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 nr. 188 530 van 16 juni 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, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 23 juni 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 13 mei 

2014 waarbij een 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 wordt verklaard. 

 

Gezien titel Ibis, 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 31 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DONCK, die loco advocaat T. HALSBERGHE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat A. COENE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 27 december 2013 wordt een aanvraag om verblijfsmachtiging 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) ingediend, waarbij medische 

elementen in hoofde van het minderjarige kind S.R. worden aangehaald.  

 

1.2. Op 13 mei 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de 
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in punt 1.1. vermelde verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing, ter 

kennis gebracht op 22 mei 2014. De motieven luiden als volgt:  

 

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

27.12.2013 bij onze diensten werd ingediend door : 

S.D.  

(…) 

S.S. 

(…) 

S.R. 

(…) 

S.L.  

(…) 

nationaliteit: Armenië 

(…)  

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is 

Reden(en): 

Artikel 9ter – § 3 5° – van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds 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. Op 19.04.2013 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing 

genomen aangaande de aanvraag tot tot verlenging tot verblijf dd. 14.06.2012. Betrokkene legt in zijn 

nieuwe verblijfsaanvraag een standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen) voor waaruit blijkt dat zijn 

gezondheidstoestand ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 14.06.2012 

(zie bevestiging arts dd.08.05.2014 in bijgevoegde gesloten omslag). Het voorgelegde medisch 

getuigschrift bevestigt slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de 

beslissing dd. 19.04.2013 werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene 

en werd de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst van 

betrokkene onderzocht. Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de 

minister de aanvraag onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3 – 5° van de wet van 15 

december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse 

bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding te zijnen laste te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

juncto de schending van de materiële motiveringsplicht en van het redelijkheids- en het zorgvuldigheids-

beginsel. Het middel wordt toegelicht als volgt: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de uitoefening van haar wettelijk toezicht bevoegd na 

te gaan of de 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 ervan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen’ 

(RvSt. 17 januari 2007, nr. 166.860 ; RvSt. 7 december 2001, nr 101.624, RvV 5 juni 2009, nr 28.348). 

‘De motieven van de bestreden beslissing moeten de beslissing onderbouwen’ (RvSt. nr. 103.789 en  

RvSt.  nr 108.678.) quod non in casu. 

 

III.1. Verweerster verklaart in toepassing van art. 9ter § 3, 5° Vr.W. de door VERZOEKER ingediende 

aanvraag tot machtiging tot onbepaald verblijf dd. 27.12.2013 thans op 13.05.2014 onontvankelijk. 

Verweerster motiveert haar beslissing dd. 13.05.2014 onder verwijzing naar de eerder op 14.06.2012  

door VERZOEKER ingediende aanvraag tot verlenging van de verblijfsmachtiging en de aan 
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verweerster medegedeelde medische stukken per 27.12.2013, volgens verweerster enkel toelaten te 

besluiten dat ‘[…]de gezondheidstoestand ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende 

aanvraag dd. 14.06.2012’, quod certe non. 

Verweerster verwijst in dit verband naar haar eerdere beslissing dd. 19.04.2013. 

 

III.1.2. Art. 9ter § 3, 5° Vr.W. 15.12.1980 luidt als volgt […]: 

Art. 9ter. 

[…] 

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

 

[…] 

5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de inge-roepen 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. 

 

Aangezien verweerster op 19.04.2013 het verzoekschrift die zij eerder op 19.04.2011 gegrond heeft 

verklaard, enkel heeft geoordeeld rekening houdende met de medische elementen die haar op 

19.04.2013 bekend waren en waaruit zou moeten blijken dat gelet de medische toestand van de zoon 

van VERZOEKER de minderjarige R.S., deze 7-jarige jongen op dat ogenblik ‘enkel opvolging’ 

behoefde (zie stuk 3 arrest van 10 december 2013 met nummer 115 426 in de zaak met rolnummer RvV 

130 585/II, pagina 5), terwijl de aan verweerster medegedeelde medische stukken per 27.12.2013 

incluis de standaard medische getuigschriften (SMG), duidelijk aangeven dat VERZOEKER een 

verblijfsmachtiging vraagt gelet op o.m. de noodzaak aan limbo-peritoneale drainage gezien de ernstige 

limbo-peritoneale druk (zie SMG dd. 04.12.2013) en dat er op 23.09.2013 een heropname in het 

ziekenhuis is geweest (zie SMG dd. 27.11.2013) van [R.S.]. 

