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 nr. 182 522 van 21 februari 2017 

in de zaak RvV X / II 
 
 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met 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 Angolese nationaliteit te zijn, op 20 december 2014 
heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 
beslissingen van de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 3 oktober 2014 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 
Gelet op de beschikking van 28 november 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 
24 januari 2017. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat D. KIRSZENWORCEL, die verschijnt voor de verzoekende 
partij, en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 
verwerende partij. 
 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
De verzoekende partij, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, dient op 16 mei 2014 een 
aanvraag in voor een 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: de vreemdelingenwet). 
 
Op 1 juli 2014 wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard. 
 
Op 3 oktober 2014, met kennisgeving op 2 december 2014, neemt de gemachtigde van de bevoegde 
staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 
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9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, 
waarvan de motieven luiden als volgt: 
 
“M., E. (R.R.: (…))  
nationaliteit: Angola 
geboren te Maquela Do Zombo op 05.12.1964 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 0107.2014, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 
Reden(en):  
Hét 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. 
We verwijzen naar het medisch verslag opgesteld door de arts-attaché op 30.09.2014 (zie gesloten 
omslag in bijlage).” 
 
Diezelfde dag met kennisgeving ook op2 december 2014 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 met motieven: 
 
“MOTIF DE LA DECISION : 
REDEN VAN DE BESLISSING: 
L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur 
la base des faits suivants : 
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 En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 
être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressée n’est pas en possession d’un 
paaseport/visa valable. 
Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 
houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten:betrokkene is niet in het bezit van een geldig 
paspoort en/of geldig visum.” 
 
2. Over de rechtspleging 
 
Waar de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partij te leggen, 

wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat 

aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers 

kosteloos. 

 
3. Onderzoek van het beroep 
 
3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van “artikel 3 EVRM, Schending 
van artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet; Schending van artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; de algemene rechtsbeginselen, 
het zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtzekerheidsbeginsel.” Uit het middel blijkt dat zij ook de 
schending aanvoert van het redelijkheidsbeginsel. 
 
Het middel luidt als volgt: 
 
