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 nr. 152 395 van 14 september 2015 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE EERSTE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 29 mei 2012 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, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 7 februari 2012 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 ongegrond verklaard wordt en van de beslissing van 

7 februari 2012 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 13 juli 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 augustus 2015. 

 

Gehoord het verslag van eerste voorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. PEETERS, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, 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 23 juli 2007 dient verzoeker 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 7 februari 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag 

met toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. 
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Dit is de eerste bestreden beslissing die luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 23/07/2007 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

B. S., K. (R.R.: …)  

nationaliteit: Nepal 

geboren te B. op (…)  

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, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 05/09/2007, heb ik de eer u mee te delen dat dit verzoek 

ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet aanvaard worden als grond om een verblijfsvergunning 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 te bekomen. 

Er worden medische elementen aangehaald voor B. S., K. 

 

De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op dd. 27/01/2012(zie verslag in gesloten omslag in 

bijlage) en concludeerde: "Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische 

getuigschriften blijkt mijns insziens geen aandoening die een actueel reëel risico inhoudt voor 

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

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen behandeling in het land van herkomst is: 

cfr. het gebrek aan recente medische getuigschriften/verslagen m.b.t. de verdere evolutie van de 

beschreven medische problematiek, de bevindingen van de verdere medische oppuntstelling van de 

aandoeningen en de huidige behandeling van de medische problematiek bij de betrokkene laat niet toe 

de actuele noodzaak tot medische behandeling te bevestigen, noch de beschikbaarheid ervan te 

beoordelen in het land van herkomst. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar 

tegen een terugkeer naar het herkomstland, Nepal." 

 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd (m.n. : integratie, het volgen van 

cursussen Nederlands, werkbereidheid, vrienden en kennissenkring, openbare orde, scholingsbewijzen, 

attest cursus maatschappelijke oriëntatie, attest inburgering, huurovereenkomst, vrijwillingsattest, ai,...) 

welke geen betrekking hebben op de medische toestand van betrokkene. Dat met de wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid werd 

aangebracht in twee verschillende procedures, m.n. ten eerste het artikel 9ter als een unieke procedure 

voor in België verblijvende personen met een medische aandoening, ten tweede het artikel 9bis voor in 

België verblijvende personen, die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden, en die om 

humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te verkrijgen. Dat de hier ingeroepen niet-

medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter vallen en dat derhalve in dit verzoek 

aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan worden gegeven. 

 

Derhalve 

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

integriteit, 

of 

2) blijkt niet 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 het 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).” 

Voornoemde beslissing wordt ter kennis gebracht aan verzoeker op 26 april 2012. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Op 7 februari 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris eveneens de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 (B.S. 

van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 

betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie waarbij hem bevel wordt gegeven om het grondgebied 

te verlaten binnen de 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

Reden van de maatregel: 

• De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinéa 1, 2° van de Wet 

van 15 december 1980).” 

 

Voornoemde beslissing wordt eveneens op 26 april 2012 ter kennis gebracht van verzoeker. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Betreffende de eerste bestreden beslissing voert verzoeker in een eerste en enig middel een 

schending aan van “de beginselen van behoorlijk bestuur: de motiveringsplicht zoals bepaald in de wet 

van 29.07.1991, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel”.  

 

Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“Verzoeker kan zich met akkoord verklaren met de motivering van de bestreden beslissing omwille van 

volgende redenen. 

Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat DVZ 4,5 jaar gewacht heeft om een beslissing te nemen 

in dit dossier. Dat dit een onredelijk lange duur is voor het behandelen van een dossier. 

Uiteindelijk na 4,5 jaar neemt de verwerende partij een beslissing. De arts- attaché evalueerde de 

gegevens van het dossier. 

De arts-attaché stelt dat bij gebrek aan recente medische getuigschriften niet toelaat de actuele 

noodzaak tot medische behandeling te bevestigen, noch de beschikbaarheid ervan te beoordelen in het 

land van herkomst. 

Hoewel de arts bevestigt dat verzoeker werkelijk ziek is en deze gestaafd werd aan de hand van 

stukken die werden overgemaakt tem december 2008, beoordeelt hij dat verzoeker kan terugkeren en 

stelt DVZ dat hij niet blijkt dat betrokkene lijdt aan een ernstige ziekte die een reëel risico inhoudt voor 

het leven of de fysieke integriteit. 

