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 nr. 193 345 van 9 oktober 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 4 april 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 13 februari 2017 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 wordt verklaard en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 6 april 2017 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. DELGRANGE, die loco advocaat L. MA verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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De verzoekende partij dient op 7 oktober 2016 een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

Op 13 februari 2017 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de aanvraag 

onontvankelijk. Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt: 

 

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

07.10.2016 bij onze diensten werd ingediend door:   

 

X. F. (R.R.: (…))   

Geboren te Zhejiang op 24.09.1969   

Nationaliteit: China   

.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 zoals gewijzigd door de 

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

 

Reden:   

 

Artikel 9ter §3 – 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het  

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), 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 in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of 

geneesheer  aangewezen door de minister of zijn gemachtigde heeft in een advies vastgesteld dat de 

ziekte kennelijk  niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan 

geven tot het  bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk.   

 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur d.d. 10.02.2017 (zie gesloten omslag in bijlage) blijkt 

kennelijk niet  dat betrokkene lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van  betrokkene, noch een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling  wanneer er geen behandeling is in het land van herkomst of 

het land waar hij verblijft.  

 

De onontvankelijkheid van deze aanvraag wordt vastgesteld onverminderd de eerbiediging van de 

andere  voorwaarden tot ontvankelijkheid, voorzien in Artikel 9ter §3.   

 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan X., F. te willen overhandigen.”   

 

Diezelfde dag neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tevens de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer, die verklaart te heten: 

Naam + voornaam: X., F. 

Geboortedatum: 24.09.1969 

Geboorteplaats: Zhejiang 

Nationaliteit: China 

 

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

die  het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich  naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving.   

 

REDEN VAN DE BESLISSING:   
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Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van  vreemdelingen en volgende feiten:   

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig  

visum” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enig middel luidt: 

 

“Verzoeker meent volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de 

onontvankelijkheidsbeslissing en van het bevel om het grondgebied te verlaten: 

f 

- Schending van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, met name de artikelen 2 en 3; 

- Schending van het artikel 62 van de Vreemdelingenwet; 

- Schending van het beginsel van goed bestuur; 

- Maken van een kennelijke beoordelingsfout; 

- Schending van het algemene rechtsbeginsel waarbij de administratieve bevoegdheid gehouden is te 

beslissen rekening houdend met alle pertinente elementen van de zaak. 

 

3 A. 

 

De aanvraag van verzoeker werd onontvankelijk verklaard omdat volgens de arts-adviseur de 

behandeling van verzoeker in principe nu achter de rug zou zijn (de voorziene duurtijd van het herstel 

was 6 maanden) en dat diens toestand nu gestabiliseerd zou zijn. 

 

De arts-adviseur heeft hierbij geen rapporten afgewacht of opgevraagd met betrekking tot de 

daadwerkelijke fysieke evolutie van verzoeker na het laatste rapport dd. 14 oktober 2017. 

 

De arts-adviseur heeft daarenboven geenszins rekening gehouden met het luik "trauma" (=.effecten op 

de mentale gezondheidstoestand), welke zich nu pas ten volle begint te manifesteren. 

 

De arts-adviseur  troostte zich geen enkele moeite om zowel het fysieke luik als het mentale luik verder 

te laten onderzoeken vooraleer diens advies te schrijven. 

 

Als een"helderziende", en louter op basis van een vroegere estimatie dat de voorziene duurtijd van het 

fysieke herstel 6 maanden zou zijn, en zonder ook maar rekening te houden met de mentale 

gezondheidstoestand van verzoeker, en evenmin met het praktische dagdagelijkse leven van verzoeker 

(=volledige afhankelijkheid van derden), kwam de arts-adviseur tot de conclusie dat de toestand van 

verzoeker nu wel gestabiliseerd zou zijn en dat de behandeling van verzoeker nu in principe achter de 

zou zijn. 

 

Zoals hierboven beschreven is niets minder waar: de mentale gezondheidstoestand van verzoeker 

verergert steeds maar, hij heeft ook nog steeds helse pijnen naar aanleiding van de eindeloze rij van 

aandoeningen welke hij van de steekpartij, waarvan hij slachtoffer werd, overhoudt, en, de dader is nog 

steeds voortvluchtig en het onderzoek is nog steeds hangende. 

 

Nog steeds kan verzoeker niet autonoom functioneren, en, hangt hij 100% af van de zorgen van het 

koppel bij wie hij inwoont, en, dienen ook de trauma's die meer en meer naar boven lcomen dringend 

behandeld te worden. 