“a.Dat de verwerende partij in de bestreden beslissing, genomen ten aanzien van de verzoekster, in 
toepassing van artikel 9ter Vreemdelingenwet een manifeste beoordelingsfout begaat, door aan de 
verzoekster mede te delen haar aanvraag niet gegrond wordt verklaard. 
Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 
Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 
feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 
rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. 
Dat dit hier niet op afdoende wijze is gebeurd : 
b.De motivering van de beslissing van 3/10/2014 houdt in dat uit het medisch advies zou blijken dat de 
ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in art 9ter § 1, 1 lid. Dienvolgens kan 
niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 
fysieke integriteit. 
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Bij wetswijziging van 8.1.2012 werd een bijkomende ontvankelijkheidsfilter ingevoegd, teneinde te 
voorkomen dat de procedure ten gronde zou moeten doorlopen worden voor ziekten die niet als ernstig 
kunnen beschouwd worden 
. Conform §3, 4de lid van artikel 9ter Vw kan de aanvraag onontvankelijk worden verklaard ‘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’. 
De ambtenaar-geneesheer dient aldus een medische beoordeling te maken van de ziekte die door een 
aanvrager wordt ingeroepen om na te gaan of deze ziekte aldus bij gebreke aan een adequate 
behandeling in het thuisland, hetzij een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit, hetzij 
een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Uit het voorliggende advies 
van de ambtenaar geneesheer, blijkt echter vooreerst dat deze een juridische beoordeling maakt van 
het kader waarbinnen hij de ernst van deze ziekte zal beoordelen, met name conform de rechtspraak 
van het EHRM aangaande de ernst van ziekten zoals gevergd door artikel 3 EVRM. 
Verzoekster meent dat de ambtenaar-geneesheer een juridische beoordeling gemaakt heeft, wat buiten 
zijn bevoegdheid valt. Hij meent dat in artikel 9ter van de vreemdelingenwet geen verwijzing wordt 
gemaakt naar artikel 3 EVRM zodat volgens hem de ziekten die in aanmerking kunnen worden 
genomen niet kunnen worden gedefinieerd conform artikel 3 EVRM. 
Artikel 9ter §1 VW is daarentegen ruimer dan artikel 3 EVRM vermits niet enkel ziekten met een reëel 
risico voor leven of fysieke integriteit bij ontbreken van adequate behandeling worden beoogd, doch ook 
ziekte die bij gebreke aan behandeling een risico inhouden voor een onmenselijke of vernederende 
behandeling. 
In het medisch advies van 30/09/2014 van de ambtenaar geneesheer, wordt enkel gesteld dat het niet 
gaat om een aandoening die een directe bedreiging inhoudt voor het leven van betrokkene. De overige 
criteria van § 1 , lid 1 van artikel 9ter VW werden dan ook niet onderzocht, zodat geenszins tot het 
besluit kan gekomen worden dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in 
artikel 9ter, § 1, lid 1 VW. 
Immers worden inderdaad in artikel 9ter VW niet enkel ziekten beoogd die een direct gevaar voor het 
leven of de fysieke integriteit uitmaken (hetgeen zelfs ruimer is dan ‘levensbedreigend’ zoals 
voorgehouden door de ambtenaar geneesheer), maar komen ook andere aandoeningen gebeurlijk in 
aanmerking indien zij tot een vernederende behandeling of onmenselijke behandeling zouden leiden 
wanneer de aandoening niet adequaat wordt behandeld. In casu heeft verzoekster te kampen met een 
aandoening die zonder behandeling leidt tot de dood. Het weze dan ook duidelijk dat het uitblijven van 
een adequaat behandeling een reëel risico op aantasting van het leven en fysieke integriteit inhoudt. 
Het medisch advies is dan ook gebrekkig, nu enerzijds er sprake is van bevoegdheidsoverschrijding 
door een juridische beperking te maken van het kader waarbinnen de beoordeling van de ziekte dient te 
geschieden en anderzijds onvolledig nu er geen beoordeling gebeurde van de ziekte in kader van de 
criteria van artikel 9ter, §1, 1ste lid VW. De besluitvorming is dan ook onvoldoende gemotiveerd en 
strijdig met artikel 9 § 1 VW. 
De gemachtigde van de minister heeft niet gemotiveerd om welke redenen dat in casu de ambtenaar 
geneesheer zijn medische beoordeling mocht beperken tot het nagaan of de ziekte levensbedreigend 
was en geen rekening heeft gehouden met het medisch attest. De bestreden beslissing dient dan ook 
