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 nr. 115 429 van 10 december 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 en XX, die verklaren van Macedonische nationaliteit te zijn, op 

4 januari 2013 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing 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 van 22 november 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 18 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CHATCHATRIAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienden op 30 augustus 2010 een asielaanvraag in. Op 8 december 2010 nam het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing houdende de weigering 

van de vluchtelingenstatus en de. status van subsidiaire bescherming. 

 

1.2. Verzoekers dienden op 20 december 2010 een aanvraag in om machtiging tot voorlopig verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

1.3. Bij arresten nrs. nr. 56 640 en 56 641 van 24 februari 2011 van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen werd een beslissing genomen houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en de 

status van subsidiaire bescherming. 
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1.4. Op 5 oktober 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende de ongegrondheid van de aanvraag om 

machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.5. Verzoekers dienden op 22 oktober 2012 een aanvraag in om machtiging tot voorlopig verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie nam op 

30 oktober 2012 beslissingen houdende het bevel om het grondgebied te verlaten- asielzoeker (bijlage 

13quinquies). Tegen deze beslissingen dienden verzoekers een schorsings- en annulatieberoep in bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, gekend onder nr. 115 448. 

 

1.7. Verzoekers dienden op 9 november 2012 een aanvraag in om machtiging tot voorlopig verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.8. Op 22 november 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke integratie een beslissing houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag om 

machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Dit is de bestreden 

beslissing. 

 

1.9. Er werd op 22 november 2012 eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod getroffen. 

 

1.10 De op 22 oktober 2012 ingediende aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet werd op 18 juli 2013 onontvankelijk verklaard met bevel om het 

grondgebied te verlaten. Tegen deze beslissingen dienden verzoekers een schorsings- en 

annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, gekend onder nr. 135 093. 

 

1.11 Op 29 juli 2013 dienden verzoekers een asielaanvraag in. De gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie nam op 8 augustus  2013 de beslissingen waarbij de 

asielaanvraag niet in overweging werd genomen.  

 

“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 zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); het standaard medisch getuigschrift beantwoordt niet aan de voorwaarden voorzien in § 1, 

vierde lid. 

Uit artikel 9ter §1, 4° lid en artikel 9ter §3,3° volgt de verplichting, op straffe van onontvankelijkheid de 

drie medische gegevens, m.n. de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

in de aanvraag mee te delen, onder vorm van een standaard medisch getuigschrift zoals gepubliceerd in 

bijlage bij het KB van 24.01.2011 tot wijziging van het KB van 17.05.2007. Het standaard medisch 

getuigschrift dd. 29/10/2012 toont geen enkele uitspraak omtrent de graad van ernst van de ziekte. 

Bovendien werd in de initiële aanvraag dd 09.11.2012 geen enkel ander medisch getuigschrift 

voorgelegd dat werd opgesteld conform het model van het standaard medisch getuigschrift. Alle 

ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening van de initiële 

aanvraag (Arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011). Bij gebrek aan één van de in art. 9 ter §1, 4e lid vereiste 

medische elementen, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden…” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekers voeren een eerste middel aan: 

 

“Schending van art. 9 TER Vreemdelingenwet 15 december 1980. Schending beginsel dat elke 

bestuurshandeling door een materieel motief moet worden gedragen (materiële motiveringsplicht). 

Schending rechten van verdediging. Schending van het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel en de 

beginselen van behoorlijk bestuur. In de bestreden beslissing wordt ten onrechte beweerd dat de 

aanvraag onontvankelijk zou zijn omdat in de aanvraag geen enkele uitspraak voorkomt omtrent de 

graad van ernst van de ziekte. Deze argumentatie is niet correct in die zin dat er bij de aanvraag wel 

degelijk een medisch getuigschrift werd gevoegd dat ook voldoet aan alle voorwaarden die vervuld 

dienen te worden teneinde de adviserend-geneesheer toe te laten een oordeel ten gronde te vellen. In 

het verzoekschrift - die naar het oordeel van verzoeker als één en ondeelbaar geheel met het standaard 
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medisch getuigschrift en gebeurlijke bijlagen en nodige identiteitsdocumenten het aanvraagdossier 

uitmaakt, wordt expliciet vermeld: Dat LB kampt met zware psychische problemen na alles was zij heeft 

meegemaakt tijdens de oorlog in haar geboorteland. Hierdoor lijdt verzoekster aan het posttraumatisch 

stresssyndroom. Dit gaat ondermeer gepaard met slaapstoornissen (zie medisch getuigschrift). (...) 

