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 nr. 167 753 van 18 mei 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

3. 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 WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, die verklaren van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 

23 oktober 2013 hebben 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 4 september 2013 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 (voor eerste verzoekende partij) en van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 9 september 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

datzelfde artikel 9ter onontvankelijk verklaard wordt (voor tweede verzoekende partij) en tot afgifte van 

de bevelen om het grondgebied te verlaten.  

 

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 22 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 januari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. ROBERT, die verschijnt voor de verzoekende partijen en van 

advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 20 januari 2012 dienen de verzoekende partijen samen een aanvraag in om machtiging tot 

verblijf  op medische gronden, krachtens 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 

Vreemdelingenwet).  

 

1.2. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris neemt daarop twee beslissingen, met name één 

op 4 september 2013, betrekking hebben de op de medische situatie van eerste verzoeker, en één op 9 

september 2013, met betrekking tot tweede verzoekster.  

 

De beslissing van 4 september 2013 –i.e. de eerste bestreden beslissing- luidt als volgt: 

 

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

20.01.2012 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

A.Z. en echtgenoot: A.M. 

en meerderjarige zoon: A.S. 

Nationaliteit: Pakistan 

Laatst gekend 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 aangaande de medische elementen 

voor A.M. onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

 

Voor A.M. 

 

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-adviseur d.d. 30.08.2013 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een directe bedreiging inhoudt voor zijn leven 

of fysieke integriteit. De beschreven aandoeningen vereisen geen dringende maatregelen zonder welke 

er acuut levensgevaar zou kunnen zijn. 

 

Met betrekking tot de vraag of de aandoening van betrokkene een reëel risico kan inhouden op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van 

herkomst of het land waar hij verblijft, dient te worden opgemerkt dat zelfs indien er geen of zeer geringe 

behandelingsmogelijkheden zijn wat de gezondheidstoestand van betrokkene aanzienlijk kan doen 

achteruitgaan en zijn levensverwachting op korte of middellange termijn in het gedrang kan brengen, 

artikel 3 van het EVRM niet geschonden is als de actuele gezondheidstoestand van verzoeker niet 

eveneens uitermate ernstig is (EHRM, 20 december 2011, Yoh- Ekale Mwanje t. België, §§ 81-85; 

EHRM, Décision, 24 mei 2012 E.O. t. Italië, nr. 34724/10, §§, 34-38; EHRM, Grote Kamer, 27 mei 2008, 

N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42). 

 

Om van een mensonterende en vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is 

te kunnen spreken in de zin van artikel 3 van het EVRM en artikel 9 ter Vw. is bijgevolg niet enkel 

doorslaggevend dat er geen behandeling beschikbaar is in het land van herkomst, doch dient daarbij 

eveneens reeds actueel sprake te zijn van een kritieke gezondheidstoestand of een levensverwachting 

die op korte termijn in het gedrang is, zodat het vaststellen van het kennelijk en manifest ontbreken van 

dergelijk ernstig actueel gevaar voor de gezondheid ruimschoots volstaat om deze 

toepassingsvoorwaarde van artikel 9 §1 en artikel 3 van het EVRM uit te sluiten. 
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Uit de vaststellingen van het medisch advies blijkt heden bijgevolg een manifest gebrek aan een 

vergevorderd, kritiek, dan wel terminaal of levensbedreigend stadium van de aandoening(-en) waaraan 

betrokkene lijdt, zodat dit element op zich toelaat overtuigend te besluiten dat betrokkene kan 

uitgesloten worden van de toepassing van artikel 3 van het EVRM en bijgevolg ook van de toepassing 

artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit het voorgelegd standaard medisch getuigschrift blijkt bijgevolg dat betrokkene kennelijk niet lijdt aan 

een ziekte die 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, bovendien dient te worden vastgesteld dat het EHRM de 

schendingen van art. 2 EVRM (recht op leven) en art. 3 EVRM onlosmakelijk verbonden acht. Indien er 

immers geen onmenselijke of vernederende behandeling kan worden vastgesteld, wordt wegens deze 

samenhang een eventuele schending van het recht op leven of fysieke integriteit niet verder onderzocht, 

gelet op de redenering die het EHRM op systematische wijze aan deze artikels toekent {EHRM, 20 

december 2011, Yoh-Ekale Mwanje t. België, § 86, EHRM, 2 mei 1997, D. t. Verenigd Koninkrijk, §§ 58-

59; EHRM, Décision, 29 juni 2004, Salkic e.a. t. Verenigd Koninkrijk; EHRM, Décision, 7 juni 2011, 

Anam t. Verenigd Koninkrijk). 

 

Bijgevolg is niet bewezen 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). 

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3.” 

 

1.3. Op 9 september volgt dan de tweede bestreden beslissing, die betrekking heeft op tweede 

verzoekster: 

 

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

20.01.2012 bij onze diensten werd ingediend door : 

A.S. en echtgenoot: A.M. 

en meerderjarige zoon: A.S. 

