worden verzorgd in haar land van oorsprong. 

Dat, door niet te antwoorden op deze vraag, de Dienst Vreemdelingen zaken zijn beslissing niet 

adequaat heeft gemotiveerd. 

Dat hieromtrent, verzoekster het arrest van 8 juni 2007 nummer 171.982 van de Raad van State 

herinnert dat stelde : " overwegende dat het blijkt uit het administratief document, dat verzoeker op 15 

april 2005, een verblijfsaanvraag heeft ingediend op grond van het artikel 9 al 3 van de wet van 15 

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

Vreemdelingen; dat de tegenpartij, door het nemen, op 23 oktober 2006, van het aangevochten bevel 

om het grondgebied te verlaten, zonder vooraf te hebben geoordeeld over de verblijfsaanvraag 

ingediend door verzoeker, dit bevel om het grondgebied te verlaten niet geldig heeft gemotiveerd; dat de 

omstandigheid, zoals de tegenpartij het laat gelden, van het instellen van een verblijfsaanvraag geen 

enkele invloed heeft op de verblijfssituatie van aanlegger en zonder pertinentie met betrekking tot de 

verplichting om het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten te motiveren ten opzichte van deze 

eis, dat het middel manifest gegrond... " 

Dat deze beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken dus moet worden vernietigd.” 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dit 

impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen moet weergeven op grond 

waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

Verzoekster bespreekt de verschillende motieven in haar middel waardoor zij aantoont de juridische en 

feitelijke overwegingen te kennen. De bestreden beslissing geeft duidelijk de redenen aan op grond 

waarvan de beslissing is genomen. Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 

1991 wordt geenszins aangetoond. 

 

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. Verzoekster betwist dat de 

motivering afdoende is. 

 

Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen. 

 

De Raad stelt vast dat het niet wordt betwist dat de bestreden beslissing gebaseerd is op artikel 9 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 en op artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9 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 luidt als volgt: 

 

“De vreemdeling die gemachtigd werd tot beperkt verblijf op grond van artikel 9ter van de wet, wordt 

geacht niet meer te voldoen aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden in de zin van artikel 13, § 3, 

2°, van de wet, indien de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend, niet langer 

bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer nodig is. Er dient hierbij te worden 
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nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand 

karakter hebben” 

 

Echter, de beoordeling of de machtiging niet langer nodig is, gebeurt in het licht van de omstandigheden 

op grond waarvan de machtiging werd verleend. Artikel 9 van het voormeld Koninklijk Besluit van 17 mei 

2007 verwijst in deze naar artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§ 1/1(…) 

§ 2. (…) 

§ 3. (…) 

§ 4. (…) 

§ 5. (…) 

§ 6. (…) 

§ 7. (…)” 

Aldus dient uit samenlezing van artikel 9 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 en artikel 9ter van de vreemdelingenwet te blijken of de actuele staat van de aandoening ofwel 

een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit ofwel 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.” 

 

Verzoekster is het niet eens met de beoordeling van verweerder waar deze stelt dat er geen sprake is 

van een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke en vernederende behandeling 

wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst. 

 

De bestreden beslissing dient, voor de beoordeling van de motieven, samen met het medisch advies 

van 6 december 2012 te worden gelezen. Het medisch advies is, onder gesloten briefomslag, samen 

met de bestreden beslissing ter kennis gebracht aan verzoekster. 

 

Het medisch advies van de arts-adviseur luidt als volgt: 

 

“Graag beantwoord ik uw vraag voor medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van de verlenging van de machtiging tot verblijf. Er werd eerder een 

medisch advies gegeven door collega dr. D [d.d. 21/10/2010) voor een verblijf van 1 jaar. 

Voor dit advies baseer ik me op de attesten die ons sinds het laatste advies werden bezorgd. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

• Medisch getuigschrift {d.d. 02/12/2011) ingevuld door dr. AC, psychiater, waaruit blijkt dat 

betrokkene een chronische kwaal heeft; 

• Standaard medisch getuigschrift {d.d. 07/09/2012) ingevuld door dr. AC waaruit blijkt dat betrokkene 

een posttraumatische stresstoornis (PTSS) heeft (lichte graad van ernst). 
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Uit een studie van deze documenten blijkt dat deze 38-jarige dame een PTSS heeft waan/oor ze 

medicamenteus wordt behandeld en opgevolgd. 

De vermelde aandoening is zelfs zonder behandeling niet levensbedreigend en tast de fysieke integriteit 

niet aan. Ze kan niet worden weerhouden in het kader van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen en 

geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen. 

Conclusie: 

Uit de beschikbare medische gegevens blijkt geen aandoening die een reëel risico inhoudt voor haar 

leven of fysieke integriteit, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling wanneer er geen behandeling in het herkomstland is. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland.” 

 

De Raad merkt op dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet duidelijk twee mogelijkheden inhoudt wat 

betreft de ziekte van de betrokkene: de ziekte houdt een reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit 

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

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

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

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

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

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

integriteit van de betrokkene (RvS 19 juni 2013, nr. 223.961). 

 

De vermelding in de memorie van toelichting dat het onderzoek van de vraag of een gepaste en 

voldoende behandeling in het land van oorsprong of verblijf geval per geval gebeurt, rekening houdend 

met de individuele situatie van de aanvrager, en geëvalueerd wordt binnen de limieten van de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, doet geen afbreuk aan de niet voor 

interpretatie vatbare tekst van de wet zelf (Parl.St. Kamer, DOC 51, 2478/001, 34).  

