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 nr. 193 652 van 13 oktober 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten 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 Russische nationaliteit te zijn, en X, die eveneens 

verklaart van Russische nationaliteit te zijn en die handelt in eigen naam en als wettelijke 

vertegenwoordiger van X, op 6 december 2013 hebben ingediend om de schorsing van de 

tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 11 april 

2012, waarbij twee aanvragen 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 worden verklaard en tot afgifte van twee bevelen om het grondgebied 

te verlaten (bijlagen 13). 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de terechtzitting van 8 september 2017 waarbij de behandeling van de zaak werd uitgesteld 

naar de terechtzitting van 22 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. JACOBS verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat C. MUSSEN, 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. Verzoekende partijen dienen op 13 december 2011 elk afzonderlijk een aanvraag in om machtiging 

tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
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het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemde-

lingenwet).  

 

1.2. Op 11 april 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) ten aanzien van de eerste 

verzoekende partij een beslissing waarbij de in punt 1.1. vermelde aanvraag onontvankelijk wordt 

verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan eerste verzoekende partij op 6 november 2013 

in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 
13.12.2011 bij onze diensten werd ingediend door: 
A., M. (…) (R.R.: (…)) 
nationaliteit: Rusland ( Federatie van )  
geboren te B. (…) op(…)1948  
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(en):  

Artikel 9ter §3 - 3° 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); het standaard medisch getuigschrift beantwoordt niet aan de voorwaarden voorzien in § 1, 
vierde lid.  

Uit artikel 9ter §1, 4e lid en artikel 9ter §3, 3° volgt de verplichting, op straffe van onontvankelijkheid de 
drie medische gegevens, m.n. de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 
in de aanvraag mee te delen, onder vorm van een standaard medisch getuigschrift zoals gepubliceerd in 
bijlage bij het KB van 24.01.2011 tot wijziging van het KB van 17.05.2007. Het standaard medisch 
getuigschrift dd. 06.10.2011 van verzoekster A., M. (…) toont geen enkele uitspraak omtrent de graad 
van ernst van de ziekte. Op het standaard medisch getuigschrift wordt verwezen naar attesten in bijlage. 
Echter, deze overige medische attesten vertonen evenmin een uitspraak omtrent de graad van ernst 
van de ziekte. Bij gebrek aan één van de in art. 9ter §1, 4e lid vereiste medische elementen, dient de 
aanvraag onontvankelijk verklaard te worden. 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 (B.S. 
van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 
betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie waarbij haar bevel wordt gegeven om het grondgebied 
te verlaten binnen de 30 (dertig) dagen na de kennisgeving.”  

Reden van de maatregel: 
• De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 
niet in het bewijs te leveren dat zij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet 
van 15 december 1980).  

Het bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden opgesteld in drie exemplaren: het origineel 
wordt afgegeven aan de vreemdeling, een exemplaar wordt mij toegestuurd en het derde wordt door uw 
diensten bewaard. Elk exemplaar dient door de vreemdeling ondertekend te worden.” 

1.3. Op 6 november 2013 neemt de gemachtigde ten aanzien van de eerste verzoekende partij een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede 

beslissing, waarvan de eerste verzoekende partij op dezelfde dag in kennis wordt gesteld. De motieven 

gaan als volgt: 

“En exécution de la décision de la Secrétaire d’État à l’Asile et l’Immigration, à l’Intégration sociale, et à 
la lutte contre la Pauvreté / du délégué de la Secrétaire d’État à l’Asile et l’Immigration, à l’Intégration 
sociale, et à la lutte contre la Pauvreté (1) (2) 

il est enjoint au (à la) nommé(e) A., M .(…) 
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né(e) à B. (…)  le (…)1948 
de nationalité Union d. Rép. Soc. Soviét. De quitter, au plus tard le 06.11.2013 
(indiquer la date) le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des Etats suivants :  
Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Slovaquie, 
Suède, en Suisse et Tchéquie (3) sauf s’il (elle) possède les documents requis pour s’y rendre (4). 
MOTIF DE LA DECISION : 

Les intéressés séjournent depuis plus longtemps dans le Royaume que le délai stipulé conformément à 
l’article 6 ou ne parvient pas à fournir la preuve qu’il n’a pas dépassé le délai (art. 7, alinéa 1, 2° de la loi 
du 15 décembre 1980) 

A défaut d’obtempérer à cet ordre, le (la) prénommé(e) s’expose, sans préjudice de poursuites 
judiciaires sur la base de l’article 75 de la loi, à être ramené(e) à la frontière et à être détenu(e) à cette 
fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure, conformément à l’article 27 
de la même loi.” 

1.4. Op 11 april 2012 neemt de gemachtigde ten aanzien van de tweede verzoekende partij een 

beslissing waarbij de aanvraag om verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9ter van de Vreemde-

lingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de derde bestreden beslissing, waarvan de tweede 

verzoekende partij kennis neemt op 6 november 2013.  

De motieven worden weergegeven als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 
13.12.2011 bij onze diensten werd ingediend door: 
A., L. L. (…) (0) (…) 
geboren op (…)1973 
A., P. (…) (geboren op (…)2007)  
Adres: (…)  
nationaliteit: Rusland ( Federatie van )  
 
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 - 3° 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); het standaard medisch getuigschrift beantwoordt niet aan de voorwaarden voorzien in § 1, 
vierde lid.  

