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 nr. 183 692 van 10 maart 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Mongolische nationaliteit te zijn, op 14 oktober 2016 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 31 augustus 2016 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 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 21 november 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 december 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VAN ROSSEM, die verschijnt voor de verzoekende partij, en 

van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 11 augustus 2016 diende verzoeker een derde aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet in. Deze aanvraag werd op 31 augustus 2016 als onontvankelijk 

afgewezen. De gemachtigde betekende op 14 september 2016 eveneens een derde bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

De eerste bestreden beslissing: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

11.08.2016 bij onze diensten werd ingediend door :  

 

A., E. (…) R.R.Nr: (…)  

Geboren te (…) op 27/10/1970  

Nationaliteit: Mongolië  

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:  

 

Artikel 9ter §3 – 2° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art. 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen; betrokkene toont in de aanvraag zijn identiteit niet aan 

op de wijze bepaald in § 2, of de aanvraag bevat het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet.  

 

Betrokkene legt bij zijn aanvraag d.d. 11/08/2016 een kopie van zijn attest van immatriculatie voor, 

teneinde zijn identiteit aan te tonen. Echter, dit document draagt de vermelding “Dit attest is geenszins 

een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs”. Bijgevolg kan dit document niet aanvaard worden 

als een bewijs van zijn identiteit. Betrokkene roept in zijn aanvraag evenmin in vrijgesteld te zijn van de 

verplichting om zijn identiteit aan te tonen (art. 9ter, §2, 3e lid). Bovendien dienen alle 

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

(Arrest 214.351 RvS d.d. 30.06.2011). Bijgevolg is de aanvraag onontvankelijk.  

 

Het staat betrokkene vrij eventuele medische elementen te doen gelden in het kader van een vraag tot 

verlenging van de termijn van zijn bevel om het grondgebied te verlaten. Deze vraag zal moeten 

gestaafd zijn met een recent medisch getuigschrift betreffende de ingeroepen elementen, getuigschrift 

dat zich duidelijk uitspreekt omtrent een eventuele onmogelijkheid tot reizen en de geschatte duur van 

deze onmogelijkheid. Deze vraag, die in se de verblijfssituatie van betrokkene niet wijzigt, zal het 

voorwerp uitmaken van een onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken (Bureau Clandestienen – 

fax: 02 274 66 11).”  

 

De tweede bestreden beslissing: 

 

“De heer, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: A., E. (…) 

Geboortedatum: 27.10.1970 

Geboorteplaats: (…) 

Nationaliteit: Mongolië 

 

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

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

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 0 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikelen 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 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 een geldig visum. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar [0] dagen 

verminderd omdat: 
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o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: Betrokkene heeft nagelaten gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten, afgeleverd op 03/06/2016 en betekend op 13/07/2016.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan tegen de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf onontvankelijk verklaard wordt: 

 

“Schending van artikel 9 ter van de vreemdelingenwet, artikel 62 van de vreemdelingenrecht, schending 

van artikel 7 van het K.B. van17 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: de motiveringsverplichting zoals 

bepaald in de wet van 29.07.1991, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. De 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie meent dat de regularisatieaanvraag van verzoeker d.d. 

11.08.2016 op basis van artikel 9 ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk is. (…). Dat integendeel 

tot wat door de Staatssecretaris werd beslist de aanvraag van verzoeker geenszins als onontvankelijk 

kan worden beschouwd. Verzoeker kan zich absoluut niet akkoord verklaren met deze beslissing en 

wenst het volgende te benadrukken: 

1. Met betrekking tot de nieuwe aanvraag van verzoeker 

Verzoeker kan zich absoluut niet akkoord verklaren met de onontvankelijkheidsbeslissing van de 

Staatssecretaris en al helemaal niet met de motivering! Verzoeker vindt het frappant dat zijn aanvraag 

onontvankelijk werd verklaard door het niet toevoegen van zijn identiteitskaart, maar zijn Attest van 

Immatriculatie terwijl hij wel zeker zijn identiteitskaart samen met de vertaling ervan heeft toegevoegd 

(zoals door de bijlagen ook wordt aangegeven).  Dat verzoeker zeker weet heeft van het feit dat een 