Haar gezondheidstoestand is volledig afhankelijk van de behandelingen en ondersteuning die zij in 

België kan verkrijgen evenals de gunstige levensomstandigheden alhier. Bij niet behandeling is een 

gevaar op een zelfmoordpoging zeer reëel. Een nieuwe blootstelling aan haar land van herkomst en alle 

trauma's die zij aldaar heeft opgelopen zullen haar gezondheidstoestand alleen maar verergeren. 

Bovendien is haar gezondheidstoestand zo ernstig dat zij de verre reis naar haar land van herkomst niet 

zou verdragen. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat zij haar behandeling in België kan krijgen. Ook 

in het medisch getuigschrift werd omtrent de aard en ernst van de ziekte bepaald dat het gaat om een 

PTSD en dat cliënte klaagt van o.m. piekergedrag en slaapstoornissen. De vaststelling van deze 

vermeldingen tonen reeds duidelijk aan dat de motivering van de bestreden beslissing totaal kaduuk is, 

en de beslissing strijdt met het art. 9 TER VW, in de zin dat alle elementen voorliggen. Het redelijks- en 

zorgvuldigheidsbeginsel evenals de beginselen van behoorlijk bestuur vereisen dat er niet tot in het 

oneindige formaliteitseisen worden gesteld, en dat toch minstens het verzoekschrift en/of het standaard 

medisch getuigschrift verwezen volledig op hun inhoud worden gecontroleerd. De argumentatie als zou 

er geen uitspraak zijn gedaan over de graad van ernst is dan ook niet correct. Verwerende partij kon er 

zich niet zomaar mee vergenoegen zonder enig afdoend onderzoek van de gehele inhoud van het 

verzoekschrift én/of het standaard medisch getuigschrift, te stellen dat er niet voldaan is aan de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden. En indien verwerende partij meende dat het één en ander een probleem 

opleverde voor de beoordeling ten gronde van de aanvraag van verzoekster, dan diende zij verzoekster 

desgevallend om een bijkomend attest te vragen, eerder dan zomaar zonder enig onderzoek ten gronde 

de vraag af te wijzen. Het is duidelijk dat door verwerende partij een al te strikt formalisme wordt geëist 

en dient vastgesteld te worden in tal van dossiers dat nu de nieuwe wet van 29 december 2010 wordt 

gebruikt/misbruikt om op louter formele gronden de aanvraag niet te moeten onderzoeken, en er tevens 

geen bereidheid is tot effectief onderzoek noch in het geval alles duidelijk is noch in het geval er 

bepaalde onduidelijkheden zijn. Dat de ratio legis informatievergaring betreft over een aantal essentieel 

geachte elementen, en door de vermelding én in het verzoekschrift én in het standaard medisch 

getuigschrift van de noodzakelijk geachte behandeling (zie hoger) wordt er onmiskenbaar voldaan aan 

deze ratio legis. Dat de afwijzing wegens onontvankelijkheid in het geval er in het standaard medisch 

getuigschrift wél de graad van ernst van de ziekte wordt vermeld, geëxpliciteerd, getuigt van een grove 

onzorgvuldigheid en bovendien houdt het een schending in van het redelijkheidsbeginsel. Gezien er 

door verwerende partij nooit enig onderzoek is, hoewel het nu juist de bedoeling moet zijn alle nuttige 

elementen te onderzoeken is er manifeste schending van art. 9 TER VW en doordat verzoeker ook nooit 

enige vraag tot bijkomende informatie hebben gekregen ondanks het feit dat verwerende partij blijkbaar 

niet bereid was het standaard medisch getuigschrift te onderzoeken, of nog verzoekster voor zover als 

nodig een bijkomend attest van een andere dokter voor te leggen, de rechten van verdediging aan de 

orde. Dit overdreven formalisme met totaal gebrek aan enig onderzoek van het ingediende 

verzoekschrift of nog het medisch getuigschrift zelf of verzoek tot voorleggen van bijkomende 

stukken/gegevens heeft een beslissende invloed gehad op de uitkomst van de beslissing. De ratio legis 

van art. 9 TER VW bestaat erin personen die ziek zijn en die niet kunnen terugkeren naar hun land, een 

legaal statuut te verlenen. De procedure is gericht op zoveel als mogelijk informatievergaring, en het kan 

niet dat verzoekster telkens opnieuw wordt geconfronteerd met een beslissing tot onontvankelijkheid, 

waarbij zij dan uw zetel dient te vatten, en gebeurlijk een nieuwe procedure art. 9 TER VW dient in te 

leiden, terwijl het toch proceseconomisch is aangewezen dat verwerende partij verzoekster had 

gewezen op het door haar ontdekte probleem. Dit zou zowel verzoekster als verwerende partij als uw 

zetel vooruitgeholpen hebben, niet de talloze afwijzingen telkens opnieuw op geheel formele gronden 

waarbij al van op voorhand geweten is dat dit als een boemerang terugkeert aangezien de wegens 

formele gronden afgewezen verzoekers onmiddellijk opnieuw een aanvraag zullen in- dienen.” 