geschorst en vernietigd te worden wegens inbreuk op artikel 9ter § 1 en §3 VW en de motiveringsplicht 
en beginselen van behoorlijk bestuur. 
c. Overwegende dat verzoekster behandeld wordt door een gespecialiseerde arts in inwendige 
geneeskunde (Dr Meurris van CHU Liège). ; 
Dat de bestreden beslissing zich baseert op het advies van een algemeen geneeskundige namelijk dr 
BABIYCHUK (die sinds 25 juli 2012 haar opleiding as huisarts voltooid heeft ! zie 
http://www.huysartsdendermonde.be/news.aspx?p=5); 
Dat de bestreden beslissing de hoedanigheid van deze arts niet rechtvaardigt om het advies van een 
specialist te kunnen tegenspreken en zijn behandeling wijzigen des te meer wanneer bij verzoekster het 
volgende diagnose werd vastgesteld : degré de gravité, resistant au NNRM”. Dat bijgevolg de bestreden 
beslissing niet gebaseerd is op relevante feiten en het redelijkheidsbeginsel schendt nu verzoekster in 
de onmogelijkheid verkeerd om te begrijpen hoe een 'gewone arts' devaststellingen van een 
gespecialiseerde arts kan tegenspreken en het advies kan worden gevolgd doorde Dienst 
Vreemdelingenzaken zonder enige verantwoording ten aanzien van dit belangrijk element; 
Dat de bestreden beslissing dienaangaande niet afdoende is gemotiveerd; 
Wat de behandelings- en opvolgingsmogelijkheden betreft, haalt de ambtenaar geneesheer, aan dat de 
nodige medicamenteuze behandeling en gespecialiseerde opvolging in Angola aanwezig zijn en dus 
beschikbaar. Deze vaststellingen worden door verzoekster betwist. 
De ambtenaar geneesheer stelt eenvoudigweg dat verzoekster wel zelf zal kunnen instaan voor de 
kosten aangezien zij in België niet arbeidsongeschikt is. Daarnaast stelt de ambtenaar geneesheer 
eenvoudigweg dat het onwaarschijnlijk is dat verzoekster geen financiële hulp van familie of vrienden in 
haar land van herkomst kan krijgt. 
Verzoekster wenst vooreerst op te merken dat volgens gezondheidsverslagen, te vinden op de site van 
IOM, de toegang tot de algemene gezondheidszorg zorgwekkend is. In principe bestaat er wel de 
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mogelijkheid om een behandeling te krijgen doch staat het vast dat in de realiteit het overgrote deel van 
de bevolking geen toegang krijgt. De ambtenaar geneesheer spreekt enkel over behandeling van AIDS. 
Verzoekster is besmet met de HIV virus-stadium 3. 
De behandeling van het HIV — virus is onbetaalbaar voor mensen die geen hoog inkomen hebben. 
Verweerster stelt wel dat er een uitzondering is voor medicatie gerelateerd aan HIV omtrent het feit dat 
men de volle pot dient te betalen, doch toont niet aan hoeveel korting mendan zou krijgen. Verweerster 
is hierop niet ingegaan en heeft hier haar motiveringsplicht geschonden. 
Verzoekster zal sowieso problemen ondervinden om haar behandeling zelf te financieren. Verzoekster 
is al 50 jaar geworden en kan moeilijk lezen en schrijven. Ze wenst op te merken dat indien ze tijdelijk 
geen behandeling krijgt in haar land van herkomst, zijsowieso arbeidsongeschikt zal zijn. Bovendien zal 
verzoekster problemen ondervinden bij haar zoektocht naar werk, gezien de heersende discriminatie 
van mensen die besmet zijn met het HIV-virusbij het selecteren van kandidaten voor een job 
Bovendien moet DVZ rekening houden met onmogelijkheid om een behandeling in het thuisland te 
verkrijgen en in de weigering een gemotiveerd antwoord geven op de bewezen argumenten dat de 
betrokkene de vereiste geneesmiddelen niet kan bekomen omdat hij onvoldoende financiële middelen 
heeft (RvS 78.764, 17 februari 1999). Er moet rekening gehouden met het feit dat het voor verzoekster 
onmogelijk is om in zijn land van herkomst de vereiste medische verzorging en medicatie te bekomen, 
mede gelet op de kostprijs ervan. 
De RVV oordeelde dat het niet volstaat dat de vereiste behandeling beschikbaar en toegankelijk i). In 
casu : een onderbreking van de postoperatieve opvolging na een glaucoomoperatie complicaties 
veroorzaken (bijvoorbeeld blindheid). (RvV 32.515, 8 oktober 2009 - RvV 32.516, 9 oktober 2009). 
DVZ moet ook motiveren omtrent de ingeroepen risico’s van de onderbreking van de behandeling bij 
9ter. Uit het medische attest blijkt immers duidelijk dat bij niet-behandeling HIV onvermijdelijk leidt tot 
aids en de dood voor deze patiënt. 
Verwerende partij heeft echter allesbehalve het voorgelegde medisch attest gelezen. Het medisch attest 