Attest van Immatriculatie geenszins als identiteitsbewijs dient, doch kan het helpen om zijn identiteit aan 

te tonen en dit samen met zijn identiteitskaart. Hij heeft dit Attest van Immatriculatie nl. ontvangen op 

basis van de gegevens die de Belgische overheid heeft van verzoeker (nl. zijn identiteitskaart) en die in 

hun bezit zijn.  Men stelt dat hij dat bij het indienen van de aanvraag had moeten toevoegen en niet 

enkel dus zijn identiteit aantonen met zijn Attest van Immatriculatie. Dat verzoeker bij zijn aanvraag wel 

degelijk zijn identiteitskaart (samen met de vertaling) heeft ingediend. Dat het in eerste instantie niet 

redelijk is van verwerende partij om de aanvraag van verzoeker te weigeren wegens gebrek aan het 

voorleggen van een identiteitsdocument terwijl verzoeker dit steeds van in het begin toevoegt.  Dat de 

bestreden beslissing van verwerende partij dan ook niet redelijk te verantwoorden is en onzorgvuldig 

werd genomen. Dat verwerende partij op de hoogte was van de identiteit van verzoeker, deels door het 

Attest van Immatriculatie dat ook werd toegevoegd. Dat de bestreden beslissing dan ook een schending 

is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de materiële motiveringsplicht. Immers 

verwerende partij is wel degelijk op de hoogte van de identiteit van verzoeker en beschikt zelf over het 

identiteitsdocument, de identiteitskaart van verzoeker, zodat de beslissing geen afdoende motivering 

inhoudt over de regularisatieaanvraag, zoals ook bijgevoegd bij het beroep. Om die reden meent 

verzoeker in aanmerking te komen voor de ontvankelijkheidsvoorwaarden. De inventaris vermeldt 

duidelijk “identiteitskaart” en werd als dusdanig gevoegd.  Zelfs al zou verzoeker enkel het Attest van 

Immatriculatie bij zijn aanvraag gevoegd hebben of kon men de identiteitskaart niet terugvinden, heeft 

verwerende partij geen rekening gehouden met het arrest 193/2009 van het Grondwettelijk Hof:  

“Volstaat als bewijs van identiteit van de betrokkene elk, document waarvan de waarachtigheid niet ter 

discussie kan worden gesteld. De in het geding zijnde bepaling gaat bijgevolg, door te eisen dat die 

persoon beschikt over een identiteitsdocument,  verder dan hetgeen noodzakelijk is om de identiteit en 

de nationaliteit van de aanvragers te bepalen, vermits het mogelijk is, de identiteit van die personen vast 

te stellen zonder te eisen  dat zij beschikken over een identiteitsdocument” Dat dit betekent dat indien hij 

werkelijk in de onmogelijkheid verkeerde om andere identiteitsdocumenten voor te leggen en dat de 

Staatssecretaris rekening had moeten houden met de voorgelegde stukken. Bovendien heeft  het arrest 

van het Grondwettelijk  hof het volgende duidelijk gesteld: “vermits het mogelijk is, de identiteit van die 

personen vast te stellen zonder te eisen  dat zij beschikken over een identiteitsdocument”. Dat het in 

casu wel degelijk mogelijk is en was om de identiteit van verzoeker vast te stellen en indien dit niet 

voldoende was, de staatssecretaris andere documenten had kunnen vragen. Dat dit een schending 

vormt van de materiële motiveringsplicht. De bestreden beslissing schendt aldus de 

motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 en bovendien ook het 

redelijkheidsbeginsel. Dat de beslissing van verwerende partij dan ook onterecht genomen werd en zij 

de materiële en formele motiveringsplicht flagrant schendt. Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft 

voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Tevens dient, naar luid van hetzelfde artikel de motivering 

‘afdoende’ te zijn. Dit betekent dat de beslissing meer dient te zijn dan een louter abstracte en 

vormelijke stijlformule. De motivering moet pertinent en draagkrachtig zijn. Dat verwerende partij op dit 

vlak dan ook zwaar in gebreke gebleven is. Dat verzoeker helemaal niet inziet op welke basis men zijn 

argumenten weerlegt en motiveert. Dat verzoeker dan ook meent dat zijn aanvraag niet op een 

zorgvuldige wijze werd behandeld. Dat verwerende partij geen rekening heeft gehouden met alle 

elementen in het dossier van verzoekster en enkel een negatieve beslissing heeft willen nemen! Dat dit 

dan ook een flagrante schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel! Professor Suetens geeft de 

volgende omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: “wanneer het bestuursorgaan op evidente wijze 

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

heeft gehandeld.” Dat verwerende partij een negatieve beslissing neemt, op basis van het feit dat 

verzoeker geen identiteitsdocument zou hebben toegevoegd, zonder enige rekening te willen houden 

met de ernstige gevolgen voor verzoeker. Dat dit een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel 

en de aanvraag van verzoeker dus wel degelijk ontvankelijk verklaard diende te worden! 