Voor zover er thans medische elementen voorhanden zijn en de oorzaak ervan geacht wordt reeds 

vroeger ingeroepen te zijn geweest, kan er door verweerster toch niet worden ontkend dat de 

aandoening op heden veel ernstiger is dan werd beoordeeld op 19.04.2013, zodat verweerster op 

04.02.2014 (beslissing ingetrokken pet 01.04.2014) en thans op 08.05.2014 in elk geval niet op correcte 

gronden concludeert dat alle relevante elementen reeds zouden zijn ingeroepen in het kader van de 

aanvraag van 08.07.2009 met aanvraag tot verlenging van de verleende verblijfsmachtiging op 

14.06.2012 gelet minstens de limbo-peritoneale druk en de heropname in het ziekenhuis voormeld, 

waar verweerster onder verwijzing nar het advies van haar arts-adviseur van 08.05.2014 geen enkele 

rekening mee likjt te houden (aangezien de arts-adviseur zich op 08.05.2014 lijkt te focussen op het 

aspect van de gediagnosticeerde keelontsteking van R.S. en helemaal voorbijgaat aan de evolutie van 

de cerebrale schade waaraan de jongen lijdt ! 

Zodoende heeft verweerster op op 04.02.2014 (beslissing ingetrokken pet 01.04.2014) en thans op 

08.05.2014 in elk geval nagelaten een  gemotiveerde beslissing te nemen aangaande de door 

VERZOEKER op 27.12.2013 ingeroepen elementen ter ondersteuning van diens aanvraag tot 

machtiging tot verblijf in het Rijk en kan zij op 13.05.2013 niet dienstig oordelen tot de 

onontvankelijkheid van de aanvraag van verzoeker dd. 27.12.2013 op grond van art. 9ter § 3, 5° Vr.W. 

aangezien zij tot op heden nog geen beslissing heeft genomen aan VERZOEKER bekend waarbij 

verweerster haar beslissing grondt op een onderzoek van alle door VERZOEKER ingeroepen 

elementen ter ondersteuning van zijn aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk wegens medische 

redenen dd. 27.12.2013. 

Zodoende schendt de bestreden beslissing manifest artikel 9ter Vr.W. 15.12.1980 (meer bepaald art. 

9ter § 3, 5° Vr.W.) juncto ligt een schending voor van de materiële motiveringsplicht en het redelijkheids- 

en zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur en dient de bestreden 

beslissing te worden vernietigd.” 

 

3.2. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze 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 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). 

  

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet voorbe-

reiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die 

met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder meer 

om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 
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feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk worden onderzocht, zodat zij met kennis van 

zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel wordt onderzocht in het 

licht van artikel 9ter, § 1 en § 3, 5° van de Vreemdelingenwet, dat tevens geschonden wordt geacht en 

waarop de bestreden beslissing steunt.  

 

De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet. Deze 

bepaling luidt als volgt: 

 

“De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 

(…) 

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.” 

 

Uit artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet blijkt duidelijk dat in het geval van opeenvolgende 

aanvragen om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet de latere aan-

vraag onontvankelijk wordt verklaard indien dezelfde elementen worden ingeroepen ter ondersteuning 

van de verblijfsaanvraag als in de eerdere aanvraag.  

 

Uit deze bepaling volgt derhalve dat het de verschillende aanvragen zijn, met name “de ingeroepen 

elementen ter ondersteuning van de aanvraag”, die met elkaar moeten worden vergeleken, zodat de 

toepassing van artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet op zich los staat van (de wettigheid van) 

de beslissing waarbij de eerdere aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet werd geweigerd.  

 

Het zijn dus “de ingeroepen elementen ter ondersteuning” van de aanvragen om verblijfmachtiging die 

met elkaar moeten worden vergeleken. 

 

Artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 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 getuigschrift 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.” 

 

Hieruit blijkt dat de elementen die worden ingeroepen ter ondersteuning van een verblijfsaanvraag 

betrekking hebben op de ziekte op basis waarvan de verblijfsaanvraag wordt ingediend, de graad van 

ernst, de noodzakelijk geachte behandeling en de mogelijkheden en toegankelijkheid tot een adequate 

behandeling in het land van herkomst.  

 

De vergelijking van de verschillende aanvragen, met name de ingeroepen elementen ter ondersteuning 

van de aanvraag, die volgt uit artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet, strekt zich derhalve uit van 
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de ziekte op basis waarvan de verblijfsaanvraag wordt ingediend, de graad van ernst en de 

noodzakelijke behandeling ervan tot elementen die betrekking hebben op de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de benodigde behandeling in het land van herkomst.  

 

Uit de bewoordingen van artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet blijkt niet dat de wetgever elk 

nieuw element dat zich heeft gemanifesteerd in het kader van de gezondheidstoestand van de 

betrokkene heeft willen uitsluiten wanneer die zich beroept op eenzelfde aandoening. Tevens blijkt niet 

dat elementen ingeroepen ter ondersteuning van een navolgende aanvraag zoals bedoeld in artikel 9ter, 

§ 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet, die zouden nopen tot een nieuwe 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”, zonder meer buiten beschouwing 

kunnen worden gelaten om de enkele reden dat ze niet de gezondheidstoestand van de betrokken 

vreemdeling in strikte zin betreffen.  