 

Met al deze factoren werd er geen rekening gehouden. 

 

Bijgevolg, verwerende partij heeft een onontvankelijkheidsbeslissing genomen in februari 2017 op basis 

van documenten waarvan het recentste dateerde van oktober 2016, dit louter op basis van een vroegere 

estimatie dat de voorziene duurtijd van het fysieke herstel 6 maanden zou zijn, doch, zonder rekening te 

houden met al de andere factoren, en zonder het mogelijke humanitaire risico eerst te hebben 

bestudeerd noch de link tussen enerzijds de algehele aandoening van verzoeker en de behandeling en 
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anderzijds het risico in geval van een terugkeer naar het land van herkomst, wat verwerende partij 

verondersteld is om te doen alvorens een beslissing van onontvankelijkheid te kunnen nemen. 

 

Bijgevolg zijn de onontvankelijkheidsbeslissing en het bevel om het grondgebied te verlaten niet geldig 

en moeten zij worden vernietigd, 

 

In casu lijkt verwerende partij te vergeten dat: 

 

- Verzoeker niet in staat is om te reizen; 

- Hij elke dag moet bijgestaan worden (dat momenteel wordt gedaan door het koppel bij wie hij inwoont); 

- Hij in China ook niet in staat is om te werken en dus aldaar niet in staat is om een inkomen te hebben 

(terwijl hij in België gesteund wordt door het koppel die voldoende inkomsten heeft); 

- In China niemand hem kan helpen of steunen (hij zou er helemaal alleen zijn); 

- Hij in China geen medische dekking meer heeft; 

- Dit type van medische hulp (= mentale gezondheidszorg) welke verzoeker nodig heeft nog niet 

beschikbaar is in China, en als het beschikbaar was - quod certe non -, hij er geen toegang tot zou 

hebben, zeker niet op lokaal niveau. 

 

Bijgevolg kan men concluderen dat verwerende partij onvoldoende grondige onderzoeken heeft gedaan 

alvorens te besluiten tot de onontvankelijkheid van de aanvraag. 

 

Welnu, de algehele aandoening van verzoeker beantwoordt aan de ziekte die bedoeld is in § 1, 

paragraaf 1 van artikel het 9ter van de wet dd. 15 december 1980 en die kan leiden tot het verkrijgen 

van een verblijfsvergunning op grond van dit artikel, minstens tot het vernietigen van de 

onontvankelijkheidsbeslissing met het oog op het vervolgens ontvankelijk verklaren van de aanvraag 

zodat er nadien in de volgende fase (deze van de gegrondheid) een grondige evaluatie kan 

plaatsvinden. 

 

Indien nog nodig, de algehele aandoening van verzoeker vertoont een zekere graad van emst, EN, er 

bestaat ook een reëel risico, aangezien de Heer X. bij een terugkeer naar China een onmenselijke of 

een vernederende behandeling zou riskeren. 

Bijgevolg zijn de onontvankelijksbeslissing en het bevel om het grondgebied niet geldig en dienen 

vernietigd te worden. 

3.B. 

 

Welnu, de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat om beroep in te stellen waarover hij/zij beschikt. 

 

Voomoemde 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 ( R.v.St., nr. 110.071, 

06.09.2002, R.v.St., nr. 129.466, 19.03.2004, R.v.St., nr. 132.710,21.06.2004). 

 

Bij het nemen van een bestuurshandeling dient de overheid rekening te houden met alle elementen uit 

het dossier, zowel in rechte als in feite, alsmede met de globaliteit van het dossier (alle elementen 

samen gelezen en beschouwd). 

 

Er wordt hier geen rekening gehouden met alle elementen van het dossier, noch met de globaliteit van 

het dossier. 

 

Veel water liep door de zee tussen oktober 2016 (= het laatste medisch rapport) en februari 2017 (= het 

advies van de arts-adviseur): er werd door de arts-adviseur echter plots een advies uitgebracht en er 

werd niet gekeken naar de effectieve fysieke toestand van verzoeker (= de helse pijnen in februari 2017) 

en er werd zich louter gebaseerd op een "estimatie" van 6 maanden die dateerde van oktober 2016, 

zonder nog meer rapporten op te vragen. Evenmin werd er naar de dagdagelijkse praktische 

afhankelijkheid gekeken van verzoeker in februari 2017. En, het belangrijkste van al, er werd totaal geen 

aandacht besteed aan het mentale luik. 