Dat hieruit dus duidelijk blijkt dat hoewel de arts van mening is dat verzoeker wel degelijk aan ernstige 

ziekte lijdt en behandeld wordt voor deze ziekte toch moeilijk is om dat te bevestigen gezien de 

onvolledigheid van de overgemaakte medische informatie. 

Integendeel tot wat de arts verklaart, motiveert de bestreden beslissing het volgende: 

(citaat bestreden beslissing) 

Dit is totaal iets anders dan wat de arts attaché stelt. De arts heeft in geen enkele zin verklaard dat 

verzoeker niet zou leiden aan een ernstige aandoening. Integendeel hij verklaart dat hij wel degelijk ziek 

is en behandeld wordt voor deze ziekte en deze werd gestaafd aan de van medische attesten tem 2008. 

Dit betekent dus dat de attaché die namens de staatssecretaris voor Migratie en asielbeleid neemt, zich 

baseert op totaal onjuiste feiten, zelfs op feiten die met bestaan.. 

Hoe kan een ambtenaar zomaar het advies van een arts naast zich neerleggen en zelf de beslissing 

nemen dat verzoeker niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt? 

Hieruit volgt dat het redgelijkheidsbeginsel geschonden is! ! 

"Het redelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer het bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist 

gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, maw wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft 

gehandeld" 

Dient vreemdelingenzaken heeft hier totaal geen rekening mee gehouden en heeft een beslissing 

genomen die totaal onterecht is. 

Immers verzoeker is nog altijd in behandeling. Hij neemt nog altijd medicatie en wordt behandeld voor 

zijn ziekte. 
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Dat hij inderdaad door nalatigheid geen andere medische attesten heeft overgemaakt doch slechts EN 

TELKENS BIJ VERLENGING zijn AI. 

Hij dacht dat het overmaken van zijn AI voldoende zou zijn. 

Het feit dat er geen bijkomende medische attesten werden overgemaakt betekent met dat hij niet ziek is 

en niet behandeld werd tijdens die periode. 

Verzoeker is in het bezit van alle stukken waarmee hij kan aantonen dat hij in die periode wel degelijk 

behandeld werd. 

Deze kunnen uiteraard voorgelegd worden, op eerste vraag. 

Het feit dat hij al 4,5 jaar behandeld wordt voor zijn ziekte betekent dat deze ernstig is en uiteraard de 

behandeling niet mag onderbroken worden. 

Hoewel gesteld wordt dat hij kan terugkeren naar zijn land van herkomst, is de situatie in Nepal niet 

onderzocht. 

Is de behandeling beschikbaar? Toelaatbaar? Heeft hij daar de financiële middelen voor? 

Dat bovendien hij op geen enkele wijze kan verantwoorden waarom de art-adviseur een andere mening 

is toegedaan en waarom aan zijn mening meer waarde dient gehecht te worden dan aan de 

behandelende arts van verzoeker. Immers bezwaarlijk kan gesteld worden dat de arts van dienst 

vreemdelingenzaken objectief is. 

Bovendien is er nog het belangrijkste: Zal hij in Nepal op de zelfde manier behandeld worden als in 

België? Het antwoord op deze vraag is uiteraard nee! 

"Grâce à l'aide internationale, les programmes de santé publique mis de l'avant au cours des dernières 

décennies ont permis une amélioration de la situation. Malgré ces progrès, les services de santé 

demeurent inadéquats. Il n'y a pas assez de médecins ni assez d'hôpitaux pour répondre aux besoins 

de la population. Dans certaines régions éloignées, l'accès aux soins de santé nécessite de longues 

heures sinon des jours de marche. Les établissements sanitaires en milieu rural ne sont pas toujours 

fonctionnels en raison principalement du manque de personnel compétent et de la rareté des 

équipements et des médicaments. " 

Mediaberichtgeving vermeldt totaal iets anders dan DVZ. Uiteraard baseert dvz zich op rapporten die 

Nepal publiceert. Het is dan ook vanzelfsprekend dat een land enkel de positieve cijfers en vorderingen 

in het land vermeldt. 