 

3.4.  In de bestreden beslissing wordt vermeld:  

 

“Op 19.04.2013 werd er door de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen aangaande de 

aanvraag tot tot verlenging tot verblijf dd. 14.06.2012. Betrokkene legt in zijn nieuwe verblijfsaanvraag 

een standaard medisch getuigschrift (en de bijlagen) voor waaruit blijkt dat zijn gezondheidstoestand 

ongewijzigd is ten aanzien van de eerder ingediende aanvraag dd. 14.06.2012 (zie bevestiging arts 

dd.08.05.2014 in bijgevoegde gesloten omslag). Het voorgelegde medisch getuigschrift bevestigt 

slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene. In de beslissing dd. 

19.04.2013 werd reeds uitgebreid ingegaan op de gezondheidstoestand van betrokkene en werd de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in het land van herkomst van betrokkene 

onderzocht. Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het 

bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3 – 5° van de wet van 15 december 1980 zoals 

vervangen door Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals 

gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012).” 

 

Aldus blijkt dat de gemachtigde is overgegaan tot een vergelijking van de medische documenten voor-

gelegd in het kader van een voorafgaande aanvraag van 14 juni 2012 met de medische documenten 

voorgelegd in het kader van de navolgende aanvraag van 27 december 2013. De gemachtigde besluit 

dat de gezondheidstoestand ongewijzigd is en verklaart de aanvraag van 27 december 2013 onont-

vankelijk. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat het bestuur zich gesteund voelt in deze beslissing door de 

bevestiging ervan in het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer van 8 mei 2014 dat luidt als 

volgt:  

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag d.d. 14.06.2012 en 27.12.2013 te 

vergelijken. 

Betrokkene legt in zijn aanvraag d.d. 27.12.2013 twee standaard medische getuigschriften voor 

opgesteld door dr M Azou d.d. 04.12.2013 en door dr. P. Defloor d.d. 27.11.2010. Uit deze medische 

getuigschnfteri en de medische stukken d.d. 28.11.2013, 04.12.2013, 23.07.2013, 16.09.2008, 18 

02.2013, 06.05.2013, 23.09.2013 21.05.2013 15.07.2013 blijkt dat de aandoening van betrokkene zoals 

hier beschreven in wezen niet verschilt van de aandoening beschreven in het medisch attest gevoegd 

bij de 9ter aanvraag d.d. 14°6-201 DVZ OD 19.04.2013 reeds een beslissing heeft genomen. 

Behoudens de melding dat betrokkene op 23.09.zü een banale keelontsteking (tonsillitis) had, welke 

volledig behandeld werd, gaat het om exact dezelfde aandoening.” 

 

3.5. Verzoeker voert aan dat de aandoening heden veel ernstiger is dan werd beoordeeld op 19 april 

2013 en dat niet op correcte gronden wordt geconcludeerd dat alle relevante elementen reeds zouden 

zijn ingeroepen in het kader van de aanvraag tot verlening van 14 juni 2012, gelet op het feit dat 

duidelijk werd aangegeven dat er noodzaak is aan limbo-peritoneale drainage gezien de ernstige limbo-

peritoneale druk en de heropname in het ziekenhuis.  

 

Verwerende partij betwist dit betoog in haar nota met opmerkingen en verwijst naar de elementen die 

werden voorgelegd in het kader van de aanvraag tot verlenging van 14 juni 2012 en het medisch advies 

van 16 april 2013 waarop de beslissing tot weigering van verlenging van 19 april 2013 is gesteund. 
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Het betoog van verzoeker en de repliek van de verwerende partij houdt in dat de Raad moet nagaan of 

de vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer en de gemachtigde, gemaakt in het kader van artikel 

9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet, al dan niet zijn gesteund op een zorgvuldige, juiste en kennelijk 

redelijke beoordeling van de elementen voorgelegd ter ondersteuning van de navolgende aanvraag van 

27 december 2013 in vergelijking met de elementen voorgelegd ter ondersteuning van de aanvraag om 

verlening van 14 juni 2012. 

 

De Raad stelt evenwel vast dat hem een onvolledig administratief dossier werd voorgelegd, waarbij 

enkel een beperkt aantal medische stukken terug te vinden zijn, maar niet de andere relevante stukken 

die nodig zijn voor de wettigheidstoetsing, met name de verblijfsaanvraag zelf van 27 december 2013, 

de aanvraag om verlenging van 14 juni 2012 alsook de daarmee gepaarde medische stukken, de 

beslissing tot weigering van verlenging van 19 april 2013, het medisch advies van 16 april 2013, etc.  

 

Bij gebrek aan een volledig administratief dossier kan de Raad niet nagaan of de gemachtigde en de 

ambtenaar-geneesheer bij de beoordeling zijn uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct hebben beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot hun besluit zijn gekomen. 

Daar de administratie deze determinerende informatie niet ter beschikking van de Raad heeft gesteld, 

maakt ze de wettigheidcontrole op haar beslissing onmogelijk (RvS 17 februari 1998, nr. 71.867). 

 

Derhalve dringt de nietigverklaring van de bestreden beslissing zich op. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel  

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 13 mei 2014, waarbij een 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 wordt verklaard, wordt 

vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien juni tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