 

2.1.2. Artikel 9ter, § 3, 3° van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 

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 61. vierde lid: 
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4° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling.” 

 

Overeenkomstig artikel 9ter, § 1, vierde lid van de vreemdelingenwet dient het medisch getuigschrift te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

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

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift vermeldt de ziekte, haar graad van 

ernst en de noodzakelijk geachte behandeling.” 

 

In casu werd de bestreden beslissing genomen om reden dat het medisch getuigschrift van 29 oktober 

2012 de graad van ernst niet vermeldt. In het voorgelegde medische getuigschrift werd onder 

B/Diagnostic slechts het volgende vermeld: “Pat werd voor eerste maal op consultatie gezien op 

29/10/12 PTYSD - pat klaagt van slaapstoornissen, piekergedrag." 

 

Derhalve heeft de arts enkel melding gemaakt van de aandoening, symptomen en behandeling, maar 

niet van de ernst van de aandoening. Een eenvoudige lezing van het getuigschrift toont aan dat nergens 

melding wordt gemaakt de graad van ernst van de ziekte. 

 

In zoverre verzoekers opwerpen dat het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel vereisen 

dat ook de inhoud van het begeleidend schrijven waarbij de aanvraag werd ingediend, wordt betrokken 

in de beoordeling van de inhoud van het door hen voorgelegde standaard medisch getuigschrift, laat de 

Raad gelden dat een begeleidend schrijven van een raadsman onmogelijk kan worden beschouwd als 

een medisch getuigschrift zoals bedoeld in artikel 9ter, § 3, 3° van de vreemdelingenwet. Dergelijke 

interpretatie druist in tegen de uitdrukkelijke bewoordingen van artikel 9ter, § 3, 3° van de 

vreemdelingenwet. 

  

De gemachtigde van de staatssecretaris kwam na grondig en zorgvuldig onderzoek van alle 

voorgelegde medische attesten evenwel tot het besluit dat het voorgelegde standaard medisch 

getuigschrift geen uitspraak doet over de graad van ernst en dat geen andere attesten worden 

voorgelegd die beantwoorden aan de vereisten van een standaard medisch getuigschrift. 

 

Het loutere feit dat verzoekers de overtuiging hebben dat aan de wettelijke voorwaarden werd voldaan, 

kan uiteraard niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden. 

 

In tegenstelling tot wat verzoekers betogen dient conform artikel 9ter, §1, vierde lid van de 

vreemdelingenwet het medisch getuigschrift uitdrukkelijk te vermelden welke de graad van ernst van de 

aandoening is.  

 

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

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in 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). 

 

De Raad stelt voorts vast dat verzoekers kritiek leveren op het feit dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris hen nooit heeft uitgenodigd voor enig onderzoek of het voorleggen van bijkomende 

stukken. Het komt aan verzoekers zelf toe om de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen ter 

staving van de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

Van verzoekers kan redelijkerwijze verwacht worden dat zij alle relevante stukken voorleggen, zonder 

dat de gemachtigde hierom uitdrukkelijk dient te verzoeken. Verzoekers kunnen zich daarom ook niet 

dienstig beroepen op de opgeworpen schending van de rechten van verdediging.  

 

De gemachtigde van de staatssecretaris heeft niet op kennelijk onredelijke wijze geoordeeld dat 

verzoekers' aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk diende te worden verklaard.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 
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2.2.1. Verzoekers voeren een tweede middel aan: 

 

“Schending art. 9 ter Vreemdelingenwet 15 december 1980. Schending beginsel dat elke 

bestuurshandeling door een materieel motief moet worden gedragen (materiële motiveringsplicht). 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: (…) Aan artikel 62 Vreemdelingenwet is slechts 

voldaan wanneer de motivering van de administratieve beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St., nr. 

43.522, 29 juni 1993, R.A.C.E., 1993), en meer bepaald passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., nr. 

53.583, 7 juni 1995, Rev.dr.étr. 1995, 326) of nog duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St. nr. 

42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E., 1993). Artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen bepalen het volgende: (…) De motiveringsplicht 

als beginsel van behoorlijk bestuur vereist dat de motivering van een bestuurshandeling die een 

aanvraag verwerpt volledig, precies en relevant is (R.v.St. nr. 55.056, 7 september 1995, Rev.dr.étr. 

