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 nr. 171 554 van 11 juli 2016 

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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Wit-Russische nationaliteit te zijn, op 31 oktober 2013 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 18 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 ongegrond verklaard wordt en tot afgifte 

van een bevel 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 12 november 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juni 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij 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 

 

Verzoekende partij dient op 9 april 2010 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 (vreemdelingenwet). 
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Op 7 juli 2010 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag ontvankelijk. 

 

Op 18 september 2013, met kennisgeving op 1 oktober 2013, verklaart de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris de aanvraag ongegrond. Dit is de eerste bestreden beslissing die luidt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 09.04.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

T., A. (R.R.: (…)) 

Geboren te Glinjani op 23.07.1989  

Nationaliteit: Wit-Rusland  

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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 07.07.2010, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden: 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

te bekomen 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 

Art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

 

Er werden medische elementen aangehaald voor T. A., die echter niet weerhouden konden worden (zie 

verslag van de arts-adviseur d.d. 18.09.2013 in gesloten omslag). 

 

Derhalve 

1 ) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid 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 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). 

 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd welke geen betrekking hebben op de 

medische toestand van betrokkene (verzoekster haalt aan dat zij op 16.02.2010 België is 

binnengekomen, dat haar zus hier verblijft en de Belgische nationaliteit heeft). 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. 

 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procédure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf". 

 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan betrokkene te willen overhandigen. 

 

GELIEVE ONDER GEEN BEDING DEZE BESLISSING TE BETEKENEN ZONDER DE BIJGEVOEGDE 

GESLOTEN OMSLAG.” 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Op 18 september 2013, met kennisgeving op 1 oktober 2013, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten onder de vorm 

van een bijlage 13. Dit is de tweede bestreden beslissing die luidt: 

 

“De mevrouw, die verklaart te heten: 

 

Naam + voornaam: T., A.  

Geboortedatum: 23.07.1989  

Geboorteplaats: Glinjani  

Nationaliteit: Wit-Rusland 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen de dertig dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft zij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enige middel luidt: 

 

“enig middel 

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

"De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter kan nagaan of het bestuur bij de 

beslissing de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft nageleefd. Door na te gaan of de 

aanvankelijk bestreden beslissing zorgvuldig tot stand kwam en of deze in overeenstemming is met het 

vertrouwens- en het rechtszekerheidsbeginsel heeft de Raad zijn annulatiebevoegdheid niet 

overschreden." (Raad van State - 220.174. - 04-07-2012) 

De bestreden beslissing weerhoudt de medische elementen aangehaald door verzoekster niet en 

baseert zich hiervoor volledig op het verslag v/d arts-adviseur K. GEERTS van 18-9-13. 

Deze arts-adviseur neemt in haar advies echter drie essentiële medische getuigschriften 'NIET IN 

OVERWEGING' omdat de "hoedanigheid van de opsteller ondertekenaar ervan niet verifieerbaar is door 

het gebrek aan RlZIV-nummer". 

In de eerste plaats heeft de arts-adviseur hiermee verzuimd aan haar verplichting alle aangeleverde 

medische informatie in overweging te nemen en heeft zij anderzijds haar advies bevoegdheid 

overschreden door een niet-medische beoordeling te maken. 

Zorgvuldig was geweest de drie essentiële medische getuigschriften wél in overweging te nemen voor 

wat daarin aan medische informatie ter kennis wordt gebracht maar met de eventuele opmerking dat de 

tot beslissing bevoegde instantie aangaande bruikbaarheid ervan zich nog zal willen uitspreken 

aangezien een probleem met de verifieerbaarheid zou kunnen zijn. 

De tot beslissing bevoegde instantie is vervolgens zelf ook onzorgvuldig geweest door niet zelf de 

hoedanigheid van de opsteller ondertekenaar van deze drie essentiële medische getuigschriften te 

verifiëren. 

Deze verificatie kan gezien het feit de namen weldegelijk steeds duidelijk vermeld werden geen 

ingewikkelde aangelegenheid zijn geweest en had zeker gezien het mogelijk belang van de attesten 

dienen te gebeuren.. 