dat verzoekster neerlegde en het standaard medisch getuigschrift stellen o.m. dat :,Verzoekster lijdt aan 
een levensbedreigende ziekte (zie punt A en 9-ter aanvraag), dat zij een behandelingen zijn hele leven 
moet volgen. Een terugkeer onmogelijk is (zie supra) en dat er geen mantelzorg in Angola is . 
De bestreden beslissing getuigt zonder enige twijfel van het gegeven dat de verwerende partij heeft 
nagelaten een inhoudelijke lezing van de attesten en stukken uit te voeren. De verwerende partij heeft 
slechts een héél oppervlakkige prima facie toets uitgevoerd. 
Dergelijke werkwijze strookt niet met de werkwijze die mag verwacht worden van een behoorlijk 
besturende overheid! M.a.w., is verwerende partij bij de beoordeling van de aanvraag niet van de juiste 
feitelijke gegevens uitgegaan, niet correct heeft beoordeeld en op grond daarvan niet in redelijkheid tot 
haar besluit is gekomen 
d. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 
zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 
167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 
Het zorgvuldigheidsbeginsel bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk 
onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen (RvS 23 
februari 2004, nr. 128 424). 
Verzoekende partij verwijst dus ook naar de onjuiste, gebrekkige of ontbrekende motivering van de 
bestreden beslissing hetzij schending van de plicht tot materiële motiveringsplicht en van het 
zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens verwijt verzoekster aan de administratieve overheid een bondig 
motivering te hanteren, zonder hierbij rekening te houden met een paar essentiële elementen. 
Louter ten overvloede dient te worden vastgesteld dat uit de bestreden beslissing overigens NIET blijkt 
dat alle door verzoekster opgeworpen element verder onderzocht werden en niet weerhouden konden 
worden in verzoekster voordeel. 
“De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 
redelijkheidbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het 
bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Dat de gemachtigde van de 
Staatssecretarisvoorn Migratie en Asielbeleid dat ook op basis van de voorgelegde gegevens, een 
onredelijke beslissing heeft genomen; Dat aldus een substantiële of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven wetgeving ernstig werd geschonden en de nietigverklaring van de bestreden 
beslissingen verantwoorden. Verzoekende partij betoogt dat verweerder bij het nemen van de bestreden 
beslissing rekening diende te houden met de volgende gegevens: situatie in Angola, mantelzorg, geen 
terugkeer mogelijk, enz 
De talrijke door verzoekster aangehaalde elementen van situatie in Angola, gezondheidszorg, 
specialisatie van dr Meuris (een gespecialiseerd geneesheer in de HIV) worden zondermeer terzijde 
geschoven. Op deze wijze worden dus niet alle voor de beslissing nuttige feiten in aanmerking genomen 
en in de waardering van het volledige dossier betrokken, zodat de zorgvuldigheidsverplichting 
geschonden wordt.” 
De zorgvuldigheidsplicht vereist in deze dat de gemachtigde van de minister alvorens een negatieve 
beslissing te nemen, nader onderzoek verricht aangaande de in de bestreden beslissing vermelde 
“elementen” zonder het attest, bijlagen en aanvraag grondig te controleren. 
e.Voor wat betreft art 3EVRM : Er wordt hier naar de rechtspraak van de Raad van State verwezen: 
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• DVZ moet in een weigering ook een gemotiveerd antwoord geven op de onmogelijkheid om een 
behandeling in het thuisland te verkrijgen, rekeninghoudend met het inkomen van de betrokkene (RvS 
78.764, 17 februari 1999) • De motivering van DVZ dat een behandeling voor diabetes in het thuisland 
gevolgd kan worden en dat, mochten er financiële problemen zijn, de plaatselijke hulporganisaties 
effectief kunnen bijspringen, is onvoldoende als DVZ die laatste mogelijkheid niet onderzocht heeft (RvS 
79.364, 19 maart 1999). Het rapport van Handicap International zegt dat de behandeling bestaat, maar 
zegt niet dat ze hulp kunnen bieden aan al de inwoners (RvS 151.413, 17 november 2005) • DVZ moet 
in een weigering ook een gemotiveerd antwoord geven op de onmogelijkheid om een behandeling in het 
thuisland te verkrijgen, rekening houden met de kwaliteit van de zorgen; hierbij speelt ook de mantelzorg 
(RvS 82.698, 5 oktober 1999)” 
 