 

3.B.I. 
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In eerste instantie koos de arts-adviseur hierdoor simpelweg voor diens eigen "comfort" of "gemak", in 

de zin van "weer een dossier gesloten", wat echter in casu onaanvaardbaar en uitermate 

onprofessioneel is. 

 

Het "advies" van de arts-adviseur van verwerende partij werd op lichtzinnige en overhaaste wijze 

geschreven, zonder enige vorm van beroepsernst en beroepstrots. 

 

Het "advies" van de arts-adviseur van verwerende partij is daardoor niet geloofwaardig. 

 

De arts-adviseur nam dit dossier niet serieus. 

Immers, op basis van zijn "advies" kan men bezwaarlijk stellen dat de arts-adviseur van verwerende 

partij het medisch dossier van verzoeker degelijk zou hebben geëvalueerd.... 

 

Wat er in het "advies" van de arts-adviseur van verwerende partij wordt teruggevonden is de deductie 

dat de behandeling nu wel al achter de rug zou zijn en de toestand nu wel al gestabiliseerd zou zijn, en 

dit op basis van een voorlopige estimatie van zes maanden van een andere geneesheer, gemaakt in 

oktober 2016, zonder enige andere vorm van onderzoek. 

 

Tenzij de arts-adviseur een helderziende is, is er bijgevolg een fout in de motivering alsmede een 

kennelijke beoordelingsfout in hoofde van de eigen arts-adviseur van verwerende partij. 

 

3.B.2. 

 

Vervolgens, dit "advies" maakte zodoende van deze aanvraag een "gemakkelijk" dossier dat vlug kon 

afgehandeld/afgehaspeld worden door de dossierbehandelaar. 

 

De dossierbehandelaar stelde zich duidelijk ook geen verdere vragen, omdat hijzelf dan ook op deze 

manier vlug zou bevrijd kunnen worden van weer een dossier. 

 

Ook door de dossierbehandelaar werd zich niet meer moeite-getroost. 

 

Er is bijgevolg een fout in de motivering alsmede een kennelijke beoordelingsfout in hoofde van 

verwerende partij. 

 

3.C.3. 

 

Door dit alles wordt de aanvraag van verzoeker onontvankelijk verklaard terwijl zijn 

gezondheidstoestand (voornamelijk dan zijn mentale alsmede het aspect van de afhankelijkheid in het 

dagdagelijkse praktische leven) zeer ernstig is. 

 

Bijgevolg, in tegenstelling tot wat er wordt beweerd in de beslissing van verwerende partij alsmede in 

het "advies" van de eigen arts-adviseur van verwerende partij, is er wel een aandoening die een reëel 

risico inhoudt voor het leven of fysieke integriteit van verzoeker, 

en/of een aandoening die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen behandeling in het herkomst land is, wat in casu inderdaad niet het geval is. 

 

Het is overduidelijk dat verwerende partij en diens eigen arts-adviseur dit dossier niet serieus hebben 

genomen en het elle op hun beurt zomaar van de tafel hebben geveegd. 

 

Bij deze beslissing bleef verwerende partij volledig in gebreke op het niveau van beroepstrots en 

correctheid. 

 

Anders hadden de arts-adviseur en de dossierbehandelaar dit dossier wel op een heel andere wijze 

benaderd en behandeld. 

 

Er is bijgevolg een fout in de motivering alsmede een kennelijke beoordelingsfout. 

 

Verzoeker wijst erop dat de verwerende partij noch diens eigen arts-adviseur geen enkele afweging van 

elementen en van de globaliteit van de elementen hebben gemaakt. Zonder verder na te denken en te 

zoeken naar een degelijke, professionele en correcte behandeling van het dossier, hebben zij elle op 
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hun beurt een afwimpelingstechniek gehanteerd, waarbij verwerende partij tot een beslissing is 

gekomen. 

 

Hiermede wordt niet alleen het motiveringsbeginsel geschonden, doch ook onder andere het beginsel 

van de fair-play, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Zo is, in principe, eenieder, alsmede de verwerende partij (en diens eigen arts-adviseur), gebonden door 

de zorgvuldigheidsplicht: men moet handelen zoals elle normaal, voorzichtig en vooruitziend persoon 

dat zou doen, of met andere woorden zoals dat redelijkerwijze mag verwacht worden van een persoon 

en een overheid die zich in dezelfde omstandigheden bevindt. 