2. Aangaande de situatie in Mongolië 

Verzoeker is een vreemdeling die aan een ernstige ziekte lijdt en niet kan terugkeren naar zijn land van 

herkomst. Toch is er in de beslissing niets terug te vinden over de situatie in Mongolië indien verzoeker 

dient terug te keren. Verwerende partij faalt erin om dit te onderzoeken! Dat het bijgevolg onbegrijpelijk 

is voor verzoeker waarom verwerende partij de beschikbaarheid van deze medicatie in het land van 

herkomst niet onderzoekt. Verwerende partij weigert hier echter rekening mee te houden, minstens blijkt 

dit niet uit de bestreden beslissing en dit is onaanvaardbaar. Verzoeker kan niet behandeld worden in 

Mongolië! In verzoeker zijn land van herkomst is er geen of slechts een onzekere of zeer beperkte 

beschikbaarheid van medische zorgen voor zijn ziekte. Het is bovendien duidelijk dat verzoeker 

dagelijks behandeld moet worden voor zijn levensbedreigende hersenbloeding, hoe kan hij dit doen als 

er slechts een slechte gezondheidsvoorziening voorhanden is?! Bovendien, indien er al medische 

zorgen zouden zijn, zijn deze financieel niet toegankelijk voor verzoeker en is er in zijn land van 

herkomst geen sociaal vangnet voorhanden. Het is dan ook onmogelijk voor verzoeker om de 

levensnoodzakelijke  behandeling te krijgen in Mongolië waar hij nood aan heeft alhoewel deze dus 

onontbeerlijk blijkt te zijn... Verwerende partij heeft dus nagelaten om de situatie in het land van 

herkomst te onderzoeken en stelt zonder onderzoek en zonder concrete elementen dat de aanvraag 

geweigerd dient te worden. Verzoeker begrijpt niet waarom verwerende partij weigert rekening te 

houden met ALLE elementen en stukken die hij aanhaalt in zijn verzoekschrift of er bij voegt! Het lijkt 

alsof verwerende partij er enkel op gericht is om redenen te zoeken om de situatie in het land van 

herkomst niet te moeten onderzoeken of aanvragen te weigeren.  Dat dit dan ook onredelijk is en men 

de intentie van een aanvraag om medische redenen volledig naast zich neerlegt. Dit is geen grondig 

onderzoek! Dit wordt eveneens bevestigd in het arrest nr. 108 524/II van uw Raad: “Het Hof heeft dus 

geenszins uitgesloten dat ernstige aandoeningen, hetzij van geestelijke, hetzij van fysieke aard, een 

schending kunnen uitmaken van artikel 3 van het EVRM indien er geen behandeling voorhanden is in 

het land van herkomst waardoor deze aandoeningen alsnog op korte termijn zullen evolueren naar 

acute levensbedreiging. In tegenstelling tot wat de verwerende partij beweert, blijkt uit de rechtspraak 

van het EHRM inzake de verwijdering van zieke vreemdelingen dat het Hof, bij zij beoordeling inzake 

artikel 3 van het EVRM, geenszins als absolute voorwaarde stelt dat de graad van ernst van de 

aandoening of de ziekte ‘levensbedreigend’ dient te zijn ‘gezien de kritieke gezondheidstoestand of het 

zeer vergevorderd stadium van de ziekte.’ Uw Raad heeft zich reeds duidelijk uitgesproken over deze 

kwestie.  Arrest nr. 105 052 van 14.06.2013 stelt immers het volgende: “Aldus blijkt dat de ambtenaar-

geneesheer door enkel te onderzoeken of de aandoeningen direct levensbedreigend zijn, in de zin dat 