3.2. Uit het middel blijkt dat de verzoekende partij de eerste bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert 
en aldus de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert in het licht van artikel 9ter van de 
vreemdelingenwet. 
 
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 
van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 
bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 
feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 
besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 
 
Artikel 9ter van de vreemdelingenwet luidde ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing als 
volgt: 
 
“§ 1 
De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige 
wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of 
een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 
behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in 
het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 
De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 
bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 
De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 
ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 
herkomst of in het land waar hij verblijft. 
Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 
voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 
noodzakelijk geachte behandeling. 
De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 
toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 
medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 
gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 
gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 
vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 
§ 1/1 
De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden geweigerd aan 
de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de ambtenaar-
geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door de minister 
of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen na het 
verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 
§ 2 
Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van een 
identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 
1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 
2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 
Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 
materie; 
3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 
4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 
De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 
genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 
voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 
en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. 
De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens 
asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 
van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep 
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heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is 
uitgesproken. De vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag. 
§ 3 
De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 
1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 
gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 
2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 
wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 
3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 
standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 
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° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 
ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 
kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 
de huidige bepaling. 
§ 4 
(...) 
§ 5 
De in § 1, vijfde lid, vermelde deskundigen worden benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld 
na overleg in de Ministerraad. 
De Koning stelt de procedureregels vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en 
bepaalt eveneens de wijze van bezoldiging van de in het eerste lid vermelde deskundigen. 
§ 6 
(...) 
§ 7 
(...).” 
 
De verwerende partij verklaarde de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter 
van de vreemdelingenwet ongegrond, zich baserend op het advies van de ambtenaar-geneesheer van 
30 september 2014, dat luidt als volgt: 
 
“Graag kom ik terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde 
persoon in het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op  
 16/05/2014.  -  
Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken:  

Het medisch getuigschrift d.d. 07/02/2014 consultatie van 03/02/2014 opgesteld door dr. Meuris:  
HIV-infectie waarschijnlijk resistent aan behandeling met Viramune®.  

Het medisch getuigschrift d.d. 17/02/2014 opgesteld door dr. Meuris: HIV-infectie, vochtuitstorting ter 
hoogte van de linker knie.  

Het standaard medisch getuigschrift d.d. 19/03/2014 ingevuld door dr. Meuris: HIV-infectie vastgesteld 
in september 2013.  
Uit de ter staving van de aanvraag voorgelegde getuigschriften blijkt dat bij deze 49-jarige vrouw een 
HIV-infectie en een vochtuitstorting ter hoogte van de linker knie werd vastgesteld .  
. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de vochtuitstorting ter hoogte van de knie. Verdere 
onderzoeken werden gepland. Wij hebben echter geen resultaten van deze onderzoeken ontvangen. 
Deze problematiek wordt ook niet op het meest recente getuigschrift vermeld. De betrokkene neemt 
geen medicamenteuze behandeling voor deze problematiek. Uit de ter staving van de aanvraag 
voorgelegde getuigschriften blijkt geen onderliggende problematiek als oorzaak van de vochtuitstorting, 
noch nood aan chirurgische of medicamenteuze behandeling. Gezien de betrokkene op dit moment 
geen behandeling neemt voor de vochtuitstorting ter hoogte van de knie kan de betrokkene niet 
onmenselijk of vernederend worden behandeld bij eventuele afwezigheid van de behandeling in het 
thuisland.  
.be  
Volgens de meest recente getuigschriften neemt de betrokkene volgende medicamenteuze 
behandeling:  
darunavir (Prezista®), ritonavir (Norvir®), emtricitabine+tenofovir (Truvada®).  
Ik beschouw haar medicamenteuze behandeling,  de opvolging  door een specialist interne  
geneeskunde/infectioloog en de mogelijkheid tot bepalen van "viral laad' en "CD4 counf' als essentieel.  
Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen en 
geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen.  
Beschikbaarheid van de zor en en van de o vol in in het land van herkomst I teru name:  
Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 
administratief dossier van de betrokkene): 
Informatie afkomstig uit de MedC01-databank