Nationaliteit: Pakistan 

Laatst gekend 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 deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

 

Voor A.S. 

 

Artikel 9ter §3-1° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen; de aanvraag bevat niet het adres van de effectieve 

verblijfplaats in België. 

 

In de aanvraag d.d. 20.01.2012 werd al feitelijke verblijfplaats het adres opgegeven: M. 109 bus 11 te H. 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene van 13.12.2012 tot 12.01.2013 verbleef op het adres; 

(…), 3800 Sint -Truiden. Betrokkene deelde haar nieuwe verblijfplaats niet mee aan onze diensten. 

Derhalve ontbreekt het bewijs of betrokkene daadwerkelijk en feitelijk in België verblijft. Aangezien alle 

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

aanvraag, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden (arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011).” 

 

1.4. Op dezelfde dag worden in hoofde van elk van de drie verzoekende partijen bevelen afgeleverd om 

het grondgebied te verlaten, op grond van “artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, 

verblijft hij langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd.” Dit zijn de derde, vierde en vijfde bestreden 

beslissing.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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2.1. De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op met betrekking tot de bevelen 

om het grondgebied te verlaten, die luidt als volgt: 

 

“Verzoekende partij ontbeert naar het oordeel van de verwerende partij het vereiste belang bij het 

ingediende beroep, nu dit tevens gericht is tegen het betekende bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kunnen 

slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling 

die doet blijken van een benadeling of een belang. 

In casu werd aan verzoekende partij bevel gegeven om het grondgebied te verlaten in toepassing van 

artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. 

Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de wet van 15 december 1980 gewijzigd, waardoor het eerste lid van 

het artikel als volgt luidt: 

Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven. " 

(…) 

Bijgevolg beschikt de minister c.q. de staatssecretaris niet over een discretionaire bevoegdheid wanneer 

artikel 7. eerste lid. 1°. 2°. 5°. 11° of 12° van de wet van 15 december 1980 dient toegepast te worden. 

In casu werd de bestreden beslissing op grond van artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet 

genomen om reden dat de verzoekende partij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 

bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de staatssecretaris niet anders dan 

in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, na te hebben vastgesteld dat 

de verzoekende partij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er 

niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de betrokken 

vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden betekend, en het bevel aldus een 

schending zou impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde op een wettige wijze 

beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven aan de betrokken 

vreemdeling. 

In casu werpt verzoekende partij een schending op van de artikelen 2 en 3 EVRM, doch uit de 

bespreking van het vijfde middel tot nietigverklaring blijkt dat deze schendingen niet kunnen worden 

aangenomen. 

Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan de verzoekende partij derhalve geen enkel 

nut opleveren. 

De verwerende partij besluit dan ook dat het schorsings- en annulatieberoep onontvankelijk is wegens 

gebrek aan belang, in de mate dat dit tevens gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13).” 

 

2.2. Naar luid van artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de 

voornoemde bepaling in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 

118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden verwezen naar de invulling die de 

Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT, en G. DEBERSAQUES, 

Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). 

 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat een verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandelingen en dat hij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet hem bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Artikel 7 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

  

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 
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drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

4° wanneer hij door de Minister, op eensluidend advies van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen, geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Staat die partij is bij 

een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

te kunnen schaden; 

5° wanneer hij, ter fine van weigering van toegang, gesignaleerd is, overeenkomstig artikel 3, 5°; 

6° wanneer hij niet beschikt over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het 

voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een 

derde Staat, waar zijn toelating is gewaarborgd, en niet in staat is deze middelen wettelijk te verwerven; 

7° wanneer hij aangetast is door een der ziekten of gebreken opgesomd in de bijlage bij deze wet; 

8° wanneer hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent zonder in 

het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; 

9° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de overheden van de overeenkomstsluitende Staten, ter verwijdering van het grondgebied van 

deze Staten, aan de Belgische overheden wordt overgedragen; 

10° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de Belgische overheden aan de overheden van de overeenkomstsluitende Staten moet 

overgedragen worden; 

11° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel 

niet werd opgeschort of ingetrokken; 

12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch 

opgeheven is. 

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen onder Titel IIIquater, kan de minister of zijn 

gemachtigde, in de in artikel 74/14, § 3, bedoelde gevallen de vreemdeling naar de grens terugleiden. 

Te dien einde, en tenzij andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen 

worden toegepast, kan de vreemdeling vastgehouden worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor 

de uitvoering van de maatregel, meer in het bijzonder wanneer er een risico op onderduiken bestaat of 

wanneer de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of 

belemmert, en zonder dat de duur van de vasthouding twee maanden te boven mag gaan. 

De minister of zijn gemachtigde kan, in dezelfde gevallen, de vreemdeling een verblijfplaats aanwijzen 

voor de tijd die nodig is om deze maatregel uit te voeren. 