Overeenkomstig de zorgvuldigheidsplicht moet de overheid haar beslissingen met zorgvuldigheid 

voorbereiden en beslissen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St., 02.02.2007, nr. 

167.411 ; R.v.St. 14.02.2006, nr. 154.954). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt dus aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te staven op een correcte feitenvinding. Uit de stukken en de 

motivatie blijkt zeer duidelijk dat de gemachtigde van Mevrouw de Staatssecretaris tot diens "snelle" 

conclusie is gekomen door blind het advies te volgen van de arts-adviseur, die op zijn beurt niet de 

moeite heeft getroost om alle rubrieken te lezen van het type medisch attest, om het nog steeds recent 

en zeer uitgebreid rapport te lezen van Dokter Sylvain SIMON dd. 11 juni 2012 welke zich in het 

administratief dossier bevond en tenslotte om een gepersonaliseerd advies neer te schrijven. 

 

Verwerende partij heeft in casu een beslissing genomen zonder deze met zorg en zonder deze met 

respect voor voorzorg voorbereid te hebben. Daarom heeft verzoeker geen recht gehad op een correcte 

behandeling. 

 

Verweerster en diens arts-adviseur hebben geen zorgvuldig onderzoek gedaan naar de feiten en heeft 

eigenlijk de zaak slechts afgewimpeld met een "gemakkelijk" advies, zich louter baserend op een 

provisoire estimatie van zes maanden, welke trouwens al dateert van oktober 2016, waarbij er geen 

rekening werd gehouden met de helse fysieke pijnen in februari 2017, de volledige afhankelijkheid van 

derden in februari 2017, en het belangrijkste, de verschrikkelijke mentale gezondheidstoestand van 

verzoeker in februari 2017. 

 

Er werd duidelijk voor de "gemakkelijke weg" gekozen. 

 

Verweerster heeft dus niet overwogen na te gaan hoe de Heer X. er op het moment van de behandeling 

van de aanvraag aan toe was en heeft nagelaten onderzoeken te laten plaatsvinden en/of rapporten op 

te vragen. 

 

De arts-adviseur bleef achter diens bureau zitten en ging even vlug de zaak afhandelen enkel en alleen 

op basis van een estimatie van zes maanden, die al dateerde van oktober 2016. 

 

En de dossierbehandelaar van verweerster heeft evenzeer voor de gemakkelijke weg gekozen. 

 

Door de zaak eigenlijk af te wimpelen en vervolgens zonder enig verder onderzoek een beslissing te 

nemen, lijkt, bij kortzichtig denken, de kous af te zijn en hoefde verwerende partij niet verder meer te 

argumenteren en redeneren, terwijl de realiteit totaal anders is. 

 

Bijgevolg is de beslissing van verwerende partij niet geldig. 

 

Verwerende partij had dit dossier dienen au sérieux te nemen, wat manifest niet geschied is. 

 

Meer nog, verwerende partij heeft zich bij het nemen van diens beslissing geen enkele moeite getroost. 

 

De aanvraag van verzoeker is niet eerlijk noch correct behandeld geweest. 

 

Dit alles bewijst dat de beslissing niet correct is en extreem onzorgvuldig werd genomen. 

 

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is om die reden voldoende bewezen. 
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Door de beslissing te nemen op 13 februari 2017 heeft verwerende partij tevens de andere beginselen 

van goed bestuur geschonden. 

 

Bijgevolg, zelfs als in hoofde van verwerende partij de bestreden beslissing op dat vlak wettelijk is - 

quod certe non -, twijfelt verzoeker sterk of deze beslissing correct is en of deze werd genomen met 

respect voor de beginselen van goed bestuur. 

Inderdaad, het centrale beginsel van behoorlijk bestuur is de kwaliteit van de beslissing: opdat de 

kwaliteit van een beslissing wordt erkend, is het noodzakelijk dat de beslissing werd genomen terwijl de 

overheid ook zelf haar best heeft gedaan om haar plichten te vervullen. 

 

In casu is dit niet gebeurd. 

 

De volgende beginselen, welke integraal onderdeel zijn van de kwaliteit van een beslissing, zijn aldus 

geschonden: principe van voorzorg, principe van motivatie, principe van fair-play en onpartijdigheid, 

principe van professionaliteit en principe van rechtszekerheid. 

 

Het principe van voorzorg, het principe van motivatie en het principe van professionaliteit werden 

hierboven reeds uitvoerig behandeld. 