er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een vergevorderd stadium van de ziekte, zonder 

verder onderzoek naar de mogelijkheden van een behandeling in het land van herkomst, de rechtspraak 

van het EHRM inzake art 3 van het EVRM bij verwijdering van zieke vreemdelingen, te beperkend 

interpreteert. Uit het hierboven gestelde blijkt dat de arts-adviseur door enkel te onderzoeken of de 

aandoening levensbedreigend is, in strijd met artikel 9ter, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet niet 

nagegaan is of er geen sprake is van een ziekte of aandoening die een reëel risico inhoudt op 

onmenselijke en vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in 

het land van herkomst.” Dat verwerende partij het rechtzekerheidsbeginsel flagrant schendt! Het 

rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid gedane toezeggingen, uitlatingen of gewekt 

vertrouwen niet beschamen mag. Uit  al het voorgaande blijkt immers zeer duidelijk dat de fysieke 

integriteit van verzoeker wel degelijk in gevaar is, indien verzoeker dient terug te keren, bijgevolg dient 

men de situatie in het land van herkomst te onderzoeken! Ook het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens sprak hier zich reeds over uit. Arrest nr. 33809/08 stelt immers het volgende: (…). Uw Raad 

sloot zich hierbij aan. Onder andere in arrest nr. 113 706 van 12.11.2013: (…). Dat dit in casu het geval 

is. De medische aanvraag van verzoeker werd immers nooit uitgebreid en zorgvuldig onderzocht. Dat de 
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veiligheid van verzoeker gegarandeerd dient te worden. Het feit dat verwerende partij desondanks de 

situatie in het land van herkomst weigert te onderzoeken, maakt een flagrante schending uit van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel! Verzoeker begrijpt niet waarom men weigert 

rekening te houden met ALLE elementen en het geheel van elementen die hij aanhaalt in zijn 

verzoekschrift. Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de 

motiveringsplicht. De bestreden beslissing schendt aldus, door geen rekening te houden met de 

gegevens vermeld in de bijlagen, de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 en 

bovendien ook het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel. Dat de beslissing van verwerende 

partij dan ook onterecht genomen werd en zij de motiveringsplicht flagrant schendt. Artikel 3 van de wet 

van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Tevens dient, naar luid van 

hetzelfde artikel de motivering ‘afdoende’ te zijn. De motivering moet pertinent en draagkrachtig zijn. Dat 

verwerende partij op dit vlak dan ook zwaar in gebreke gebleven is. Dat verzoeker dan ook meent dat 

zijn aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. Dat verzoeker dan ook met aandrang 

vraagt huidige beslissing te willen vernietigen en schorsen omwille van de schending van de 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het 

rechtszekerheidsbeginsel.” 

 

2.1.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 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 kan worden beoordeeld 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 (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde 

geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing 

moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de ongegrondheid van de 

aanvraag wordt besloten. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 9ter, § 3, 2° van de vreemdelingenwet, enerzijds, en wordt uitdrukkelijk verwezen naar het feit dat 

verzoeker geen bewijs van zijn identiteit bijbrengt. Dit zijn de determinerende motieven waarop de 

aanvraag bijgevolg onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de inhoud verzoeker het genoemde inzicht verschaft en 

hem aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken van de formele motiveringsplicht. Tevens 

dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of 

zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit louter 

feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

De Raad wijst er verder op dat de formele motiveringsplicht niet impliceert dat alle motieven uit de 

bestreden beslissing zelf moeten blijken. Er kan immers worden aangenomen dat aan de doelstelling 

van de formele motiveringsplicht om de betrokkene een zodanig inzicht te geven in de motieven van de 

beslissing dat hij met kennis van zaken kan uitmaken of het zinvol is de beslissing in rechte te 

bestrijden, is voldaan indien de betrokkene desgevallend langs een andere weg kennis heeft gekregen 

van de motieven waarop de beslissing is gesteund, ook al worden die motieven dan niet in de beslissing 

zelf veruitwendigd. Dit kan doordat de beslissing verwijst naar andere stukken, in casu het medisch 

advies van 18 maart 2016. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

De Raad merkt op dat de verzoeker de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en bijgevolg dient 

het middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 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 na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van 
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de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt 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). 

