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 nr. 187 798 van 31 mei 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigerese nationaliteit te zijn, op 29 juni 2015, in eigen 

naam en als wettelijk vertegenwoordigster van haar minderjarige zoon X, heeft ingediend om de 

schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 23 

april 2015 waarbij geen gunstig gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot verlenging van de 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 en van de beslissing van 

de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

23 april 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).   

 

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 12 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. DONCK, die loco advocaat A. DESWAEF verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 20 september 2013 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 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). 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding verklaarde deze aanvraag op 1 oktober 2013 ontvankelijk. 
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1.3. Op 26 februari 2014 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om verzoekster en haar minderjarige zoon in het 

bezit te stellen van een machtiging tot voorlopig verblijf met een geldigheidsduur van 12 maanden in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.4. Op 6 februari 2015 diende verzoekster een aanvraag in tot verlenging van de machtiging tot 

voorlopig verblijf. 

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) trof op 23 april 2015 de beslissing waarbij geen gunstig gevolg werd 

gegeven aan het in punt 1.4. vermelde verzoek tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf. 

Verzoekster werd hiervan op 28 mei 2015 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“I.(…), R.(…) (R.R.: (…)) 

geboren te (…) op (…) 

M.(…), F.(…) 

geboren te Anderlecht op (…) 

nationaliteit: Niger 

adres: (…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag die op datum van 05.02.2015 bij onze diensten werd ingediend tot 

verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in toepassing van artikel 9ter van 

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

de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door artikel 5 van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980, en in toepassing van artikel 13 van de wet van 15 

december 1980, gewijzigd door artikel 12 van de wet van 15 september 2006, deel ik u mee dat, 

overeenkomstig artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) en art. 13 §3,2° 

van de wet van 15 december 1980, aan dit verzoek tot verblijfsverlenging geen gunstig gevolg kan 

worden gegeven. 

Overwegende dat betrokkenen een aanvraag tot verblijfsmachtiging bij onze diensten heeft ingediend 

op basis van genoemd artikel 9ter op 20.09.2013. Dat dit verzoek door onze diensten op 26.02.2014 

gegrond werd verklaard waarna betrokkenen in het bezit werden gesteld van een bewijs van inschrijving 

in het vreemdelingenregister geldig van 07.05.2014 tot 22.04.2015. 

Reden(en): 

De aangehaalde medische elementen voor M.(…), F.(…) werden niet langer weerhouden door de arts-

attaché (zie medisch advies d.d. 20.04.2015 onder gesloten omslag in bijlage). 

Overwegende dat evenwel de omstandigheden op grand waarvan de machtiging oorspronkelijk werd 

toegestaan niet langer bestaan, of dat deze zodanig zijn gewijzigd dat de machtiging niet langer nodig is 

(artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (B.S. 31/05/2007) tot vaststelling van de 

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

1980), waarbij werd nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend 

en niet-voorbijgaand karakter heeft. 

Dat derhalve, gezien hoger gemaakte vaststellingen, het niet langer blijkt 

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

of 

2) dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar haar land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het 

artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister dat werd afgegeven aan betrokkene dient door 

uw diensten te worden ingehouden.”  

1.6. Eveneens op 23 april 2015 trof de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Verzoekster werd hiervan tevens op 28 mei 2015 

in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de tweede bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“De mevrouw, 

Naam + voornaam: I.(…), R.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Niger 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

Krachtens artikel 13, §3, 2° van de wet van 15 december 1980, betrokkene voldoet niet meer aan de 

aan zijn verblijf gestelde voorwaarden: de aanvraag die op datum van 05.02.2015 bij onze diensten 

werd ingediend tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in toepassing 

van artikel 9ter, werd geweigerd op 23.04.2015” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van verzoekster 

te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In haar eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, voert verzoekster onder andere 

de schending aan van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de vreemdelingenwet. Verzoekster 

betoogt het volgende: 

 

“(…) 

De beslissing houdt geen enkele reden of uitleg in die toelaat: 

(…) 

- te begrijpen waarom de aanvraag één jaar voordien wel gegrond verklaard werd en waarom één 

jaar later de aanvraag tot verlenging niet gegrond verklaard werd terwijl de situatie van de zoon van 

verzoekster niet geëvolueerd heeft. 