De Minister of zijn gemachtigde kan echter deze opsluiting telkens met een periode van twee maanden 

verlengen wanneer de nodige stappen om de vreemdeling te verwijderen werden genomen binnen 

zeven werkdagen na de opsluiting van de vreemdeling, wanneer zij worden voortgezet met de vereiste 

zorgvuldigheid en wanneer de effectieve verwijdering van deze laatste binnen een redelijke termijn nog 

steeds mogelijk is. 

Na een verlenging kan de in het voorgaande lid bedoelde beslissing enkel door de Minister genomen 

worden. 

Na 5[vijf] maanden te zijn opgesloten, moet de vreemdeling in vrijheid worden gesteld. 

In de gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde of de nationale 

veiligheid, kan de opsluiting van de vreemdeling, na het verstrijken van de termijn bedoeld in vorig lid, 

telkens verlengd worden met één maand, zonder dat de totale duur van de opsluiting daardoor evenwel 

meer dan acht maanden mag bedragen.” 

  

Van een gebonden bevoegdheid is sprake “wanneer er in hoofde van de overheid een juridische 

verplichting bestaat die voorspruit uit een norm van het objectief recht die de overheid geen keuze laat 

om over die toepassing van die norm in het concrete geval te beslissing” (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN 

DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 

2014, nr. 1057).  

 

Daargelaten of de vermelding “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal 

verdrag”  in artikel 7 van de Vreemdelingenwet op zich van het bestuur reeds geen appreciatie vraagt 

die een volledige gebonden bevoegdheid uitsluit en of dit op zich niet reeds toelaat de opgeworpen 

exceptie te verwerpen, dient te worden opgemerkt dat het woordje “moet” in voormeld artikel 7 niet 
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uitsluit dat het bestuur bij het toepassen van deze bepaling nog een beoordeling maakt. Zo bepaalt 

artikel 7 zelf reeds dat het bevel om het grondgebied te verlaten de termijn voor vertrek dient te 

vermelden. Zolang deze termijn voor vrijwillig vertrek nog loopt, is de betrokken vreemdeling beschermd 

tegen gedwongen verwijdering (artikel 74/14, § 2 van de Vreemdelingenwet). Deze termijn bepaalt 

wanneer het bevel uitvoerbaar wordt en maakt er aldus onlosmakelijk deel van uit. Het bestuur kan, in 

toepassing van artikel 74/14, §§ 1 en 3 van de Vreemdelingenwet, de duur van deze termijn bepalen. 

Het gaat daarbij alleszins niet om een volledige gebonden bevoegdheid waarbij de overheid helemaal 

niets meer hoeft te appreciëren (zie A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., nr. 

1060).  

 

Bovendien bepaalt artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering, de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Ook uit deze bepaling blijkt dat de minister of zijn gemachtigde bij de afgifte van het bevel in concreto 

dient te beoordelen of er elementen zijn die de afgifte van het bevel verhinderen, en dit uit hoofde van 

een norm in de Vreemdelingenwet zelf. Geen enkele bepaling uit de Vreemdelingenwet laat toe te 

besluiten dat wat betreft de toepassing van artikel 74/13 een onderscheid moet worden gemaakt tussen 

de gevallen waarin een bevel “moet” worden afgegeven (artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° en 12°) en 

de gevallen waarin een bevel “kan” worden afgegeven (artikel 7, eerste lid,3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°). 

Ook hieruit volgt dat het bestuur de situatie in concreto dient te appreciëren, wat een volledig gebonden 

bevoegdheid uitsluit.  

 

De Raad van State oordeelde met betrekking tot artikel 74/13  van de Vreemdelingenwet in zijn arresten  

met nrs. 231.443 en 231.444 van 4 juni 2015 dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen terecht had 

gesteld “que la compétence de la partie requérante n'était pas entièrement liée et que l'exception 

d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée, n'était pas fondée.” [dat de bevoegdheid van de verzoekende 

partij (in cassatie) niet geheel gebonden was en dat de exceptie van onontvankelijkheid niet gegrond 

was]. Ook in zijn arrest nr. 231.762 van 26 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat de bevoegdheid 

ex artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet niet geheel gebonden was, aangezien de 

verwerende partij kan afzien van de afgifte van een bevel wanneer dit de grondrechten van de 

betrokken vreemdeling zou miskennen. Zulks kan niet enkel blijken wanneer een “hogere” norm wordt 

aangevoerd, doch ook uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat nauw verband houdt met hogere 

rechtsnormen en dat de omzetting in het nationale recht vormt van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven. De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is geen 

antwoord op enige verblijfsaanvraag, zodat het bestuur zich er wel degelijk van kan onthouden een 

bevel af te geven. De verplichting om rekening te houden met de in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet vermelde belangen houdt in dat zij, bij haar beslissing om een bevel af te geven, 

actueel en ex nunc een afweging moet maken van de belangen van de betrokken vreemdeling. Er kan 

aldus niet worden voorgehouden dat de verwerende partij hoe dan ook in elk geval opnieuw een bevel 

zal afgeven.  