1996, 249). Verzoekster meent dat bovenvermelde rechtsregels door de Dienst Vreemdelingen- zaken 

in casu werden geschonden en dat alleszins de materiële motiveringsplicht werd geschonden. 

Verzoekster vordert dan ook op grond van een schending van materiële maar ook de formele 

motiveringsplicht de vernietiging van de bovengenoemde beslissing van de Dienst 

Vreemdelingenzaken. De motivering van de dienst Vreemdelingenzaken is op geen enkele wijze 

afdoende, nauwkeurig en volledig. Verwerende partij beperkt zich ertoe in haar beslissing uiteen te 

zetten dat er geen correct medisch getuigschrift zou voorliggen. Verzoekster kan niet akkoord gaan met 

een dergelijke stereotype afwijzing van haar verzoek tot regularisatie. Het is het duidelijk dat verzoekster 

er mocht op vertrouwen dat haar aanvraag ten gronde zou beoordeeld worden en niet zomaar 

afgewezen op basis van beweerdelijke onvolledige informatie. Verwerende partij kan zich niet op een 

gebrek aan medisch attest beroepen, als een dergelijk attest voorligt, doch niet wordt aanvaard, en 

anderzijds nooit een bijkomend attest werd gevraagd. Het is dan ook volkomen ten onrechte dat 

verwerende partij nooit overgegaan is tot een onderzoek ten gronde van de aangehaalde medische 

problemen en de aanvraag van verzoekster tot toekenning van medische regularisatie. Het kan en mag 

niet aanvaard worden dat verwerende partij telkenmale opnieuw op een stereotype manier verzoeken 

tot regularisatie gaat afwijzen om te stellen dat zij deze niet dient te behandelen. Er is geen enkele 

afdoende motivering waarom verwerende partij de aanvraag van verzoekster niet ten gronde zou 

moeten beoordelen, dan wel zelf enig onderzoek zou uitvoeren. Dat zich in dit verband trouwens de 

vraag stelt of een niet medisch geschoold persoon zomaar kan oordelen over de ontvankelijkheid van 

aanvragen medische regularisatie, vraag die ontkennend dient beantwoord te worden, en welllicht veel 

problemen zou kunnen oplossen. Dat het alleszins een schending van het redelijkheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel uitmaakt dat de ingediende medische attesten worden beoordeeld door een 

niet-arts, die geenszins enige medische scholing achter de rug heeft. Dat alleen al om deze reden de 

hier bestreden beslissing dient vernietigd te worden.” 

 

2.2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissing kennen, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

In zoverre verzoekers opwerpen dat de gemachtigde van de staatssecretaris ten onrechte een 

formalistisch standpunt inneemt, ten einde geen beslissing ten gronde te moeten nemen, laat de Raad 

gelden dat verzoekers niet ernstig kunnen voorhouden dat de gemachtigde onwillig zou zijn om 

verzoekers hun aanvraag tot verblijfsmachtiging te onderzoeken.  

  

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet vereist ondubbelzinnig dat de graad van ernst van de aandoening 

uitdrukkelijk vermeld wordt in het medisch getuigschrift bij de aanvraag. Aangezien door de 

gemachtigde werd vastgesteld dat aan deze ontvankelijkheidsvoorwaarde niet is voldaan, werd niet op 

kennelijk onredelijke wijze besloten tot de onontvankelijkheid van verzoekers’ hun aanvraag om 

machtiging tot verblijf.  

 

Verzoekers betogen dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet bevoegd zou zijn om te oordelen 

of bepaalde medische elementen al dan niet aanwezig zijn in het dossier. De Raad merkt op dat de 

gemachtigde wel degelijk vermag na te gaan of het medisch getuigschrift melding maakt van de ziekte, 

haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. Bij de beoordeling van deze 

voorwaarden van ontvankelijkheid wordt immers niet overgegaan tot een inhoudelijke appreciatie van de 

aandoening.  
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De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft zich in de beoordeling van de aanvraag 

beperkt tot het nagaan of de aanvraag voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, hetgeen tot zijn 

bevoegdheid behoort, zoals blijkt uit artikel 9ter, § 3 van de vreemdelingenwet en in casu meer bepaald 

artikel 9ter, § 3, 3° van de vreemdelingenwet. De gemachtigde vermocht aldus na te gaan of het 

medisch getuigschrift dat verzoekers voorlegden melding maakte van de ziekte, haar graad van ernst en 

de noodzakelijk geachte behandeling. Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de gemachtigde om bij 

de beoordeling van deze ontvankelijkheidsvoorwaarden vooraf een arts te raadplegen. Verzoekers’ 

betoog dienaangaande mist juridische grondslag.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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 tien december tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 

 