(…)” 

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

3.3. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster en haar in België geboren zoon naar aanleiding 

van de aanvraag om machtiging tot verblijf van 20 september 2013, die op 1 oktober 2013 ontvankelijk 

werd verklaard, bij beslissing van 26 februari 2014 gemachtigd werden tot een voorlopig verblijf voor de 

duur van 12 maanden en op 7 mei 2014 in het bezit werden gesteld van een BIVR, dat geldig was tot 22 

april 2014. Aan de beslissing van 26 februari 2014, waarbij het tijdelijk verblijf werd toegestaan, gaat het 

medisch advies vooraf, dat op 21 februari 2014 door de arts-adviseur werd opgesteld en waarin werd 

vastgesteld dat “deze 8-jarige jongen de ziekte van Duchenne heeft. (…) De aandoening is progressief 

over het verloop van een tien-vijftien jaren waarbij betrokkene rolstoelgebonden kan worden en 

mogelijks ademhalingsproblemen krijgt. Op dit ogenblik zijn er in Niger te weinig aangepaste zorgen om 

betrokkene de nodige medische ondersteuning te geven.” Noch uit de beslissing van 26 februari 2014, 

noch uit de overige gegevens van het administratief dossier kan worden opgemaakt dat verzoekster in 

kennis werd gesteld van het medisch advies van de arts-adviseur van 21 februari 2014. Verzoekster 

diende op 6 februari 2015 een aanvraag in tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf, waarbij 
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zij onder andere een consultatieverslag van de pneumoloog-pediater van 7 november 2014, een 

consultatieverslag van de arts fysische geneeskunde en revalidatie van 17 november 2014, een 

consultatieverslag van 1 december 2014, een attest van 12 januari 2015 en een standaard medisch 

getuigschrift van 28 januari 2015 van de pediatrisch neuroloog voegde. In dit laatste getuigschrift wordt 

bevestigd dat er “actuellement pas de traitement curatif” bestaat. 

 

3.4. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 23 april 2015 de beslissing waarbij geen gunstig 

gevolg werd gegeven aan het verzoek tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf. In haar 

motieven vermeldt de eerste bestreden beslissing uitdrukkelijk artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 

mei 2007 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 (hierna: het KB 17/05/2007) als haar juridische grondslag. Dit 

artikel uit het KB 17/05/2007 bepaalt het volgende: 

 

“De vreemdeling die gemachtigd werd tot beperkt verblijf op grond van artikel 9ter van de wet, wordt 

geacht niet meer te voldoen aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden in de zin van artikel 13, § 3, 

2°, van de wet, indien de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend, niet langer 

bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer nodig is. Er dient hierbij te worden 

nagegaan of de verandering van deze omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand 

karakter hebben.” 

 

3.5. In de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar het advies van de arts-attaché van 20 april 

2015, dat als basis fungeert voor en waarvan de overwegingen integraal deel uitmaken van de 

motivering van deze beslissing. De arts-attaché stelt in zijn advies het volgende: 

 

“NAAM : M.(…), F.(…) (R.R.: (…)) 

Mannelijk 

Nationaliteit: Niger 

Geboren te Anderlecht op (…) 

Adres: (…) 

Naam en adres van de moeder: 

I.(…), R.(…) (R.R.: (…)) 

Geboren te M.(…) op (…) 

Nationaliteit: Niger 

Adres: (…) 

Graag beantwoord ik uw vraag voor medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van de verlenging van de machtiging tot verblijf. 

Er werd reeds eerder een medisch advies gegeven op 21/02/2014. 

Voor dit advies baseer ik me op de attesten die ons sinds het laatste advies werden bezorgd: 

• Consultatieverslag de dato 7/11/2014 van dr. V. G. Stabiele evolutie. 

• Consultatieverslag de dato 17/11/2014 van dr. A. R. Ziekte van Duchenne en congenitale 

ontwikkelingsachterstand. Toestand stabiel. 

• Consultatieverslag de dato 01/12/2014 van dr. F. C. Duchenne spierdystrofie, functioneel, 

orthopedisch en pulmonair bilan stabiel. 

• Medisch certificaat de dato 28/01/2015 van dr. F. C. 

• Medisch attest de dato 12/01/2015 van dr. F. C. 

Met de attesten van de sociaal assistent (09/01/2014 en 12/01/2015) en de kinesist wordt geen rekening 

gehouden gezien het geen medische attesten betreft. 