 

Ten overvloede wijst de Raad er verder op dat hij in het kader van de materiële motiveringsplicht steeds 

kan nagaan of de motieven van de bestreden beslissing steunen op werkelijke bestaande en concrete 

feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De Raad kan daarbij nagaan of de 

ingeroepen feiten werkelijk bestaan (RvS 13 september 2010, nr. 207.325). Mocht in een dergelijk geval 

de exceptie van niet-ontvankelijkheid wegens gemis aan belang met goed gevolg kunnen worden 

opgeworpen omdat in de middelen andere rechtsnormen werden aangevoerd dan de genoemde “meer 

voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag”, zo bijvoorbeeld de schending van de 

grondvoorwaarden voor de toepassing van artikel 7 van de Vreemdelingenwet zelf, of de materiële 

motieven die aan de beslissing ten grondslag liggen, zou daaruit noodzakelijkerwijze voortvloeien dat 

een verwijderingsmaatregel zou kunnen worden genomen op grond van onjuiste vaststellingen, of in 

strijd met wettelijke normen, uitvoeringsbepalingen of algemene rechtsbeginselen, zonder dat daar 

tegen met goed gevolg een annulatieberoep kan worden ingesteld, en dit wegens een tekortkoming van 

het bestuur zelf (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., nr. 1164; RvS 5 februari 

1973, nr. 15.699; RvS 21 mei 1975, nr. 17.032). Er kan in geen geval worden voorgehouden dat een 

verzoekende partij geen belang zou hebben bij het annulatieberoep wanneer wordt aangevoerd dat het 

bevel om het grondgebied te verlaten is aangetast door een interne onwettigheid, precies omdat het 

onderzoek van die onwettigheid de grond van de zaak raakt en het bestuur na een eventuele 

vernietiging zal dienen rekening te houden met de vastgestelde onwettigheid.  
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2.3. De exceptie wordt verworpen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Het eerste middel is gericht tegen de beslissing van 4 september 2013 en is onder meer afgeleid 

uit de schending van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet en van “de bewijskracht der 

stukken”. Verzoekers stellen onder meer dat het gestelde in het advies van de ambtenaar-geneesheer, 

met name dat "aangaande de diabetes geldt dat behandeling in eerste instantie dient te bestaan uit 

dieet en voldoende lichaamsbeweging, er zijn geen aanwijzingen dat dit in casu niet zou volstaan”, in 

strijd is met de inhoud van de meegedeelde medische attesten, waarbij zij onder meer verwijzen naar 

het attest van 11 juni 2013 waarin sprake is van “Onvoldoende geregelde diabetes". Zij betogen verder 

dat de ambtenaar-geneesheer niet kon verzekeren dat een dieet en voldoende lichaamsbeweging 

zouden volstaan zonder verzoeker te ontmoeten.   

 

3.1.2. De verwerende partij repliceert hierop wat volgt: 

 

“In antwoord op de concrete kritiek van verzoekende partij die de inhoud van de motivering betreft, laat 

verweerder gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht heeft beslist dat de 

aanvraag van eerste verzoeker onontvankelijk diende te worden verklaard. 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 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. 

(...) 

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

1° (…); 

2° (...); 

3° (…) 

4° indien de in §1, vijfde lid. vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt 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: 

5° (...)" (onderlijning en vetschrift toegevoegd). 

In casu heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris de medische stukken van. verzoekende partij 

overgemaakt aan de arts-adviseur, opdat deze conform artikel 9ter §3, 4° van de Vreemdelingenwet een 

advies kan geven nopens de door verzoekende partij ingeroepen ziekte. 

De arts-adviseur heeft het medisch getuigschrift dat verzoekende partij heeft voorgelegd bij de aanvraag 

geëvalueerd, doch vastgesteld dat de door verzoekende partij ingeroepen ziekte 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. 

Het loutere gegeven dat verzoekende partij bij de aanvraag om machtiging tot verblijf een medisch 

attest heeft gevoegd, maakt vanzelfsprekend niet dat de aanvraag zomaar ontvankelijk en gegrond zou 

moeten worden verklaard. Zulks zou net een negatie zijn van de vereiste dat door de arts-attaché een 

advies moet worden verstrekt, hetgeen in casu ook gebeurd is. 

Dienaangaande moet worden benadrukt dat de arts-adviseur belast is met een specifieke wettelijke 

opdracht in het kader van artikel 9ter, §3, 4° van de Vreemdelingenwet. Zijn taak is om na te gaan of de 

betrokken vreemdeling lijdt aan een ziekte die ziekte kennelijk beantwoordt aan een ziekte zoals 

voorzien in artikel 9ter § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk. 