 

De schendingen van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel worden beoordeeld 

in samenhang met de aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

In een eerste onderdeel werpt de verzoekende partij op dat zij bij haar aanvraag wel degelijk haar 

identiteitskaart met vertaling gevoegd had. De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier niet blijkt 

dat verzoeker zijn identiteitskaart met vertaling bij de aanvraag gevoegd had. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet, §2 bepaalt: 

 

“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 titularis en de betrokkene; 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van betrokkene.” 

 

Het betoog van de verzoekende partij, dat een attest van immatriculatie volstaat als bewijs van identiteit, 

mist juridische grondslag. De gemachtigde besloot terecht dat de identiteit van verzoekende partij niet 

louter op basis van het gevoegde attest van immatriculatie vastgesteld kon worden. De gemachtigde 

motiveerde derhalve niet op kennelijk onredelijke wijze dat voornoemd document geen identiteitsbewijs 

vormt. 

 

Verzoeker kan zich niet dienstig beroepen op het arrest 193/2009 van het Grondwettelijk Hof. De 

vreemdelingenwet voorziet immers in de mogelijkheid om de identiteit van een vreemdeling te bewijzen 

zonder een nationale identiteitskaart voor te leggen, mits voldaan is aan een aantal cumulatieve 

voorwaarden. 

 

Artikel 9ter, §2, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“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°.”  

 

Verzoeker levert echter geen enkel aanvullend bewijs, noch toont hij aan in de onmogelijkheid te zijn dit 

bewijs te leveren. Hij baseert zich louter op het attest van immatriculatie, dat, zoals reeds gesteld, niet 

als identiteitsbewijs kan worden beschouwd.  

 

Waar verzoeker opwerpt dat de gemachtigde “andere documenten had kunnen vragen”, laat de Raad 

gelden dat het initiatief ter zake bij de verzoekende partij ligt. Zij wordt, conform artikel 9ter, §2 van de 

vreemdelingenwet, verplicht haar identiteit met bewijskrachtige elementen aan te tonen. 

 

Het komt aan de verzoekende partij toe om de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen in het kader 

van een aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de vreemdelingenwet en om 

derhalve bij de aanvraag daadwerkelijk een identiteitsdocument te voegen. De loutere vermelding van 

voormeld identiteitsdocument in de inventaris der stukken volstaat niet. 

 

Met de blote bewering dat geen rekening werd gehouden met de ernstige gevolgen van de bestreden 

beslissing, doet verzoekende partij geen afbreuk aan de wettigheid van de bestreden beslissing. 

 

In een tweede onderdeel werpt de verzoekende partij op dat geen beschikbaarheid- en 

toegankelijkheidsonderzoek werd gevoerd. 
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Gelet op het feit dat werd vastgesteld dat geen geldig identiteitsdocument bij de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging was gevoegd, heeft de gemachtigde niet op kennelijk onredelijke wijze besloten tot 

de onontvankelijkheid. De verzoekende partij kan niet worden gevolgd dat de gemachtigde er in de 

gegeven omstandigheden toe gehouden was om de aanvraag tot verblijfsmachtiging voor advies over te 

maken aan de ambtenaar-geneesheer. Bijgevolg mist de kritiek van de verzoekende partij grondslag, 

waar zij betoogt dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen verder had 

moeten worden onderzocht. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan tegen het bevel: 

 

“schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet, schending van de Wet van 29 juli 1991 m.b.t. de 

motiveringsverplichting, schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel. Verzoeker 

kreeg een bijlage 13 (bevel om het grondgebied te verlaten) betekend. (…). Dat de beslissing van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie onterecht genomen werd. De bestreden beslissing schendt 

immers alle beginselen van behoorlijk bestuur, alsook art. 3 van het EVRM, indien verzoeker dient terug 

te keren naar Mongolië. Verwerende partij dient het dossier van verzoeker in zijn geheel te 

onderzoeken! 

V.1. Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur 

Verzoeker wenst op te merken dat de beslissing van verwerende partij getuigt van een schending van 

de beginselen van behoorlijk bestuur. Als eerste schendt deze beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel.  

A.M.M.M Bors omschrijft het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt: “De plicht van de overheid tot 

zorgvuldige feiten- en informatievergaring tijdens de voorbereidende fase en de plicht alle aspecten of 

belangen van een dossier in ogenschouw te nemen met het oog op een zorgvuldige besluitvorming.”   