Uit een studie van deze documenten blijkt dat de betrokkene spierdystrofie type Duchenne heeft en een 

genetisch bepaalde ontwikkelingsachterstand vertoont. Uit de attesten blijkt dat de toestand mooi stabiel 

blijft. Op functioneel vlak is er geen achteruitgang (hoewel het een progressief probleem is) onder 

behandeling met methylprednisolone en kinesitherapie. Zowel op orthopedisch als pulmonair niveau is 

de toestand onder controle. Het is aangewezen dat deze behandeling gecontinueerd wordt en dat de 

betrokkene verder opgevolgd wordt door een pediater. 

Aangepast onderwijs is een sociale aangelegenheid en kan niet als een medische behandeling 

beschouwd 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst / terugname: 

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene): 

(1) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank1 van International SOS2 van 08/04/2015 met het 

uniek kenmerknummer BMA 6657. 
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(2) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank1 van international SOS2 van 24/06/2014 met het 

uniek kenmerknummer BMA 5452. 

(3) Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank1 van International SOS2 van 26/06/2014 met het 

uniek kenmerknummer BMA 5466. 

De nodige behandelingen bij een physical therapist, fysiotherapie en neuroloog zijn beschikbaar. 

Methylprednisolone, prednisone, ranitidine en cimetidine zijn beschikbaar. 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst I terugname; 

"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. 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 doelstelling van de verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, 

namelijk zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat de kosteloosheid 

van de medische behandeling geenszins een vereiste is en dat zelfs al zou er een aanzienlijke kost zijn 

voor verzoekers, zulks er geenszins toe leidt dat dit strijdig zou zijn met artikel 3 E.V.R.M. (zie arrest nr. 

26.565/05 van 27 mei 2008 van het EHRM, de zaak N. vs. het Verenigd Koninkrijk.). Aangaande de 

kosten van de medische zorgen oordeelde het EHRM eerder al als volgt:"(...) Volgens het Hof kan 

artikel 3 van het EVRM niet beschouwd worden als een verplichting voor de verdragspartijen om de 

ongelijkheden tussen landen op vlak van medische voorzieningen te overbruggen door het voorzien van 

gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale vreemdelingen. (...) Rekening houdende met de 

rechtspraak van het EHRM kunnen verzoekers met het argument dat de medische zorgen in de praktijk 

niet gratis zijn, geen schending van artikel 3 EVRM aannemelijk maken.(...)'(Arrest RVV nr. 81574 van 

23 mei 2012) 

I.(…), R.(…) legt 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 het 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 voor haar kind. 

Overigens lijkt het ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Niger- het land waar zij tenslotte 30 jaar 

verbleef- 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 (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor 

een terugreis. Ook beschikt de IOM overeen Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame 

terugkeer naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om 

mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende 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. 

Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals verwezen te wonden 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)" 

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. 

De betrokkene voldoet niet langer aan de voorwaarden voor een tijdelijke verblijfsmachtiging volgens 

art. 9 van het KB van 17 mei 2007 omdat de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd 

verleend niet langer bestaan of voldoende ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn 

gewijzigd. 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen en 

geen nood heeft aan mantelzorg om medische redenen.” 

 

3.6. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt op dat verzoekster kan worden 

gevolgd waar zij oppert dat uit de beslissing niet kan worden afgeleid waarom de aanvraag om 

machtiging tot verblijf een jaar voordien gegrond werd bevonden en dat er thans geen gunstig gevolg 
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wordt gegeven aan het verzoek tot verlenging van het voorlopig verblijf, “terwijl de situatie van de zoon 

van verzoekster niet geëvolueerd (is)”. Het feit dat het advies van de arts-adviseur van 21 februari 2014, 

hoewel hiernaar wordt gerefereerd in het advies van 20 april 2015, blijkbaar niet ter kennis werd 

gebracht, verzwaart het motiveringsgebrek. Verzoekster tast immers volkomen in het duister over “de 

omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend”. Noch in de eerste bestreden 

beslissing, en evenmin in het advies van de arts-attaché van 20 april 2015 wordt uiteengezet waarom 

“de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd verleend niet langer bestaan of voldoende 

ingrijpend en met een niet-voorbijgaand karakter zijn gewijzigd”, zoals bedoeld in artikel 9 van het KB 

17/05/2007. De beslissing is op dit punt niet afdoende gemotiveerd. 