 

Verder zijn geschonden: 

 

a. Het principe van fair-play en onpartijdigheid: Verwerende partij heeft de zaak ronduit afgewimpeld 

door blind het advies van de arts-adviseur te volgen terwijl verwerende partij 

maar al te goed wist dat de arts-adviseur zich louter had gebaseerd op een estimatie van zes maanden 

die al dateerde van oktober 2016 om daaruit te concluderen dat de behandeling nu wel al achter de rug 

zou zijn en dat de toestand nu wel al zou gestabiliseerd zijn. Zij heeft zich daardoor uitermate partijdig 

opgesteld en heeft geen blijk gegeven van enige intellectuele eerlijkheid. 

 

b.Het principe van rechtszekerheid: De in casu genomen beslissing toont een buitensporig gedrag, 

minder flexibel, minder menselijk en strenger dan wat de maker van de wet voor ogen had. Men kan dus 

concluderen dat de beslissing willekeurig en lichtzinnig is genomen en dat de bescherming, waarop 

verzoeker recht heeft, wordt geschonden.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota met opmerkingen: 

 

“Verzoeker stelt een schending voor van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van het 

beginsel van goed bestuur, kennelijke beoordelingsfout en het zorgvuldigheidsbeginsel.  

Hij betoogt dat het bestuur geen nieuwe rapporten heeft opgevraagd om zich te informeren naar de 

evolutie sedert het laatste rapport van 14/10/2016. Hij zou geen rekening gehouden hebben met het 

trauma dat zich nu pas zou beginnen manifesteren. Zijn mentale gezondheidstoestand zou steeds 

verergeren. Hij zou nog steeds niet autonoom kunnen functioneren. Hij zou niet kunnen reizen. Hij zou 

niet in staat zijn om te werken en om er een inkomen te verwerven. Niemand zou hem er kunnen helpen 

of steunen. Hij zou in China geen medische dekking meer hebben. De beoordeling door de ambtenaar-

geneesheer zou niet geloofwaardig zijn en zijn dossier zou zomaar van de tafel zijn geveegd. Hij verwijt 

het bestuur niet nagegaan te hebben hoe hij eraan toe was op het moment dat de bestreden beslissing 

werd genomen.  

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de ambtenaar-geneesheer op 10 februari 2017 een 

advies opstelde dat onder meer luidt als volgt:  

“(…) Uit het standaard medisch getuigschrift d.d. 30.09.2016 en bijgevoegd stukken van 14.09.2016, 

14.10.2016 (onleesbaar), 22/9/2016, 14/10/2016 (Dr S.), blijkt dat betrokkene het slachtoffer was van 

een steekpartij in de keuken van een restaurant.  

Hij werd behandeld voor de steekwonden en zijn behandeling is in principe nu achter de rug (de 

voorziene duurtijd van het herstel was zes maanden), maar de toestand is nu gestabiliseerd.  

Er waren verder geen acute opstoten, noch hospitalisaties nodig.  

Ik stel bijgevolg vast dat er kennelijk geen sprake is van een ziekte die een 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 verblijf (een 

ziekte zoals voorzien in §1, eerste lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980) en aanleiding 

kan geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van genoemd artikel(…)”.  
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Uit een lezing van het advies blijkt dat de ambtenaar-geneesheer alle documenten, die hem werden 

overgemaakt door verzoeker, grondig geanalyseerd en bestudeerd heeft. Verzoeker betwist prima facie 

niet dat er bepaalde elementen zouden zijn veronachtzaamd bij het nemen van de bestreden beslissing 

en bij het opstellen van het advies door de ambtenaar-geneesheer. Hij is echter van mening dat de 

verwerende partij actuele informatie diende op te vragen, doch hij toont niet in concreto aan welke 

‘nieuwe en actuele’ informatie een ander licht zou geworpen hebben op zijn aanvraag. Bovendien, in 

tegenstelling tot wat verzoeker beweert, bestaat er geenszins een verplichting in hoofde van de 

verwerende partij om actuele informatie op te vragen bij de aanvrager, te meer nu in casu de aanvraag 

geenszins ongegrond werd bevonden, louter omwille van het feit dat verzoeker geen actuele informatie 

heeft bijgevoegd. Dienaangaande verwijst de verwerende partij naar het arrest nr. 222.232 van de Raad 

van State d.d. 24 januari 2013, waarin geoordeeld werd dat de verwerende partij een 9ter-regularisatie 

niet mag weigeren enkel omdat de aanvrager zijn dossier niet spontaan actualiseerde. Het arrest van de 

Raad van State bevat ook een waarschuwing voor de aanvrager die zijn dossier niet spontaan 

actualiseert. Bij een verslechtering van zijn medische situatie kan de aanvrager de verwerende partij niet 

verwijten daarmee geen rekening te houden. Zoals reeds gesteld werd de aanvraag niet ongegrond 

bevonden omdat er geen actuele informatie zou zijn voorgelegd. Indien verzoeker van oordeel was dat 

er actuele informatie was, waaruit zou blijken dat zijn situatie verslechterd was, diende hij die zelf over te 

maken aan de verwerende partij.  