 

Op geen enkele manier blijkt dat het dossier van verzoeker grondig onderzocht is, alvorens de 

beslissing werd genomen.  Uw Raad bevestigde reeds in zijn arrest nr. 120 763 van 17.03.2014 dat 

verwerende partij rekening dient  te houden met het geheel van elementen. Het arrest vermeldt het 

volgende: “De fragmentarische beoordeling van de voorliggende documenten is dan ook in strijd met het 

zorgvuldigheidsbeginsel.” Verwerende partij dient het dossier van verzoeker in zijn geheel te 

onderzoeken! Verzoeker is nl. zeer ernstig ziek en kan niet terugkeren naar zijn land van herkomst! 

Verwerende partij faalt er in, hier rekening mee te houden in het nemen van haar beslissing. Dat ook 

een eventuele repatriëring dan ook een schending zou uitmaken van art 3 van het EVRM, zie verder.  

Dat de verwerende partij rekening diende te houden met de specifieke situatie, het volledig dossier van 

verzoeker en alle aangehaalde elementen en stukken en het geheel van elementen, met betrekking tot 

de beslissing. Bovendien schendt de beslissing de hoorplicht. Daarnaast werd verzoeker nooit gehoord, 

alvorens hem een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgeleverd. Nogmaals, een schending van 

het zorgvuldigheidsbeginsel. Immers, volgens vaste rechtspraak van de Raad van State houdt de 

hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een maatregel kan 

worden genomen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die zijn belangen zwaar kan treffen, 

zonder dat hem vooraf de gelegenheid wordt gegeven zijn standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze 

voor zijn belangen op te komen. Bij gebrek aan enige formele wetgeving ter zake, zal de hoorplicht als 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van toepassing zijn als aan de volgende twee cumulatieve 

voorwaarden is voldaan:  

1. De overheid neemt een individuele beslissing die de betrokkene ernstig in zijn belangen aantast 

2. De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van betrokkene, met name een gedrag dat 

hem als een tekortkoming wordt aangerekend 

(RvS 24 mei 2012, nr. 219.470; RvS 16 juni 2011, nrs. 213.887 en 213.888; RvS nr. 211.309, 17 

februari 2011; RvS 20 april 2010, nr. 203.094; RvS 1 juni 2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 

128.184).  

In casu wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd in toepassing van 

artikel 7, §1, 2° van de vreemdelingenwet. Dergelijke beslissing houdt in dat aan verzoeker het 

grondgebied dient te verlaten en niet meer opgevolgd wordt voor de verschillende aandoeningen 

waaraan verzoeker lijdt. Het staat buiten twijfel dat dergelijke beslissing een maatregel uitmaakt die 

verzoeker in zijn belangen aantast (cf. RvS 1 juni 2009, nr. 189.314; RvS 24 januari 2008, nr. 178.887).  
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Aan verzoeker wordt in casu een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd in toepassing van 

artikel 7, §1, 2° van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing is dan ook onmiskenbaar gestoeld 

op het persoonlijk gedrag van verzoeker.  Aan beide voorwaarden is voldaan. De hoorplicht is bijgevolg 

van toepassing. Met andere woorden, de verwerende partij diende verzoeker de mogelijkheid te geven 

om zijn standpunt over een eventueel bevel om het grondgebied te  verlaten uiteen te zetten. Bovendien 

diende verwerende partij verzoeker vooraf in kennis te stellen van het feit dat er overwogen werd een 

bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen en verzoeker de kans te bieden om hierop te 

reageren. Het niet horen van verzoeker heeft dan ook een bepalende invloed gehad op de strekking van 

de bestreden beslissing, zodat de bestreden beslissing vernietigd dient te worden! 