 

3.7. In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij het volgende: 

 

“(…) 

Uit een lezing van het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat hij de situatie van het zoontje van 

verzoekster geëvalueerd heeft aan de hand van de medische attesten die door haar werden 

overgemaakt. Hij stelde vast dat, in vergelijking met de toestand zoals die zich voordeed ten tijde van 

het eerste advies dat werd opgesteld 21 februari 2014, de spierdystrofie type Duchenne en de genetisch 

bepaalde ontwikkelingsachterstand stabiel blijven onder behandeling met methylprednisolone en 

kinesitherapie. Hij vervolgde dat zowel op orthopedisch als pulmonair niveau de toestand onder controle 

is, doch dat het aangewezen is de behandeling verder te zetten en dat het kindje verder opgevolgd dient 

te worden door een pediater. 

(…)” 

 

3.8. De Raad stelt vast dat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen een vergelijking maakt 

van het medisch advies van 2014 op grond waarvan de machtiging werd toegestaan en het medisch 

advies van 2015, dat aanleiding gaf tot de beslissing om geen gunstig gevolg te geven aan het verzoek 

tot verlenging, maar uit de overwegingen in het laatste advies dat de toestand “stabiel” blijft en “onder 

controle” is, kan niet worden afgeleid dat “de omstandigheden op grond waarvan de machtiging werd 

verleend, niet langer bestaan, of zodanig zijn gewijzigd dat deze machtiging niet langer nodig is”, noch 

dat deze “verandering van (…) omstandigheden een voldoende ingrijpend en niet-voorbijgaand karakter” 

heeft. Aangezien niet blijkt dat verzoekster in kennis werd gesteld van het medisch advies van 2014, 

verschaffen de overwegingen uit het advies van 20 april 2015 en de beslissing van 23 april 2015 haar 

geen inzicht in de motieven die aanleiding gaven tot de toepassing van artikel 9 van het KB 17/05/2007, 

dat nochtans de juridische grondslag vormt voor de eerste bestreden beslissing.  

 

3.9. De eerste bestreden beslissing is niet afdoende gemotiveerd. 

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de beslissing 

waarbij geen gunstig gevolg werd gegeven aan het verzoek tot verlenging van de machtiging tot verblijf 

op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Aangezien een bespreking van de overige onderdelen van het eerste middel niet tot een ruimere 

nietigverklaring van de beslissing kan leiden, dringt er zich geen verder onderzoek van deze 

middelonderdelen op. 

 

3.10. Met betrekking tot de tweede bestreden beslissing stelt de Raad vast dat door toedoen van de 

nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing het bevel om het grondgebied te verlaten zijn 

feitelijke grondslag verliest.  

 

3.11. In het bestreden bevel wordt immers gesteld dat verzoekster niet meer voldoet aan de aan het 

verblijf gestelde voorwaarden omdat “de aanvraag die op datum van 05.02.2015 bij onze diensten werd 

ingediend tot verlenging van de machtiging tot voorlopig verblijf voordien toegestaan in toepassing van 

artikel 9ter, werd geweigerd op 23.04.2015”. Hierbij wordt verwezen naar artikel 13, §3, 2°, van de 

vreemdelingenwet waarin het volgende wordt gestipuleerd: 

  

“§ 3. De minister of zijn gemachtigde kan in één van de volgende gevallen een bevel om het 

grondgebied te verlaten afgeven aan de vreemdeling die gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in 

het Rijk te verblijven ingevolge deze wet of ingevolge de bijzondere omstandigheden eigen aan de 

betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België : 

(…) 

2° indien hij niet meer voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden;” 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

 

3.12. Aangezien de beslissing waarbij geen gunstig gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot 

verlenging van het voorlopig verblijf wordt vernietigd, valt verzoekster terug op een hangend verzoek tot 

verlenging van haar voorlopig verblijf en komt de vaststelling dat zij niet langer voldoet aan de aan haar 

verblijf gestelde voorwaarden te vervallen. 

 

Omwille van de duidelijkheid in het rechtsverkeer komt het, gelet op de nietigverklaring van de eerste 

bestreden beslissing, passend over het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), thans de 

tweede bestreden beslissing, middels een vernietiging uit het rechtsverkeer te halen. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 23 april 2015 waarbij geen gunstig gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot 

verlenging van de 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 wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 23 april 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig mei tweeduizend zeventien 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 