Aldus heeft de arts-adviseur in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet én artikel 3 EVRM (zie 

infra) een specifieke controletaak. die uiteraard volledig losstaat van de genezende taak van de 

behandelende arts van de betrokken vreemdeling. 

"De eerste wijziging heeft als doel om de ontvankelijkheidsvoorwaarde te verstrengen en op die manier 

oneigenlijk gebruik tegen te gaan. 

Het betreft meer bepaald de tussenkomst van de ambtenaar-geneesheer van de Dienst 

Vreemdelingenzaken in de ontvankelijkheidsfase. Deze "medische filter" laat de Dienst 

Vreemdelingenzaken toe om de aanvraag onontvankelijk te verklaren indien de DVZ-arts in een advies 

vaststelt dat de ziekte een manifest gebrek aan ernst vertoont en geen aanleiding kan geven tot een 
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verblijfsmachtiging. Zal rekening worden gehouden met de geschiktheid van de persoon om zich te 

verplaatsen Dergelijk advies van de geneesheer kan sneller worden geproduceerd dan een advies ten 

gronde. Bovendien heeft deze "medische filter" een belangrijk ontradend effect aangezien het attest van 

immatriculatie voortaan enkel zal worden afgegeven aan ernstige zieken voor wie de procédure 

werkelijk bedoeld is. " (Parl. St. Kamer, 2011-2012, DOC 53-1824, p. 4) 

Het loutere feit dat de verzoekende partij kennelijk een andere mening is toegedaan dan de arts- 

adviseur en de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie 

en Armoedebestrijding kan uiteraard geen afbreuk doen aan de gedegen motivering van de bestreden 

beslissing. 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt duidelijk dat de gezondheidsproblemen die werden aangehaald 

door verzoekende partij geen actuele aandoeningen uitmaken die een reëel risico inhouden voor haar 

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

vernederende behandeling wanneer er geen behandeling beschikbaar is in het land van herkomst. 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt duidelijk dat rekening werd gehouden met de medische 

verslagen die verzoekende partij heeft voorgelegd. Verzoekende partij kan niet dienstig anders 

voorhouden. 

Gelet op het feit dat de arts-adviseur adviseert dat er geen bezwaar is vanuit medisch oogpunt naar een 

terugkeer naar Pakistan, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om het advies van de arts-

adviseur te volgen. 

Terwijl het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, als annulatierechter, niet toekomt zich in de plaats 

te stellen van de arts-adviseur noch van de gemachtigde van de Staatssecretaris bij het nemen van 

diens advies/beslissing, doch enkel kan nagaan of de beslissing niet kennelijk onredelijk is. 

De beschouwingen van de verzoekende partij falen in rechte en kunnen niet worden aangenomen. 

[…] 

De verwerende partij laat nogmaals gelden dat de arts-adviseur bij het nemen van de eerste bestreden 

beslissing de medisch getuigschriften en de medische stukken die de verzoekende partij heeft 

voorgelegd bij de aanvraag terdege heeft geëvalueerd, doch diende vast te stellen dat de voor dhr. A.M. 

ingeroepen ziektes niet beantwoorden aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding 

kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. 

Gelet op voormeld advies, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter §3, 4° van de Vreemdelingenwet onontvankelijk te 

verklaren.” 

 

3.1.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). Artikel 62 

van de Vreemdelingenwet legt evenzeer de plicht op om de beslissingen die voortvloeien uit de 

toepassing van de Vreemdelingenwet formeel te motiveren. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekers niet alluderen op het feit dat zij de motieven van de bestreden 

beslissing niet kennen, maar zich verzetten tegen de inhoud ervan, zodat zij in wezen de schending van 

de materiële motiveringsplicht aanvoeren. Uit de repliek van de verwerende partij in de nota blijkt 

overigens dat zij dat ook zo heeft gepercipieerd en zich ertegen heeft verdedigd. 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). De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, waarop de bestreden beslissing steunt. 
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De bestreden beslissing is genomen op basis van het medisch advies van Dr. L. L. van 30 augustus 

2013, waarnaar de bestreden beslissing verwijst en dat samen met de bestreden beslissing ter kennis 

werd gebracht. Dit advies dat wordt geacht deel uit te maken van de bestreden beslissing, luidt als volgt: 

 

“Artikel 9ter §3 – 4° 

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 20.01.2012. 

Uit de standaard medische getuigschriften d.d. 3.08.2011, 18.11.2011, 20.01.2012, en 11.06.2013 en de 

medische stukken d.d.23.08.2011, 03.10.2011, 20.01.2012, 23.01.2012 en 06.06.2013  blijkt dat de 

beschreven aandoeningen actueel geen reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit van 

betrokkene.  