MEDICAL FACILITIES AND HEALTH INFORMATION 

Medical care in Nepal is extremely limited and is generally not up to Western standards. Typical travel 

medical complaints can be addressed by the clinics in Kathmandu and some surgeries can be 

performed in the capital. However, serious illnesses often require evacuation to the nearest adequate 

medical facility (New Delhi, Singapore, or Bangkok). Illnesses and injuries suffered while hiking in 

remote areas often require evacuation by helicopter to Kathmandu. Those trekking in remote areas of 

Nepal should factor the high cost of a potential helicopter rescue into their financial considerations. 

Travelers are recommended to purchase medical evacuation insurance. There is minimal mental health 

care available in Nepal. U.S. citizens with mental health problems are generally stabilized and 

transported to the United States or to another regional center for care. The U.S. Embassy in Kathmandu 

can provide a list of available medical facilities to U.S. citizens upon request. The list is also available 

online. Stray dogs are common on the streets of Kathmandu. Visitors should be aware that stray dogs 

and monkeys may be infected with rabies. Any animal bites should be carefully handled and 

immediately brought to a medical practitioner's attention. Medical facilities are often overwhelmed due to 

insufficient resources. Emergency medical services are of poor quality compared to that available in the 

United States. 

Wat met de werkelijke toestand? Wat met de huidige toestand? Is dat onderzocht? 

Dient vreemdelingenzaken heeft hier totaal geen rekening mee gehouden, motiveert zelfs hieromtrent 

niets! 

Dat dit absoluut een lacune is en een schending is van de motiveringsverplichting. 

De beslissing is dan ook niet redelijk te verantwoorden 

Verzoeker meent dat de bestreden beslissing onvoldoende is gemotiveerd met betrekking tot dit aspect 

en een schending is van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

Dat de beslissing van dienst vreemdelingenzaken aldus een gebrek vertoont door hier geen rekening 

mee te houden. 

Individuele bestuurshandelingen moeten uitdrukkelijk worden gemotiveerd wat impliceert dat in de 

beslissing zelf de juridische en feitelijke overwegingen moeten worden vermeld die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een afdoende wijze. 

De motieven moeten er niet alleen zijn, ze moeten ook terug te vinden zijn in de beslissing. De formele 

motivering heeft dus betrekking op de kenbaarheid van de motieven. De bestuurden moeten terzelfder 

tijd kennis kunnen nemen van de beslissing en van de motieven waarop zij is gesteund. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

De algemene (formele) motiveringsplicht, zoals die volgt uit de Wet van 29.07.1991, komt er in wezen 

op neer dat de betrokken bestuurde in de hem aanbelangende beslissing, zelf de motieven moet 

kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen. Hierdoor weet de betrokkene waarom een voor 

hem ongunstige beslissing is getroffen, derwijze dat hij zich met de ter beschikking staande 

rechtsmiddelen kan verweren tegen die beslissing door aan te tonen dat de erin tot uitdrukking 

gebrachte motieven niet gegrond zijn. 

Dit houdt in dat in het besluit zelf de juridische en feitelijke (aanduiding van de precieze, concrete 

feitelijke gegevens waarom in het licht van de aangehaalde bepalingen de beslissing is genomen) 

overwegingen moeten worden opgenomen en wel op "afdoende wijze". 

De bestreden beslissing besluit ten onrechte dat er hij behandeld kan worden in Nepal, dat hij kan 

reizen en dat de behandeling beschikbaar is in Nepal. 

Wat met de huidige toestand? Dit is dan ook niet onderzocht! 

Dat aldus de bestreden beslissing niet redelijk te verantwoorden is en op onzorgvuldige wijze werd 

genomen. 

Dat dienst vreemdelingenzaken met deze elementen in haar beslissing geen rekening heeft gehouden 

en op deze wijze onzorgvuldig is geweest. 

Dat de beslissing van DVZ dan ook onterecht genomen werd en zij de materiële motiveringsplicht in de 

zin van de wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering in bestuurshandelingen flagrant schendt. 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de raad voor vreemdelingenbetwistingen niet 

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

overheid. 

Maar de raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht wel 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 (R.v.St. nr. 101.624, 7 

december 2001). 

Dat de beslissing die genomen werd t.a.v. verzoeker genomen werd zonder uit te gaan van de juiste 

feitelijke gegevens zodat zij het dossier van verzoeker niet correct hebben beoordeeld en zij niet redelijk 

tot hun besluit gekomen zijn. 