Verzoeker betwist niet dat de door hem voorgelegde attesten blijkt dat de behandeling voorzien was 

voor zes maanden en dat die termijn is verstreken. In dit opzicht is het dan ook niet kennelijk onredelijk 

om van verzoeker te verwachten dat hij nieuwe attesten bijbrengt indien er nieuwe informatie 

voorhanden is. Het is evenmin kennelijk onredelijk van de ambtenaar-geneesheer om vast te stellen dat 

de toestand gestabiliseerd is er geen acute opstoten, noch hospitalisaties nodig bleken.  

Verzoeker toont niet aan dat het bestuur op kennelijk onredelijke wijze tot haar beslissing is gekomen 

gelet op het advies van de ambtenaar-geneesheer. Hij toont niet aan dat de ambtenaar-geneesheer op 

basis van de attesten die voorlagen, foutieve conclusies zou hebben getrokken.  

Uit artikel 9ter van de vreemdelingenwet vloeit er geen enkele verplichting voort in hoofde van de 

ambtenaar-geneesheer om de aanvrager aan een bijkomend onderzoek toe onderwerpen of om 

bijkomende informatie in te winnen. Dienaangaande kan verwezen worden naar arrest nr. 91.681 van 19 

november 2012 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat onder meer luidt als volgt:  

“Het is aan de ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op 

de neergelegde medische attesten zonder de vreemdeling zelf te onderzoeken indien hij de mening is 

toegedaan dat hij ook zonder een eigen onderzoek een onderbouwd advies kan geven. Het behoort tot 

de uitsluitende bevoegdheid van de ambtenaar- geneesheer om te oordelen of hij de voorgelegde 

attesten voldoende acht om een advies te kunnen verstrekken nopens het in artikel 9ter, § 1, eerste lid 

van de Vreemdelingenwet vermelde risico. De ambtenaar-geneesheer is dan ook niet verplicht om in 

zijn advies te motiveren waarom hij het niet nodig acht de vreemdeling aan een verder onderzoek te 

onderwerpen.”  

Met het loutere betoog dat hij nog steeds niet autonoom zou kunnen functioneren, niet zou kunnen 

reizen, niet in staat zou zijn om te werken en om er een inkomen te verwerven doet hij geen afbreuk aan 

de vaststellingen van de ambtenaar-geneesheer.  

Het enig middel is ongegrond.” 

 

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

bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze 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. In casu vermeldt de eerste bestreden beslissing de juridische 

grondslag: artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De feitelijke grondslag wordt uiteengezet en er wordt 

ingegaan op de redenen die de verzoekende partij aanhaalde om machtiging tot verblijf te verkrijgen, 

meer bepaald wordt uiteengezet waarom de aangehaalde elementen geen buitengewone 

omstandigheid vormen waarom zij de aanvraag niet zou kunnen indienen via de gewone procedure 

namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats in het buitenland. Uit het 

betoog van de verzoekende partij blijkt dat zij de motieven van de eerste bestreden beslissing kent 

zodat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt. 

 

Nazicht van de materiële motivering houdt in casu nazicht in van de aangevoerde schending van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. 
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Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) om zich bij de beoordeling van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf 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 van 

de aanvraag 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. 

 

Artikel 9ter van de vreemdelingenwet luidde ten tijde van het nemen van de eerste bestreden beslissing 

als volgt: 

 

“§ 1 

De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige 

wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in 

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

§ 1/1 

De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden geweigerd aan 

de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de ambtenaar-

geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door de minister 

of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen na het 

verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft. 

§ 2 

Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van een 

identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

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

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. 

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing op de asielzoeker wiens 

asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep 

heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is 

uitgesproken. De vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan in de aanvraag. 

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat; 

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont op de wijze bepaald in § 2 of 

wanneer de aanvraag het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet bevat; 
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3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 

4° indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangewezen door de 

minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een 

ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen van een machtiging tot 

verblijf in het Rijk; 

5° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling. 