1
 :  
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(1.1) Aanvraag Medcoi van 09/09/2014 met het unieke referentienummer BMA-5489.  
De behandeling met darunavir, ritonavir, emtricitabine+tenofovir is mogelijk volgens (1.1 ).  
De opvolging door een specialist interne geneeskunde/infectioloog is mogelijk volgens (1.1 ).  
Het bepalen van "CD4 counf' en "vira/ laad" is mogelijk volgens (1.1 ).  
Toe ankelïkheid van de zor en en van de o vol in in het land van herkomst I teru name:  
Verwijzend naar de Nota Toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland of land van gewoonlijk 
verblijf d.d.  
26/09/2014:  
Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel op basis van het feit dat de toegankelijkheid van de 
behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen afgegeven 
worden.  
Naast de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land waar de 
aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie ook plaats 
op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. Rekening houdend 
met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale gezondheidssystemen zeer 
uiteenlopend. Het kan om een  
privé-systeem of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, internationale samenwerking, een 
ziektekostenverzekering, een ziekenfonds ... Het gaat dus om een systeem dat de aanvrager in staat 
stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren dat het 
kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in België bestaat. Deze 
vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend aan elke persoon wiens 
systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in 
België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doe/stelling van de verificaties op het 
gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in 
het land van herkomst of het land waar zij verblijft toegankelijk is voor  
de aanvrager.  
Daamaast geldt ook nog het volgende : « (. . .) L'article 3 ne fait pas obligation à J'Etat contractant de 
pa/lier /esdites disparités en foumissant des soins de santé gratuits et ilfimités à tous les étrangers 
dépourvus du droit de  
demeurer sur son territoire. »

2
  

Het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele 
conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, 
Vilvarajah en c :ms.Nerenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een 
algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval 
moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; 
EHRM 28 februari 2008, Saadillta/ië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/ Turkije, § 
73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 68).  
Zoals eerder aangegeven is de medicatie beschikbaar in het land van herkomst.  
Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de 
rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat "het volstaat dat de medicatie aanwezig is en 
dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te 
besluiten tot een schending van artikel 3 van het E. V.R.M." (Arrest RvV nr. 81574 van 23 mei 2012)  
Wat betreft de specifieke situatie in Angola, verwijzen we integraal naar het 'Country Fact Sheet'. 

3
  

Hier kunnen we lezen dat de strijd tegen Aids een prioriteit is voor de Angolese overheid. Zo bestaat er 
reeds een 'nationaal plan van preventie en actie tegen Aids'. Ook is er in elk gezondheidscentrum een 
test- en behandelingsprogramma aanwezig. Dit programma is gratis, op voorwaarde dat de diagnose in 
een laboratorium, dat van de overheid afhangt, bevestigd werd. Eens de diagnose van Aids bevestigd, 
dan wordt de patiënt ingeschreven en verder opgevolgd volgens het protocol van het nationaal 
programma.  
De personen die terugkeren uit het buitenland worden eveneens ingeschreven in het programma en 
behandeld met de beschikbare medicatie.  
Verder legt betrokkene geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er 
geen elementen in het dossier die erop wijzen dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de 
arbeidsmarkt in haar land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen 
instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Het lijkt tevens erg onwaarschijnlijk 
dat betrokkene in het herkomstland geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie zij 
terecht zou kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar of voor 
(tijdelijke) financiële hulp.  
Niets verhindert betrokkenen derhalve om terug te keren. Het staat betrokkenen vrij hiertoe een beroep 
te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (/OM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor 
een terugreis. Ook beschikt de /OM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame 
terugkeer naar en reïntegratie in het land van herkdtnst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om 
mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenerwende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het 
volgende bevatten: beroepsopleidingen,  
opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie 
over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellingsbureaus, 
accommodatie/huur, extra bagage.  
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Conclusie: 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 
aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 
noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland.  
Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 
herkomstland.“ 
 