Dat bijgevolg de beslissing onterecht genomen werd en zij de materiële motiveringsplicht, het 

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel schendt. 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Tevens dient, naar luid van hetzelfde artikel de motivering 'afdoende' te zijn. 

De motivering moet pertinent en draagkrachtig zijn. 

Dat DVZ op dit vlak dan ook zwaar in gebreke gebleven is. 

Dat verzoeker helemaal niet inziet op welke basis men zijn argumenten weerlegt en motiveert. Dat 

verzoeker dan ook meent dat zijn aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De overheid is verplicht om in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dit op een afdoende wijze. De Raad stelt vast dat verzoeker de motieven die aan de grondslag liggen 

van de bestreden beslissing kent nu hij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, 

zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve te worden behandeld 

vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 

Wat de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht betreft, is de Raad bij de beoordeling 

ervan, 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 zijn besluit is gekomen 

(cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Uit bovenstaande volgt dat de Raad niet bevoegd is om de louter feitelijke elementen die de 

verzoekende partij aanhaalt met betrekking tot haar medische toestand, te beoordelen. 

 

In zijn advies van 27 januari 2012, waarnaar in de beslissing tot ongegrondheid van de aanvraag op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet wordt verwezen, en die er integraal deel van uitmaakt, 

stelt de ambtenaar-geneesheer onder meer als volgt: 
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“(…) Ondanks het tijdsverloop van intussen 4,5 jaar ontvingen we van de betrokkene echter geen 

aanvullende medische getuigschriften/verslagen meer aangaande de evolutie van de beschreven 

medische problematiek (diabetes mellitus type 2 en het schouder- en cervicaal probleem), de 

bevindingen van de verdere medische oppuntstelling van dit schouder- en cervicaal probleem (ter 

staving van een diagnose, de graad van ernst en de noodzaak tot behandeling) en/of waaruit zou blijken 

dat hij nog steeds medische (eventueel endocrinologische en/of andere medisch-specialistische) zorgen 

krijgt en/of m.b.t. de precieze aard van een eventuele huidige noodzakelijke medische behandeling.  

Het gebrek aan recente medische getuigschriften/verslagen m.b.t. de verdere evolutie van de 

beschreven medische problematiek (diabetes mellitus type 2 en het schouder- en cervicaal probleem), 

de bevindingen van de verdere medische oppuntstelling van dit schouder- en cervicaal probleem en de 

huidige behandeling van de medische problematiek bij de betrokkene laat niet toe de actuele noodzaak 

tot medische (endocrinologische en/of andere medische) behandeling te bevestigen, noch de 

beschikbaarheid ervan te beoordelen in het land van herkomst. Op basis van de ter staving van de 

aanvraag voorgelegde medische getuigschriften kan de actuele aanwezigheid bij de betrokkene van een 

risico in de zin van artikel 9ter dan ook niet bevestigd worden. (…)” 

 

De ambtenaar-geneesheer stelt geenszins dat verzoeker werkelijk ziek is, maar geeft aan dat hij niet 

kan bevestigen wat de aanvrager voorhoudt, met ander woorden hij niet kan vaststellen dat er in casu 

sprake zou zijn van een risico in de zin van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. In de bestreden 

beslissing wordt op basis van juiste feiten terecht gesteld dat op basis van het advies van de 

ambtenaar-geneesheer de voorwaarden van artikel 9ter van de vreemdelingen niet vervuld blijken.  

 

Er rust op de verzoekende partij een medewerkingsplicht. Dit betekent onder meer dat het aan de 

verzoekende partij zelf is om ervoor te zorgen dat het bestuur over voldoende actuele informatie 

beschikt om een beslissing te kunnen nemen. Artikel 9ter van de vreemdelingenwet voorziet dat de 

aanvrager zelf bij zijn aanvraag alle nuttige inlichtingen overmaakt aangaande zijn ziekte en de 

mogelijkheid en toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst. Dit brengt ook mee dat de 

verzoekende partij, indien zij in de loop van de procedure over recentere medische attesten beschikt, zij 

deze dient over te maken aan de verwerende partij zodat deze er bij het nemen van de bestreden 

beslissing rekening mee kan houden. Artikel 9ter van de vreemdelingenwet voorziet niet dat het bestuur 