§ 4 

De vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer de minister of zijn 

gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene 

handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4. 

§ 5 

De in § 1, vijfde lid, vermelde deskundigen worden benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld 

na overleg in de Ministerraad. 

De Koning stelt de procedureregels vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en 

bepaalt eveneens de wijze van bezoldiging van de in het eerste lid vermelde deskundigen. 

§ 6 

(...) 

§ 7 

(...).” 

 

In casu baseert de verwerende partij haar beslissing op het advies van de ambtenaar-geneesheer van 

10 februari 2017, dat een geheel vormt met de motieven van de eerste bestreden beslissing, en dat luidt 

als volgt: 

 

“Artikel 9ter §3 - 4° 

Ik kom terug op uw vraag om evaluatie van het standaard medisch getuigschrlft voorgelegd door 

voornoemde persoon in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten 

ingediend op 07.10.2016.  

 

Uit het standaard medisch getuigschrift d.d. 30,09.2016 en bijgevoegde stukken van 

14.09.2016,14.10.2016 ( onleesbaar), 22/9/2016,14/10/2016 (Dr. S.), blijkt dat betrokkene het 

slachtoffer was van een steekpartij in de keuken van een restaurant.  

Hij werd behandeld voor de steekwonden, en zijn behandeling Is in principe nu achter de rug (de 

voorziene duurtijd van het herstel was zes maanden ), maar de toestand is nu gestabiliseerd.  

 

Er waren verder geen acute opstoten, noch hospitalisaties nodig. Ik stel bijgevolg vast dat er kennelijk 

geen sprake is van een ziekte die een 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 (een ziekte zoals voorzien in §1, 

eerste lid van Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980) en die aanleiding kan geven tot het 

bekomen van eert machtiging tot verblijf in het Rijk op grand van genoemd Artikel. ”  

 

De Raad benadrukt dat het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdeling aangebrachte 

medische gegevens uitsluitend tot de bevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer behoren en het de 

Raad niet toekomt de beoordeling van de ambtenaar-geneesheer te betwisten (RvS 15 januari 2014, nr. 

10.218 (c)). De Raad kan hierbij slechts nagaan of de bevindingen van de arts-adviseur niet zijn 

gebaseerd op een gebrekkige of onjuiste feitenvinding en of geen incorrecte toepassing werd gemaakt 

van de toepasselijke wets- of reglementaire bepalingen. 

 

Artikel 9ter, § 3, 4°, van de vreemdelingenwet voorziet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf niet 

ontvankelijk wordt verklaard “indien de in § 1, vijfde lid, vermelde ambtenaar-geneesheer of geneesheer 

aangewezen door de minister of zijn gemachtigde in een advies vaststelt dat de ziekte kennelijk niet 

beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in § 1, eerste lid, die aanleiding kan geven tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk”. 
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In eerste instantie verwijt de verzoekende partij de verwerende partij geen rekening te hebben 

gehouden met het luik “trauma”, zijnde de effecten van de steekpartij waarvan zij slachtoffer werd op 

haar mentale gezondheidstoestand. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij weliswaar in haar aanvraag gewag maakte 

van de psychologische problematiek als gevolg van de verwondingen en de steekpartij maar dat geen 

enkel medisch stuk hiervan gewag maakt. 

 

Het standaard medisch getuigschrift beschrijft verschillende fysieke letsels, voorziet een 

behandelingsduur van minimum zes maanden maar nergens is er sprake van psychische problemen. 

 

Het verslag van 14 september 2016 voorziet voor de behandeling niet in een psychische behandeling of 

opvolging. Voorts is er een totaal onleesbaar attest overgemaakt waar een nummer 4770011 kan in 

ontward worden maar geen leesbare zin. Het verslag van 22 september 2016 stelt medicatie voor, 

voornamelijk pijnstillers en voltaren en pantomed, maar ook in dit verslag kan geen spoor terug 

gevonden worden van een behandeling voor een eventuele psychische problematiek. De daarin 

voorziene raadpleging grijpt plaats bij de dienst thoracale heelkunde en abdominale heelkunde. Tot slot 

voorziet het meest recente medische verslag van 14 oktober 2016 evenmin in enige psychische 

behandeling. Dit rapport geeft een beschrijving weer van de ondergane letsels maar spreekt niet van 

enige psychische moeilijkheid in hoofde van de verzoekende partij. Wel voorziet dit verslag een 