V.2. Schending van art. 3 van het EVRM 

Artikel 3 van het EVRM omvat het volgende: “niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch 

aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.” Verzoeker heeft schrik dat hij slachtoffer 

zal zijn van foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in zijn land van 

herkomst of ernstige bedreiging van zijn leven of persoon riskeren als gevolg van willekeurig geweld in 

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Dat hij onmogelijk kan terugkeren 

naar Mongolië. Indien hij dient terug te keren, zal hij in Mongolië in de armoede terecht komen en 

onderdrukt en gechanteerd  worden omwille van zijn herkomst uit Europa. Ook lijdt verzoeker aan 

verscheidene aandoeningen waarvoor hij in Mongolië niet de nodige zorgen zal kunnen krijgen. Ook 

heeft verzoeker niets of niemand meer in zijn land van herkomst die hem kan opvangen en kan 

verzorgen en dit is absoluut onontbeerlijk omwille van zijn aandoeningen. Dat hij dan ook onder de 

bescherming valt van art. 3 EVRM. Verzoeker begrijpt niet waarom verwerende partij hier weigert 

rekening mee te houden, meer nog, men maakt hier geen enkele afweging over. Dat dit dan ook 

onaanvaardbaar is!  Dat verwerende partij op zijn minst de situatie in zijn land van herkomst dient te 

onderzoeken. Verwerende partij schendt flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel door niet te onderzoeken 

of verzoeker al dan niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst. Verzoeker is al ettelijke jaren niet 

meer in zijn land van herkomst geweest. Bovendien kan verzoeker dit niet toepassen op zijn 

persoonlijke situatie. Hij kan immers niet terugkeren naar zijn land van herkomst! Dat men nu een bevel 

aflevert om het grondgebied te verlaten en bijgevolg nu een grondig en individueel onderzoek dient uit te 

voeren naar de veiligheidssituatie in Mongolië.  Verwerende partij heeft hier geen onderzoek naar 

gevoerd. Het mag duidelijk zijn dat verzoeker nergens meer terecht kan in zijn land van herkomst en dat 

een eventuele terugkeer een schending zou uitmaken van art. 3 EVRM.” 

 

2.2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 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 kan worden beoordeeld 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 (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde 

geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing 

moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de ongegrondheid van de 

aanvraag wordt besloten. 

 

In de motivering van het bestreden bevel wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 

7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, enerzijds, en wordt uitdrukkelijk verwezen naar het feit dat 

verzoeker niet in het bezit is van een geldig paspoort en/of een geldig visum. Het bestreden bevel bevat 

een tweede motief dat verzoeker ongemoeid laat: “Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn 

om het grondgebied te verlaten naar [0] dagen verminderd omdat: 4° de onderdaan van een derde land 

niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene heeft nagelaten gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd 

op 03/06/2016 en betekend op 13/07/2016.” 

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de inhoud verzoeker het genoemde inzicht verschaft en 

haar aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken van de formele motiveringsplicht. Tevens 

dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of 

zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit louter 

feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 
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De Raad wijst er verder op dat de formele motiveringsplicht niet impliceert dat alle motieven uit de 

bestreden beslissing zelf moeten blijken. Er kan immers worden aangenomen dat aan de doelstelling 

van de formele motiveringsplicht om de betrokkene een zodanig inzicht te geven in de motieven van de 

beslissing dat hij met kennis van zaken kan uitmaken of het zinvol is de beslissing in rechte te 

bestrijden, is voldaan indien de betrokkene desgevallend langs een andere weg kennis heeft gekregen 

van de motieven waarop de beslissing is gesteund, ook al worden die motieven dan niet in de beslissing 

zelf veruitwendigd. Dit kan doordat de beslissing verwijst naar andere stukken, in casu het medisch 

advies van 18 maart 2016. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

Aangaande de opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing 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 respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

 

Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (HvJ 22 

november 2012, C-277/11, M.M., pt. 87) en aldaar aangehaalde rechtspraak). Volgens de rechtspraak 

van het Hof van Justitie heeft de regel dat aan de adressaat van een bezwarend besluit de gelegenheid 

moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken voordat dit besluit wordt genomen, tot 

doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren rekening te houden met alle relevante 

elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de effectieve bescherming van de 

betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te corrigeren of individuele 

omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt genomen, niet wordt genomen of 

dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, § 49 en HvJ 11 

december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 37). 

 

Het wordt niet betwist dat het bestreden bevel dient te worden aangemerkt als een bezwarend besluit 

dat de belangen van verzoekende partij ongunstig kan beïnvloeden. Het hoorrecht als algemeen 

beginsel van Unierecht is van toepassing. Of er sprake is van een schending van het hoorrecht, moet 

worden beoordeeld aan de hand van de specifieke omstandigheden van elk geval, met name de aard 

van de betrokken handeling, de context van de vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken 

materie beheersen (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 34). 