Aangaande de diabetes geldt dat de behandeling in eerste instantie dient te bestaan uit dieet en 

voldoende lichaamsbeweging, er zijn geen aanwijzingen dat dit in casu niet zou volstaan. Aangaande de 

coronaire insufficiëntie dient gesteld dat deze afdoende werd behandeld door middel van PTCA en 

stenting. Er bestaat dus actueel geen risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer 

er geen adequate behandeling is in het land van herkomst. 

Ik stel bijgevolg vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van 

Artikel 9ter van 15 december 1980 en die kan aanleiding geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk op grond van genoemd artikel.” 

 

In het medisch getuigschrift van 11 juni 2013 -i.e. het meest recente- waarvan ook melding wordt 

gemaakt in het voormelde advies, wordt onder het punt “A/ Medische voorgeschiedenis” onder meer 

vermeld: “Diabetes Mellitis”, en onder “B/ DIAGNOSE” door de behandelende arts wordt gesteld, zoals 

verzoekers terecht betogen: “Onvoldoende geregelde diabetes”. Onder punt “C/Actuele behandeling en 

datum van opstarten van de behandeling van de aandoeningen vermeld onder rubriek B” worden 

antidiabetica vermeld en, onder “Voorziene duur van de noodzakelijke behandeling” wordt gesteld : 

“onbepaald-blijvend”. Tenslotte wordt onder het punt “D/ Wat zouden de gevolgen en mogelijke 

complicaties zijn indien de behandeling wordt stopgezet?” gesteld als mogelijke gevolgen bij het 

stoppen van de voorgeschreven therapie, “metabole ontsporing” en “diabetescoma”. Voorts wordt nog 

gesteld dat toezicht en follow-up nodig zijn.  

 

De Raad stelt vast dat uit het SMG inderdaad blijkt dat eerste verzoeker medicamenteus wordt 

behandeld voor zijn diabetes en er sprake is van noodzakelijk medisch toezicht en follow-up 

 

De Raad erkent dat de ambtenaar-geneesheer de bevoegdheid heeft om een medische beoordeling te 

maken die kan ingaan tegen de beoordeling van de behandelend arts. Echter moet wél worden 

nagegaan of hij bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens en die 

correct heeft beoordeeld. Waar de ambtenaar-geneesheer voorhoudt dat “de behandeling in eerste 

instantie dient te bestaan uit dieet en voldoende lichaamsbeweging” en er “geen aanwijzingen” zijn dat 

dit niet zou volstaan, blijkt dat hij voorbijgaat aan de gegevens van het dossier. Immers, het feit dat 

verzoeker medicamenteus wordt behandeld, is wel degelijk een indicatie dat dieet en lichaamsbeweging 

in zijn geval niet volstaan. De ambtenaar-geneesheer kon in casu dan ook niet poneren hetgeen hij 

heeft gesteld zonder omtrent deze medicamenteuze behandeling een standpunt in te nemen                  

-desgevallend, want de wet voorziet in de mogelijkheid, niet de verplichting- nadat hij verzoeker zelf zou 

hebben onderzocht. De argumentatie van de verwerende partij doet daaraan geen afbreuk.  

 

3.1.4. Een schending van de materiële motiveringsplicht is aannemelijk gemaakt. Het eerste middel is in 

de besproken mate gegrond en leidt tot de vernietiging van de eerste bestreden beslissing. Het tweede 

middel dat ook betrekking heeft op deze beslissing, hoeft dan ook niet verder te worden onderzocht.  

 

 

 

3.2.1. Het derde middel is gericht tegen de tweede bestreden beslissing en is onder meer afgeleid uit de 

schending van de artikelen 9ter en 62 van  de Vreemdelingenwet.  Verzoekers stellen onder meer dat 

de motivering van deze beslissing tegenstrijdig is, en het onmogelijk is ze te begrijpen. Ofwel, zo stellen 

zij, bespreekt tegenpartij de vermelding van een effectieve verblijfplaats in België op het ogenblik van de 

indiening van de initiële aanvraag; ofwel verwijt tegenpartij aan verzoekster haar daadwerkelijke en 

feitelijke verblijf in België niet te bewijzen. Omdat verzoekster niet in staat is de motivering van de 

bestreden beslissing te begrijpen, schendt de beslissing de motiveringsplicht en artikelen 9ter en 62 van 

de Vreemdelingenwet. In het tweede onderdeel wordt nog het volgende betoogd: “Als tegenpartij de 
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vermelding van een effectieve verblijfplaats in België op het ogenblik van de indiening van de initiële 

aanvraag bespreekt, moet er vastgesteld worden dat verzoekster haar feitelijke verblijfplaats in haar 

aanvraag dd. 20.1.2012 heeft gegeven: M. 109, bus 11 te H. Dit adres blijkt ook uit verschillende 

documenten van het administratief dossier van verzoekster, namelijk de documenten betreffende haar 

asielaanvraag. De ontvankelijkheidsvoorwaarde werd dus vervuld op het ogenblik van de indiening van 

de initiële aanvraag, in overeenstemming met artikel 9ter, §3,1° van de Vreemdelingenwet en met de 

rechtspraak van de Raad van State. In deze mate schendt de bestreden beslissing artikelen 9ter en 62 

van.de vreemdelingenwet.” 