Zeker door het medisch advies op dit niet-medisch punt klakkeloos te volgen werd het 

zorgvuldigheidsbeginsel met de bestreden beslissing ernstig geschonden. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.“ 
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2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In een enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- Het zorgvuldigheidsbeginsel, 

- Het redelijkheidsbeginsel. 

De enige kritiek van verzoekende partij bestaat eruit dat drie medische getuigschriften niet in 

rekening werden gebracht door de arts-adviseur, omdat op deze attesten het RIZIV-nummer niet 

werd vermeld. 

Uit het advies van de arts-adviseur blijkt inderdaad dat met drie van de voorgelegde medische 

stukken geen rekening werd gehouden, en dit nu op deze getuigschriften geen RIZIY-nummer 

staat vermeld, zodat de hoedanigheid van de opsteller/ondertekenaar ervan niet verifieerbaar is. 

Deze vaststelling wordt niet betwist door de verzoekende partij. 

Verzoekende partij meent echter dat de arts-adviseur de getuigschriften desalniettemin in 

overweging had moeten nemen (en de beslissing dienaangaande aan de gemachtigde van de 

Staatssecretaris diende over te laten) en stelt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris zelf de 

identiteit had moeten nagaan. 

Verzoekende partij gaat met haar kritiek voorbij aan de inhoud van art. 9ter Vreemdelingenwet: 

"§ 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 tôt verblijf in het Rijk 

aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

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

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

verblijft, en van de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en 

de noodzakelijk geachte behandeling, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een 

geneesheer aangeduid door de minister of zijn gemachtigde die daaromtrent een advies 

verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de vreemdeling onderzoeken en 

een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. " 

Verzoekende partij toont niet aan dat het kennelijk onredelijk zou zijn of steunt op een foutieve 

feitenvinding dat, in het kader van de beoordeling door een ambtenaar-geneesheer zoals vermeld in 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van het risico voor het leven of de fysieke integriteit van verzoeker 

of het risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling 

is in het land van herkomst en van de mogelijkheden van behandeling aldaar, deze ambtenaar-

geneesheer enkel rekening houdt met de medische attesten die hem worden voorgelegd. De 

ambtenaar-geneesheer geeft een medische beoordeling van de gezondheidsproblematiek van de 

vreemdeling. Verzoekende partij toont niet aan dat de attesten die zij heeft voorgelegd en waarop geen 

RT7.TV-nummer staat vermeld. medische attesten zouden zijn van een arts. Uit de stukken van het 

dossier en uit het verslag van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat de ambtenaar-geneesheer wel 

rekening heeft gehouden met al de medische attesten opgesteld door een arts, die werden voorgelegd, 

doch heeft geoordeeld dat voor deze drie attesten niet kan worden nagegaan wie de opsteller ervan is 

(zie naar analogie: R.v.V. nr. 55.650 dd. 08.02.2011). 

Het is niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de Staatssecretaris in de bestreden beslissing 

steunt op het oordeel van de ambtenaar-geneesheer die bij de beoordeling van de medische 

problematiek van verzoekende partij heeft beslist geen rekening te houden met attesten die niet uitgaan 

van een arts en die niet als medisch attest kunnen worden beschouwd. 

De bewering als zou de arts-adviseur dienomtrent geen beslissingsbevoegdheid hebben, en als zou het 

uiteindelijke oordeel bij de gemachtigde van de Staatssecretaris berusten, gaat er klaarblijkelijk aan 

voorbij dat de arts-adviseur dient te adviseren omtrent de medische informatie die hem wordt 

voorgelegd, zodat het ook aan de arts-adviseur toekomt te adviseren dat bepaalde attesten niet als 

dergelijke medische informatie kunnen worden beschouwd, bij gebreke aan duidelijkheid over de auteur 

ervan. 

Terwijl de uiteindelijke beslissing omtrent de aanvraag van verzoekende partij wel degelijk werd 

genomen door de gemachtigde van de Staatssecretaris, die daarbij verwees naar het advies van de 

arts-adviseur dd. 18.09.2013, en zich aldus de motieven van dit advies eigen heeft gemaakt. 