 

Hoe dan ook vormt de omstandigheid dat artikel 3 van het EVRM als hogere norm ten aanzien van de 

vreemdelingenwet geldt en mogelijkerwijze een lagere vorm van bescherming voorziet, geen beletsel 

voor de toepassing van artikel 9ter, § 1, eerste lid van die wet zoals hierboven beschreven. Het EVRM 

bevat immers minimumnormen en belet geenszins een ruimere bescherming in de interne wetgeving 

van de verdragspartijen (eveneens RvS 19 juni 2013, nr. 223.961). 

 

In casu werd de aanvraag om verlenging van de verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet geweigerd, enkel omdat de door de verzoekster aangevoerde aandoening zelf 

zonder behandeling niet levensbedreigend is en de fysieke integriteit niet aantast, doch werd niet 

onderzocht of die aandoening een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling door 

een gebrek aan adequate behandeling in het land van herkomst inhoudt. Uit artikel 9ter, § 1, eerste lid 

van de vreemdelingenwet kan echter niet afgeleid worden dat indien een vreemdeling niet lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico is voor het leven van de patiënt of niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

is voor de fysieke integriteit van de patiënt, hij niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op 

onmenselijke en vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in 

het land van herkomst. Dit geldt des te meer wanneer uit niets blijkt dat de voorgelegde aandoening of 

ziekte van banale aard is. In casu blijkt dat verzoekster lijdt aan een posttraumatische stressstoornis. In 

maart 2012 verkreeg verzoekster nog een verlenging van de machtiging op grond van haar medische 

situatie, zodat kan gesteld worden dat deze ernstig werd bevonden en dit in tegenstelling tot wat 

verweerder in zijn nota poogt voor te houden.  

 

Uit vergelijking van de verschillende medische attesten die door verzoekster werden neergelegd bij de 

aanvraag en bij de aanvragen tot verlenging, blijkt dat telkens dezelfde diagnose werd gesteld en dat de 

medicamenteuze opvolging zo goed als ongewijzigd is gebleven. Enkel de bezoeken aan de psychiater 

zijn herleidt van twee maal in de week naar één maal in de week. 

 

In tegenstelling tot wat verzoekster lijkt voor te houden, wordt in de medische attesten niet gesteld dat 

de behandeling en opvolging absoluut in België dienen te gebeuren. De psychiater heeft in zijn attesten 

enkel aangegeven dat hij niet weet of behandeling en opvolging mogelijk zijn in het land van herkomst. 

Evenwel kan uit de voorliggende medische attesten niet worden afgeleid dat er geen behandeling meer 

noodzakelijk is. 
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Nergens in het advies van de ambtenaar-geneesheer werd nagegaan of deze medicatie beschikbaar en 

toegankelijk is voor verzoekster in haar land van herkomst. 

 

Zo uit de vermelding in het advies van de ambtenaar-geneesheer dat de ziekte zelf zonder behandeling 

niet levensbedreigend is, dient te worden begrepen dat hij van oordeel is dat de voorgestelde 

behandeling en medicamenteuze opvolging niet meer vereist zijn en aldus ook niet tot een onmenselijke 

en vernederende behandeling kan leiden wanneer er geen adequate behandeling is in het land van 

herkomst, dan is de Raad van oordeel dat het advies van de ambtenaar-geneesheer niet afdoende is 

gemotiveerd. Het komt niet aan de Raad toe te beoordelen of verzoekster nog langer een behandeling 

en medicamenteuze opvolging behoeft. Wel moet de Raad in staat gesteld worden om na te gaan 

waarop de ambtenaar-geneesheer zich baseert om van dergelijke stelling uit te gaan, daar waar de 

behandelende psychiater blijft vasthouden aan de oorspronkelijke opvolging door psychiater en 

medicamenteuze opvolging. Het is de Raad ook geheel niet duidelijk waarom de machtiging wel nog 

werd verlengd in maart 2012 en niet meer in december 2012. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

verzoekster opnieuw werd onderzocht naar aanleiding van haar aanvraag tot verlenging van de 

machtiging, noch dat de ambtenaar-geneesheer contact zou hebben opgenomen met een deskundige. 

Er werd evenmin gecorrespondeerd met de betrokken psychiater. 

 

De Raad kan dan ook niet anders vaststellen dat er niet afdoende gemotiveerd werd aangaande de 

behandeling en medicamenteuze opvolging van verzoekster. 

 

Een schending van de motiveringsplicht wordt aangetoond. 

 

Nu de beslissing houdende de niet-verlenging van de machtiging wordt vernietigd, past het in het kader 

van de goede rechtsbedeling om het bevel om het grondgebied te verlaten dat in navolging van deze 

beslissing werd genomen en samen met deze beslissing werd ter kennis gebracht mede uit het 

rechtsverkeer te halen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 7 december 2012 houdende de niet-verlenging van de machtiging 

tot verblijf 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, wordt vernietigd. 

 

 Artikel 2 

 

In het kader van de goede rechtsbedeling wordt het bevel om het grondgebied te verlaten van 7 

december 2012 uit het rechtsverkeer gehaald. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november tweeduizend 

dertien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 

 