 

3.2.2. De verwerende partij repliceert hierop als volgt: 

 

“In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, 

laat verweerder gelden dat de verzoekende partij haar beschouwingen grondslag missen. 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

"§ 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; " 

De verzoekende partij laat uitschijnen dat uit de voormelde bepaling zou volgen dat een aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet enkel onontvankelijk zou 

kunnen worden verklaard, indien op het ogenblik van het indienen van de aanvraag het opgegeven 

adres niet zou overeenstemmen met de effectieve verblijfplaats in het Rijk. 

Verweerder laat gelden dat de verzoekende partij haar beschouwingen grondslag missen. 

Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt afdoende dat de vreemdeling, dewelke hangende een 

procédure op grond van de artikelen 9nis of 9ter van de Vreemdelingenwet, zijn woonplaatskeuze wil 

wijzigen, verplicht is zulks aan de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding mee te delen. 

"Dit artikel verplicht de vreemdelingen die een verblijfsaanvraag indienen krachtens artikel 9bis of 9ter 

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

en de verwijdering van vreemdelingen, woonplaats te kiezen in België. (...) Als de vreemdeling later zijn 

woonplaatskeuze wil wijzigen, is hij verplicht dit aan de Dienst vreemdelingenzaken mee te delen met 

een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs. " (Pari. Hand. Kamer, 2010-2011, DOC 

53 0771/001, p. 149) 

Gelet op het feit dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding bij het nemen van diens beslissing moet kunnen nagaan of de 

verzoekende partij daadwerkelijk en feitelijk nog steeds in België verblijft, spreekt het voor zich dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding op de hoogte dient te worden gebracht van de effectieve, actuele woonplaats van 

de betrokken vreemdeling. 

Uit artikel 9ter, §3, 1° van de Vreemdelingenwet volgt derhalve dat een aanvraag tot verblijfsmachtiging 

tevens onontvankelijk dient te worden verklaard, indien de actuele daadwerkelijke verblijfsplaats sedert 

het indienen van de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet is gewijzigd, zonder dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding hiervan in kennis werd gesteld. 

"Aangezien verzoeker geen melding heeft gemaakt van de effectieve verblijfplaats in België terwijl de 

vreemdelingenwet op dit vlak zeer duidelijk is. is het niet kennelijk onredelijk van verweerder om te 

besluiten tot de onontvankelijkheid van de aanvraag. Het staat verzoeker echter vrij om een nieuwe 

aanvraag in te dienen welke voldoet aan alle wettelijke vereisten. Het enig middel van verzoeker is 

ongegrond. " (R.v.V. nr. 70.703 van 29 augustus 2011) 

De verzoekende partij laat in haar derde middel uitschijnen dat de bestreden beslissing tegenstrijdig zou 

zijn gemotiveerd, doordat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding werd overwogen dat "de 

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

aanvraag". 

De verwerende partij antwoordt hierop dat het kwestieuze motief naar haar oordeel niet determinerend 

is voor de uitkomst van de t.o.v. de verzoekende partij gewezen beslissing. Immers blijkt uit de 

bestreden beslissing afdoende dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, omwille van het feit dat het bewijs ontbreekt dat 

de verzoekende partij daadwerkelijk en feitelijk in België verblijft. 

Uit de overige motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de verwijzing naar het arrest nr. 

214.351 dd. 30.06.2011 een materiële misslag uitmaakt, gelet op het feit dat voormeld arrest betrekking 

heeft op de zogenaamde "documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde", met name op het bewijs dat 
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dient te worden geleverd van de identiteit van de verzoekende vreemdeling. Het hoeft geen betoog dat 

voormelde rechtspraak in casu geen toepassing vindt. 

Verzoekers kritiek op dit deel van de motivering is dan ook niet dienend, want is, zelfs indien gegrond, 

geenszins van aard om tot de nietigverklaring te kunnen leiden, gelet op het voorhanden zijn van andere 

motieven die de gewezen beslissing zelfstandig kunnen onderbouwen (cf. R.v.St. nr. 

45.538,29.12.1993, RACE. 1993, z.p.). 

In zoverre de verzoekende partij nog voorhoudt dat haar aanwezigheid op het Belgische grondgebied 

niet betwistbaar is, doordat tussen juni 2012 en september 2013 vier beslissingen aan haar werden 

betekend en zij bovendien systematisch beroep heeft ingediend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, laat verweerder gelden dat voormelde beschouwingen geen afbreuk doen 

aan de duidelijke vereiste van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, dewelke stipuleert dat de aanvraag 

tot verblijfsmachtiging de effectieve verblijfsplaats in België dient te bevatten. 