Geenszins kan verzoekende partij worden gevolgd waar zij stelt dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris zelf de hoedanigheid van de opsteller van deze attesten diende na te gaan. Het komt 

aan verzoekende partij toe om medische getuigschriften over te maken, en om aile nuttige informatie ter 
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zake te verzamelen en aan de gemachtigde van de Staatssecretaris ter hand te stellen, hetgeen zij 

klaarblijkelijk heeft nagelaten te doen. 

"Het komt in de eerste plaats de verzoekende partij toe om erover te waken zich te bekwamen in elke 

procedure die zij heeft ingesteld, en, indien nodig, deze procédures te vervolledigen en te actualiseren. " 

(R.V.V. nr. 26.814 van 30 april 2010) 

Het middel faalt in rechte. 

Het enig middel is ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het betreffende dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De verzoekende partij verwijt de verwerende partij geen rekening te houden met drie vertaalde attesten, 

volgens haar uitgaand van artsen, en waarvan de Raad vermoed dat deze zijn opgesteld in het 

herkomstland van de verzoekende partij nu zij in de aanvraag verwijst naar Wit-Russische stukken. 

 

Uit de vertaling blijkt niet welke datum deze medische attesten kennen. 

Een attest stelt dat dat zij onderzocht werd door “de chef van de afdeling Romantsjoek E.V., docent 

Ckavronskij V.I., neuskeeloorarts, psychotherapeut, cardioloog”. Een tweede attest zou uitgaan van 

“Romantsjoek E.V.” en “Korabliova E.M.”, behandelende arts. In een attest wordt ook “Gavrilik L.L.” als 

behandelende arts genoemd. Vermits deze attesten vertaald werden op 31 maart 2010 is het duidelijk 

dat deze ouder zijn dan het standaard medisch getuigschrift van 30 maart 2010 opgesteld en aanvaard 

door de verwerende partij van de behandelende geneesheer in België, dokter S. Yammine. 

 

De verzoekende partij betwist niet dat met dit laatste medische attest werd rekening gehouden.  

 

Aangaande de vertaalde stukken stelt de arts-adviseur, wiens advies deel uitmaakt van de bestreden 

beslissing nu zij mede werd ter kennis gegeven dat hij de gegevens erin vervat niet kan beoordelen 

omdat geen RIZIV-nummer is vermeld en omdat de hoedanigheid van de opsteller/ondertekenaar niet 

verifieerbaar is. 

 

Vooreerst dient er te worden vastgesteld dat de verzoekende partij in het middel op generlei wijze 

uiteenzet waarom de drie vertaalde medische attesten essentieel zijn en kunnen beschouwd worden als 

zijnde essentieel. Uit het standaard medisch getuigschrift blijkt dat de thans behandelende geneesheer 

de allergische astma in aanmerking neemt, gegeven dat ook terug te vinden is in de vertaalde stukken.  

De verzoekende partij poneert louter dat het om essentiële stukken gaat en poneert dat dit medische 

stukken zijn uitgaand van artsen zonder aan te tonen dat de attesten uitgaan van artsen en zonder aan 

te tonen of uit te leggen waarom deze stukken dienstig zijn en welke gegevens erin vervat de medische 

beoordeling van de aandoening van de verzoekende partij hadden kunnen wijzigen. Deze stukken, 

waarvan niet is aangetoond dat zij uitgaan van artsen zijn ouder dan het standaard medisch 

getuigschrift van 30 maart 2010, waarvan wordt geoordeeld dat actualisatie van de medische gegevens 

ontbreken en derhalve enkel wordt onderzocht wat de behandeling is zoals weergegeven in het 

standaard medisch getuigschrift, integraal aanvaard door de arts-adviseur van de verwerende partij. 

 

Bovendien gaat de verzoekende partij voorbij aan het motief van het advies dat feitelijk stelt dat de 

verzoekende partij nalaat actuele informatie bij te brengen na het standaard medisch getuigschrift van 

30 maart 2010. De arts-adviseur verwoordt dit als volgt: 

“Uit een studie van het ter staving van de aanvraag voorgelegde medisch  getuigschrift blijkt dat deze 

24-jarige vrouw zich in maart 2010 bij een huisarts, dr. Yammine, presenteerde in het kader van 

allergisch astma.  