een aanvraag die overeenkomstig deze wetsbepaling wordt ingediend, moet onderbouwen. Deze 

verplichting berust bij de aanvrager zelf. Het komt bijgevolg aan de verzoekende partij zelf toe om haar 

aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden, te onderbouwen met bewijskrachtige stukken. De 

verzoekende partij betwist niet dat zij gedurende 4,5 jaar geen enkele bijkomende informatie aan het 

bestuur overmaakte. Bovenstaand motief van de bestreden beslissing blijft dus bestaan. Het gaat 

bovendien om een determinerend motief, in die zin dat het op zich volstaat om de bestreden beslissing 

te kunnen dragen, zodat de kritiek van verzoeker betreffende de eventuele behandeling niet langer 

dienstig is. 

 

Verzoeker brengt tegen deze motivering in dat hij nog steeds in behandeling is, maar voegt geen enkel 

stuk ter staving. 

 

Verzoeker toont dan ook niet aan dat de ambtenaar-geneesheer zijn advies niet zorgvuldig heeft 

voorbereid, noch dat het advies is gestoeld met miskenning van de voorliggende gegevens of op grond 

van een incorrecte feitenvinding of dat een ernstige ziekte over het hoofd werd gezien. 

 

De keuze die een bestuur maakt, schendt slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van 

de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Gelet op de bespreking van het middel toont verzoeker niet aan dat de eerste bestreden 

beslissing een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel. 

 

2.3. Betreffende het bevel om het grondgebied te verlaten voert verzoeker het volgende aan: 

 

“Dat uiteraard het bevel om het grondgebied te verlaten een gevolg is van de negatieve beslissing van 

zijn aanvraag tot regularisatie. 

Dat indien de regularisatiebeslissing wordt vernietigd uiteraard het daaruitvolgende bevel dient 

vernietigd te worden 

Dat immers de motieven opgesomd in dit bevel louter en alleen een herhaling zijn van de vorige 

beslissingen in dit dossier genomen. 

Dat echter nergens vermeld wordt dat dit een gevolg is van de geweigerde regularisatieaanvraag, dat dit 

op zich reeds een schending is van de motiveringsverplichting van DVZ. 
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Dat immers de weigering tot regularisatie en het bevel om het grondgebied te verlaten op een en 

dezelfde dag zijn gegeven. 

In arresten X en X van uw Raad van 13 maart 2012 oordeelde de algemene vergadering van uw Raad 

dat een beslissing die bestaat uit twee componenten -enerzijds "een beslissing tot beëindiging van het 

verblijfsrecht" en anderzijds een "bevel om het grondgebied te verlaten" een beslissing is die één en 

ondeelbaar is. 

Dit betekent dat bij vernietiging van de beslissing ook het bevel dient vernietigd te worden. 

Dat zelfs in de beslissing tot regularisatie wordt vermeld; Bij gevolg verzoek ik u door afgifte van het 

bijlage 13 van KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de 

vestiging en de verwijdering van Vreemdelingen (BS 27 oktober 1981) zoals ingevoegd bij het K.B. van 

22 november 1996 (B.S. van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 ( B.S. van 

29 augustus 2008) aan de betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie en asielbeleid waarbij hem het bevel gegeven wordt om het grondgebied 

te verlaten binnen de dertig dagen na kennisgeving. 

Dat de regularisatie of tenminste de weigering ervan dan ook duidelijk aan de basis ligt van het 

afleveren van het bevel terwijl dit niet in de motivering wordt vermeld. 

Dat de motivering van dit bevel dan ook strijdig is met de instructies om het af te leveren en zeker niet 

afdoende gemotiveerd is aangezien er nergens sprake is van de motivering van de weigering tot 

regularisatie.” 

 

2.4. Verzoeker betwist het enige motief van het bevel om het grondgebied te verlaten niet, en dit blijft 

dus bestaan. Bovendien heeft verzoeker geen gegrond middel aangevoerd tegen de eerste bestreden 

beslissing, zodat zijn argumentatie dat het bevel samen met de eerste bestreden beslissing dient te 

worden vernietigd niet van toepassing kan zijn. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt 

derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

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 veertien september tweeduizend vijftien 

door: 

 

mevr. C. BAMPS, eerste voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De eerste voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 