 

Niettemin, kan volgens vaste rechtspraak van het Hof een schending van het hoorrecht pas tot 

nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leiden, wanneer 

deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 

288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & 

Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 

P, punt 80). Hieruit volgt dat in casu niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht 

tijdens een administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake het afleveren van een bevel 

om het grondgebied te verlaten, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om 

het hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen 

besluit leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39). Om een dergelijke 

onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de specifieke feitelijke en 

juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een onregelmatigheid die het 

hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een andere afloop had kunnen 

hebben, met name omdat verzoekende partij in casu specifieke omstandigheden had kunnen aanvoeren 

die na een individueel onderzoek de beslissing tot afleveren van een bevel om het grondgebied te 

verlaten hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40). 

 

Te dezen laat de verzoeker gelden dat hij, indien hij gehoord zou zijn geweest, aan het bestuur had 

kunnen zeggen: “Dergelijke beslissing houdt in dat aan verzoeker het grondgebied dient te verlaten en 

niet meer opgevolgd wordt voor de verschillende aandoeningen waaraan verzoeker lijdt.” 
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Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker naar aanleiding van de aanvraag op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet een standaard medisch getuigschrift heeft bijgebracht, aangevuld met 

andere documenten met medische inhoud. Verzoekende partij kan niet betwisten dat zij de mogelijkheid 

heeft gehad om alle dienstige stukken aan de gemachtigde over te maken. Deze aanvraag werd 

onontvankelijk verklaard en is de eerste bestreden beslissing, waarvan de Raad, na de bespreking van 

het eerste middel, oordeelde dat de  gemachtigde niet op kennelijk onredelijke wijze motiveerde dat een 

attest van immatriculatie geen identiteitsbewijs vormt. 

 

In de eerste bestreden beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt, en op dezelfde dag ter kennis is gebracht als 

het bevel, overweegt de verwerende partij: “Het staat betrokkene vrij eventuele medische elementen te 

doen gelden in het kader van een vraag tot verlenging van de termijn van zijn bevel om het grondgebied 

te verlaten. Deze vraag zal moeten gestaafd zijn met een recent medisch getuigschrift betreffende de 

ingeroepen elementen, getuigschrift dat zich duidelijk uitspreekt omtrent een eventuele onmogelijkheid 

tot reizen en de geschatte duur van deze onmogelijkheid. Deze vraag, die in se de verblijfssituatie van 

betrokkene niet wijzigt, zal het voorwerp uitmaken van een onderzoek door de Dienst 

Vreemdelingenzaken (Bureau Clandestienen – fax: 02 274 66 11).” 

 

Verzoeker laat voornoemd motief ongemoeid. Verzoeker toont bijgevolg niet aan dat de omstandigheid 

dat hij niet daadwerkelijk gehoord zou zijn hem de mogelijkheid heeft ontnomen om zich zodanig te 

verweren dat de besluitvorming inzake het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) een andere afloop had kunnen hebben. 

 

Ten slotte werpt verzoekende partij een schending van artikel 3 EVRM op. 

 

De kritiek van verzoeker dat hij ernstig ziek is en dat de nodige zorgen niet beschikbaar zijn in het land 

van herkomst, is niet afgestemd op de inhoud van de bestreden beslissing, en is dan ook niet van aard 

hieraan afbreuk te doen. Het staat verzoeker vrij om een nieuwe aanvraag in te dienen - voorzien van 

de nodige documenten of bewijzen inzake identiteit - indien hij van oordeel is dat hij aan de overige 

voorwaarden van artikel 9ter van de vreemdelingenwet voldoet. Het is aan verzoeker zelf om de nodige 

zorgvuldigheid aan de dag te leggen en te voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden op grond van 

artikel 9ter, §3, 2° van de vreemdelingenwet. Bovendien verwijst de Raad nogmaals naar het motief in 

de eerste bestreden beslissing waarbij verzoeker de mogelijkheid wordt geboden “eventuele medische 

elementen te doen gelden in het kader van een vraag tot verlenging van de termijn van zijn bevel om het 

grondgebied te verlaten.” 

 

Een schending van artikel 3 EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

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

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

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

door de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

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

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien maart tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