Dr. Yammine maakte melding van een behandeling met Seretide Diskus 50/250 (farmaceutische stof 

salmeterol + fluticason: een langwerkerid bèta2-mimeticum + een corticosteroîd), Salbutamol aêroso! 

(farmaceutische stof salbutamol: een kortwerkend bèta2-mimeticum) en Zyrtec {farmaceutische stof 

cetirizine: een H1- antihistaminicum) en vermeldde een normaal leven onder behandeling. Dr. Yammine 

attesteerde verder dat er met de lopende behandeling goede resultaten waren, dat de verwachte duur 

van de behandeling minimum 1 jaar bedroeg en dat pneumologisch advies wenselijk was.  

We beschikken niet over aanvullende medische getuigschriftenfverslagen aangaande een uitgevoerde 

pneumologische evaluatie in dit verband, ter staving en verdere uitwerking van de pneumologische 

diagnostiek en de graad van ernst en/of aangaande een eventuele !opende regelmatige 
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pneumologische opvolging (zoals bijvoorbeeld (een) consultatieverslag(en) pneumologie en/of 

resultaten van uitgevoerde aanvullende diagnostische onderzoeken zoals longfunctie, RX thorax, 

allergietesten). We beschikken evenmin over aanvullende medische getuigschriften/verslagen 

aangaande de verdere evolutie en de verdere medische behandeling/opvolging van het allergisch astma 

na maart 2010 en/of met betrekking tot eventuele noodzakelijk gebleken therapie-aanpassingen. (…)”, 

waarna de verwerende partij onderzoekt of de behandeling beschikbaar is en toegankelijk in het 

herkomstland. Het antwoord hierop is affirmatief en ook dit motief wordt door de verzoekende partij niet 

in vraag gesteld. 

 

Het is niet kennelijk onredelijk bijkomende actualiseringen te vragen van de verzoekende partij in de 

loop van de jaren, temeer het standaard medisch getuigschrift zelf stelt dat een pneumologisch 

onderzoek wenselijk is en de verwachte duur van de behandeling op slechts minimum één jaar bepaalt 

en stelt dat de verzoekende partij kan genezen van haar aandoeningen. Het komt de aanvrager toe al 

het mogelijke te doen om diens aanvraag te vervolledigen, zeker met gegevens die de behandelende 

geneesheer zelf noodzakelijk acht. Dit motief wordt niet door de verzoekende partij weerlegd. 

 

Waar de verzoekende partij meent dat de vertaalde stukken aangaande hun bruikbaarheid niet hadden 

mogen afgewezen worden door de arts-adviseur maar enkel door de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris merkt de Raad op dat terecht door de verwerende partij wordt gesteld dat het ook de 

arts-adviseur toekomt te oordelen of bepaalde attesten niet als medische informatie kunnen worden 

beschouwd. Zoals de verwerende partij opmerkt gaat de verzoekende partij voorbij aan het bepaalde in 

artikel 9ter § 1 van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij heeft in haar aanvraag voorgehouden 

dat de vertaalde stukken die zij toevoegde medische attesten betreffen zodat zij de arts-adviseur en/of 

de verwerende partij niet kan verwijten deze aan het oordeel van de arts-adviseur over te laten, 

daargelaten de vraag naar het belang van deze grief gelet op het voorgaande. 

 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de zorgvuldigheidsplicht is geschonden of dat de 

bestreden beslissing is genomen met enige bevoegdheidsoverschrijding. 

 

Voor het overige uit de verzoekende partij geen andere grief, evenmin met betrekking tot de tweede 

bestreden beslissing. 

 

Betreffende de schending van het redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

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

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

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82 301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins 

aantoont dat de bestreden beslissingen een schending uitmaken van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Waar de verzoekende partij ter terechtzitting een stuk neerlegt, zijnde een bijlage 35, doet dit aan het 

voorgaande geen afbreuk. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

beslissingen 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. 
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4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf juli tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