Waar de verzoekende partij voorhoudt dat de ambtenaar-geneesheer een juridische beoordeling maakt 
gaat zij uit van een verkeerde lezing van dat advies. Het determinerend motief in de bestreden 
beslissing gesteund op dit advies is gelegen in de vaststelling dat de verzoekende partij zich niet op de 
bescherming van artikel 9ter van de vreemdelingenwet kan buigen omdat de noodzakelijke medische 
zorgen voor haar beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland, zoals duidelijk blijkt uit de 
conclusie die deze geneesheer verwoordt. Voorts blijkt uit het advies dat de verwerende partij erkent dat 
de verzoekende partij besmet is met HIV infectie en dat zij de medicatie omschreven in het standaard 
medisch getuigschrift behoeft. De ambtenaar-geneesheer erkent ook dat de opvolging door een 
specialist nodig is en dat de mogelijkheid tot het bepalen van “viral load” en “CD4 count” essentieel zijn. 
Evenwel vervolgt deze geneesheer zijn onderzoek door na te gaan of deze behandelingen en medicatie 
voorhanden zijn in het herkomstland, wat het geval blijkt te zijn.  
 
De stelling van de verzoekende partij onder punt a en b van haar middel is onjuist en berust op een 
verkeerde lezing van het medisch advies dat een deel vormt van de bestreden beslissing en haar ter 
kennis werd gebracht. 
 
Er wordt nog opgemerkt dat in de mate dat de verzoekende partij onder haar punt b) stelt dat de 
“beginselen van behoorlijk bestuur” geschonden zijn, dit onderdeel onontvankelijk is bij gebreke aan 
precisering welk beginsel van behoorlijk bestuur zij geschonden acht en op welke wijze. Het komt de 
Raad niet toe hiernaar te raden. 
 
In een volgend onderdeel bekritiseert de verzoekende partij dat de ambtenaar-geneesheer slechts een 
arts “algemene geneeskunde” is terwijl zij wordt behandeld door een specialist in inwendige 
geneeskunde en zij al dus niet de hoedanigheid heeft om de specialist tegen te spreken.  
 
De Raad merkt op dat de vaststellingen van de behandelende geneesheer niet worden tegengesproken 
en de ambtenaar-geneesheer enkel of de medicatie en de behandelingen die de behandelende 
geneesheer in diens attesten als noodzakelijk heeft vermeld, voorhanden zijn in het herkomstland. Gelet 
op de aanvaarding ervan mist dit onderdeel feitelijke grondslag en kan het redelijkheidsbeginsel niet als 
geschonden worden aanzien. De verwerende partij oordeelt dat geen mantelzorg nodig is en de 
verzoekende partij toont niet aan uit welk document het omgekeerde zou blijken. De verzoekende partij 
laat overigens na aan te duiden welk deel van het advies van haar behandelend geneesheer zou zijn 
tegengesproken door de ambtenaar)geneesheer. 
 
Verder betwist de verzoekende partij dat de behandeling, zowel de medicatie als de opvolging door een 
specialist, voorhanden is in het herkomstland. Zij verwijst naar de site IOM om te stellen dat de 
algemene gezondheidszorg in het herkomstland zorgwekkend is. Zij stelt dat de verwerende partij het 
enkel heeft over AIDS terwijl zij besmet is met het HIV virus.  
 
Vooreerst wordt er opgemerkt dat de ambtenaar-geneesheer wel degelijk oog heeft voor de HIV virus 
besmetting en dat dit duidelijk blijkt uit diens advies. Voorts weerlegt de verzoekende partij met haar 
vaag en algemeen betoog niet de zeer concrete opzoekingen verricht door de ambtenaar-geneesheer 
met name de informatie uit de MedCOI-databank, waaruit blijkt dat de opgesomde medicatie 
voorhanden is en opvolging door een specialist interne geneeskunde/infectioloog mogelijk is. De 
verzoekende partij betwist evenmin de geraadpleegde bronnen door de ambtenaar-geneesheer en laat 
na in concreto aan te tonen dat de conclusie getrokken uit deze bronnen onjuist is of dat deze bronnen 
niet correct zijn. 
 