arbeidsongeschiktheid van 6 maanden, met inbegrip van de maand maart 2017. Verder blijkt uit het 

administratief dossier dat in de brieven van 7 en 18 oktober 2016 van de raadsman van de verzoekende 

partij ter begeleiding van de aanvraag wordt gesproken van de geestelijke moeilijkheden van de 

verzoekende partij ten gevolge van het trauma en van de hulp van derden en mantelzorg die zij behoeft 

in haar dagdagelijks leven. Alhoewel de medische attesten hiervan geen gewag maken, dient de Raad 

vast te stellen dat noch het medisch advies, noch de eerste bestreden beslissing hierop een antwoord 

geven. In de mate dat de verzoekende partij stelt dat de verzoekende partij niet aantoont niet autonoom 

te kunnen functioneren, niet te kunnen reizen en niet te arbeiden, vormt dit een a posteriori motief, 

waarbij meteen wordt opgemerkt dat in het medisch verslag van 14 oktober 2016 wel degelijk wordt 

gesteld dat de verzoekende partij arbeidsongeschikt is tot einde maart 2017. Terwijl ook in de tweede 

bestreden beslissing elk motief betreffende de gezondheidstoestand (onder meer mogelijkheid tot 

reizen) ontbreekt. 

 

De verzoekende partij kan gevolgd worden waar deze stelt dat de conclusie genomen op 10 februari 

2017 door de ambtenaar-geneesheer voorbarig is nu de minimumduur van de voorziene behandeling op 

het ogenblik van het nemen van het advies en van de eerste bestreden beslissing nog niet was 

verstreken en in de eerste bestreden beslissing of het medisch advies dat er deel van uitmaakt geen 

enkele uitleg wordt teruggevonden op welk element de ambtenaar-geneesheer zich baseert om te 

stellen dat dat de toestand is gestabiliseerd terwijl het medisch standaard getuigschrift spreekt van een 

minimumduur van zes maanden en deze periode, nadien door het medisch verslag van 14 oktober 2016 

alleszins verlengd tot en met maart 2017, niet was verstreken. De verzoekende partij heeft evenmin 

voor het einde van de ziekte de gelegenheid gehad om de op dat ogenblik actuele gezondheidstoestand 

kenbaar te maken terwijl zij dit niet hoefde te doen indien de toestand nog niet was gestabiliseerd, in 

casu verlengd tot einde maart 2017 en zij evenmin is uitgenodigd geweest om de op dat ogenblik 

bestaande medische toestand toe te lichten. De verwerende partij kan gevolgd worden in de stelling dat 

het de verzoekende partij toekomt actuele gegevens te bezorgen aan de verwerende partij. In casu 

heeft zij dit verricht nu in het attest van 16 oktober 2016 duidelijk de arbeidsongeschiktheid is verlengd 

en de oorspronkelijke voorziene herstelduur van zes maanden niet correct bleek te zijn. Evenwel heeft 

de verwerende partij deze verlengde periode verder niet in acht genomen en geoordeeld dat de 

toestand gestabiliseerd is terwijl de feitelijke elementen, die op dat ogenblik gekend waren, dit 

tegenspreken. De Raad dient zich te plaatsen op het ogenblik van het nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

Het loutere gegeven dat geen acute opstoten, noch hospitalisaties nodig waren, laat niet toe te besluiten 

dat de behandeling “in principe nu achter de rug” is. Er wordt aan herinnerd dat het standaard medisch 

getuigschrift op 30 september 2016 stelt dat noodzakelijke behandeling wordt voorzien van minimum 

zes maanden (eigen onderlijning), dit wil zeggen tot einde maart 2017 terwijl het advies en de eerste 

bestreden beslissing al respectievelijk op 10 en 13 februari 2017 werden genomen. De verwerende 

partij merkt terecht op dat het de verzoekende partij toekomt haar gegevens van haar medische 

toestand te actualiseren maar er dient te worden vastgesteld, gelet op deze overgemaakte verslagen, 

dat de verzoekende partij hiertoe nog de tijd had. 
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De verzoekende partij maakt in casu aannemelijk dat geen rekening is gehouden met alle elementen in 

het dossier, minstens dat de beoordeling niet correct is geschied. In die mate is de grief gegrond en is 

de materiële motiveringsplicht in samenlezing met het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden, wat leidt tot 

de nietigverklaring van de bestreden beslissingen. 

 

3. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 13 februari 2017 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 wordt verklaard en tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten, worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen oktober tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