De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, 

oordeelde dat de verzoekende partij haar aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die de verzoekende partij haar concrete 

situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels. 

Het derde middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.2.3. Voor de draagwijdte van de formele motiveringsplicht kan worden verwezen naar hetgeen onder 

punt 3.1.3. werd gesteld. 

 

Het door de gemachtigde gehanteerde artikel 9ter, § 3, 1° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“ § 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;” 

 

De Raad stelt vast dat, zoals verzoekers terecht betogen, de motieven van de bestreden beslissing 

tegenstrijdig zijn en niet te begrijpen. Van twee dingen één: indien de gemachtigde van oordeel is dat 

alle ontvankelijkheidsvoorwaarden -zoals de opgave van het adres van de effectieve verblijfplaats in 

België- dienen vervuld te zijn op het ogenblik van de initiële aanvraag, en hij niet betwist dat verzoekster 

ten tijde van het indienen ervan woonde op het door haar opgegeven adres, dan kon de aanvraag niet 

onontvankelijk worden bevonden omwille van vaststellingen die betrekking hebben op feiten die zijn 

tussengekomen hangende de aanvraag. Omgekeerd, indien de verwerende partij van oordeel is dat het 

aan verzoekster toekomt om hangende haar aanvraag de gegevens over haar verblijfplaats te 

actualiseren, en zij dat niet heeft gedaan dan kon de beslissing over de aanvraag niet worden gesteund 

op de vaststelling dat “Aangezien alle ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen vervuld te zijn op het 

ogenblik van de indiening van de initiële aanvraag, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te 

worden (arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011).”  

 

De verwerende partij tracht in haar nota te remediëren aan de tegenstrijdigheid van de motivering. 

Echter, moet erop worden gewezen dat de Raad enkel de wettigheid van de motieven die zijn 

opgenomen in de bestreden beslissing kan beoordelen (RvS 11 december 2015, nr. 233.222). 

Bovendien, in de mate dat zij de verwijzing naar de these die voortvloeit uit het arrest van de Raad van 

State wil afdoen als zijnde een overtollig motief, moet in alle redelijkheid worden vastgesteld dat die 

argumentatie, op eenvoudig zicht van het geheel van de motieven in casu niet kan worden gevolgd.  

 

De tegenstrijdigheid van de motieven in de bestreden beslissing maakt deze onbegrijpelijk. Een 

schending van de formele motiveringsplicht is aannemelijk gemaakt. Overigens, en volledig ten 

overvloede, is het op zijn minst eigenaardig te noemen dat, nu verzoekers één aanvraag hadden 

ingediend en er geen enkele indicatie in het dossier is dat erop zou wijzen dat zij op een bepaald 

ogenblik niet langer samen zouden hebben verbleven in België, de aanvraag van mijnheer 

onontvankelijk wordt verklaard op inhoudelijke gronden terwijl ook daar melding wordt gemaakt van een 

“laatst gekend adres”, maar hem dat niet wordt tegengeworpen. Uiteraard is de verwerende partij 

gerechtigd om die gronden van onontvankelijkheid te hanteren die zij toepasselijk acht, maar in casu is 

deze handelwijze bevreemdend te noemen.  

 

3.2.4. Het derde middel is gegrond en leidt tot de vernietiging van de tweede bestreden beslissing.  
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3.3. Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de verwerende partij, niettegenstaande zij van oordeel is 

dat zij een gebonden bevoegdheid heeft om de bevelen om het grondgebied te verlaten af te leveren, 

het klaarblijkelijk zelf nuttig en nodig heeft geacht om deze bevoegdheid slechts uit te putten nadat werd 

beschikt op de door verzoekers ingediende aanvraag tot medische regularisatie. Door aldus te handelen 

erkent zij dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend kan zijn voor het al dan niet afleveren van het 

bevel om het grondgebied te verlaten. De vernietiging van de twee beslissingen over de aanvraag moet, 

gelet op het handelen van de verwerende partij, alleen al om die reden in casu ook leiden tot de 

vernietiging van de afgeleverde bevelen om het grondgebied te verlaten. Ten overvloede moet er 

overigens op worden gewezen dat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet onder meer bepaalt dat bij 

het afleveren van een terugkeerbesluit rekening moet worden gehouden met de gezondheidstoestand 

van de betrokken vreemdeling.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. Er is 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 het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. 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: 

 

Artikel 1 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 4 september 2013 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 (voor 

eerste verzoekende partij) en de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 9 september 2013 waarbij de aanvraag 

om machtiging tot verblijf op basis van datzelfde artikel 9ter onontvankelijk verklaard wordt (voor tweede 

verzoekende partij) en tot afgifte van de bevelen om het grondgebied te verlaten in hoofde van de drie 

verzoekende partijen worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien mei tweeduizend zestien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. WIJNANTS 

 