Waar de verzoekende partij erop wijst dat de noodzakelijke behandelingen onbetaalbaar zijn in het 
herkomstland, dat zij 50 jaar oud is en bij gebreke aan tijdelijke behandeling arbeidsongeschikt zal zijn, 
moeilijkheden zal vinden om te kunnen werken omwille van de discriminatie tegenover besmette 
mensen en onvoldoende middelen heeft, gaat de verzoekende partij voorbij aan de motieven in het 
advies, grondslag van de eerste bestreden beslissing die stellen dat er in elk gezondheidscentrum een 
test en behandelingsprogramma aanwezig is dat gratis is, dat de personen die terugkeren uit het 
buitenland eveneens ingeschreven worden in dit programma en behandeld worden met de beschikbare 
medicatie. Voorts wijst het advies erop dat de verzoekende partij beroep kan doen op het IOM om 
financiële hulp te verkrijgen in het kader van reïntegratie. Dit motief wordt niet weerlegd en is afdoend. 
Er blijkt derhalve geenszins dat door terug te keren de verzoekende partij zich blootstelt aan een 
tijdelijke onderbreking van haar behandelingen, minstens toont zij dit niet aan. Integendeel met wat de 
verzoekende partij voorhoudt werd er in casu een grondig onderzoek verricht naar de toegankelijkheid 
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en beschikbaarheid van de medische zorgen die de verzoekende partij behoeft. Een vage ontkenning 
hiervan vermag de concrete motieven van de bestreden beslissing en haar advies, dat er deel van uit 
maakt, niet weerleggen. 
 
De rechtspraak waarnaar de verzoekende partij verwijst, doet aan het voorgaande geen afbreuk. De 
verzoekende partij toont verder niet aan met welke stukken de verwerende partij geen rekening zou 
gehouden hebben. Zij onderbouwt deze vage bewering niet. Zij laat na te preciseren met welk element 
dan wel geen rekening zou zijn gehouden. In de mate dat zij stelt dat er geen rekening is gehouden met 
de situatie van Angola, mantelzorg, opvolging door een specialist en geen terugkeer mogelijk zou zijn 
blijkt uit het voorgaande dat de ambtenaar-geneesheer al deze punten heeft onderzocht. 
 
De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de eerste bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling 

volstaat om de bestreden beslissing te schragen. De schending van de materiële motiveringsplicht en 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan zij de schending eveneens aanvoert, 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). De 

verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat 

haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 
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), wat in casu niet het geval is. 
 
Betreffende de aangevoerde schending van het rechtszekerheidsbeginsel laat de verzoekende partij na 
uiteen te zetten op welke wijze zij dit beginsel geschonden acht. Dit onderdeel is onontvankelijk. 
Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending in het kopje van het middel van “de algemene 
rechtsbeginselen” die niet nader gepreciseerd zijn met uitzondering van wat hierboven is besproken. 
 
De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 
motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 
kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 
beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 
en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 
feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" 
wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 
zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij 
de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in 
casu is bereikt. De formele motiveringsplicht vervat in deze bepalingen is niet geschonden. 
 
Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van artikel 3 EVRM verwijst zij louter naar 
rechtspraak die stelt dat er gemotiveerd moet geantwoord worden op de onmogelijkheid tot terugkeer. In 
casu werd gemotiveerd geantwoord betreffende de gevolgen van haar terugkeer en toont de 
verzoekende partij door een loutere verwijzing naar rechtspraak niet aan dat de bestreden beslissingen 
artikel 3 EVRM zouden schenden. Het volstaat te verwijzen naar het voorgaande. 
 
Het middel is ongegrond. 
 
Voorts volstaat de vaststelling dat de verzoekende partij geen andere grieven uit, ook niet gerieven 
gericht tegen de tweede bestreden beslissing. 
 
 
 
4. Korte debatten 
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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. 
 
 
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 eenentwintig februari tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 
 