Uit artikel 9ter §1, 4e lid en artikel 9ter §3, 3° volgt de verplichting, op straffe van onontvankelijkheid de 
drie medische gegevens, m.n. de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 
in de aanvraag mee te delen, onder vorm van een standaard medisch getuigschrift zoals gepubliceerd in 
bijlage bij het KB van 24.01.2011 tot wijziging van het KB van 17.05.2007. Het standaard medisch 
getuigschrift dd. 06.10.2011 van verzoekster A., L. L. (…) toont geen enkele uitspraak omtrent de graad 
van ernst van de ziekte. Bovendien werd geen enkel ander medisch getuigschrift voorgelegd dat werd 
opgesteld conform het model van het standaard medisch getuigschrift. Bij gebrek aan één van de in art. 
9ter §1, 4e lid vereiste medische elementen, dient de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden.  

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 (B.S. 
van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 
betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie waarbij haar bevel wordt gegeven om het grondgebied 
te verlaten binnen de 30 (dertig) dagen na de kennisgeving.”  

Reden van de maatregel: 
• De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 
niet in het bewijs te leveren dat zij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet 
van 15 december 1980).  
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Het bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden opgesteld in drie exemplaren: het origineel 
wordt afgegeven aan de vreemdeling, een exemplaar wordt mij toegestuurd en het derde wordt door uw 
diensten bewaard. Elk exemplaar dient door de vreemdeling ondertekend te worden.” 

1.5. Op 6 november 2013 neemt de gemachtigde eveneens ten aanzien van de tweede verzoekende 

partij een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de vierde 

bestreden beslissing, waarvan de tweede verzoekende partij op diezelfde dag in kennis wordt gesteld. 

De motieven gaan als volgt: 

 

“En exécution de la décision de la Secrétaire d’État à l’Asile et l’Immigration, à l’Intégration sociale, et à 
la lutte contre la Pauvreté / du délégué de la Secrétaire d’État à l’Asile et l’Immigration, à l’Intégration 
sociale, et à la lutte contre la Pauvreté (1) (2) 

il est enjoint au (à la) nommé(e) A., L. (…) + ENFANT A., P. (…) ((…)2007) 
né(e) à B. (…)  le (…)1973 
de nationalité Union d. Rép. Soc. Soviét. De quitter, au plus tard le 06.11.2013 
(indiquer la date) le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des Etats suivants :  
Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Slovaquie, 
Suède, en Suisse et Tchéquie (3) sauf s’il (elle) possède les documents requis pour s’y rendre (4). 
MOTIF DE LA DECISION : 

Les intéressés séjournent depuis plus longtemps dans le Royaume que le délai stipulé conformément à 
l’article 6 ou ne parvient pas à fournir la preuve qu’il n’a pas dépassé le délai (art. 7, alinéa 1, 2° de la loi 
du 15 décembre 1980)  

A défaut d’obtempérer à cet ordre, le (la) prénommé(e) s’expose, sans préjudice de poursuites 
judiciaires sur la base de l’article 75 de la loi, à être ramené(e) à la frontière et à être détenu(e) à cette 
fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure, conformément à l’article 27 
de la même loi.” 

1.6. Uit de gegevens waarover de Raad beschikt, blijkt dat de verzoekende partijen op 12 oktober 2015 

een asielaanvraag hebben ingediend bij de Belgische asielinstanties. Op 29 juni 2016 neemt de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot weigering van 

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Het beroep tegen deze beslissing wordt door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verworpen bij arrest nr. 177 486 van 9 

november 2016. De gemachtigde heeft ten aanzien van verzoekende partijen op 12 juli 2016 een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker genomen (bijlage 

13quinquies). Er werd geen beroep aangetekend bij de Raad tegen deze beslissingen. Op 21 november 

2016 wordt aan de verzoekende partijen een uitstel toegekend om gevolg te geven aan het bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Artikel 39/81, eerste lid van de Vreemdelingenwet schrijft voor dat de verwerende partij binnen acht 

dagen na de kennisgeving van het beroep, het administratief dossier indient waarbij ze een nota met 

opmerkingen kan voegen.  

 

De verwerende partij werd bij schrijven van 11 december 2013 in kennis gesteld van het verzoekschrift 

en werd verzocht om het administratief dossier en een nota in te dienen.  

 

De verwerende partij heeft geen nota ingediend.  

 

2.2. De Raad merkt nog op dat aan verzoekende partijen het voordeel van de kosteloze rechtspleging 

werd toegekend.  

 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel, dat enkel is gericht tegen de beslissingen waarbij hun aanvragen om verblijfs-

machtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk worden verklaard, halen 

verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 
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de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoerings-

modaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de Vreemdelingenwet, zoals gewijzigd 

door het koninklijk besluit van 24 januari 2011, van de “beginsels van behoorlijk bestuur”, waaronder het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het beginsel van de “redelijke evenredigheid” en machtsoverschrijving en van 

artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden (hierna: EVRM).  

Het middel wordt als volgt weergegeven:  

“Dat echter de motivering moet betrekking hebben op de ingeroepen feiten, waarbij melding moet 
worden gemaakt van de toepasselijke juridische regels en waarbij dient gemeld te worden hoe en 
waarom deze juridische regels hebben aanleiding gegeven tot de genomen beslissing;  

Bovendien stelt de wet dat de motivering afdoende dient te zijn. 
Teneinde als afdoende kunnen beschouwd te worden dient de motivatie steun te vinden in het 
administratief dossier en alle elementen die ter kennis van de administratie werden gebracht in 
overweging te nemen.  

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur veronderstellen eveneens dat de administratie bij het 
uitoefenen van enige weigeringsbevoegdheid, zorgvuldig en redelijk te werk moet gaan;  

Deze zorgvuldigheidsplicht houdt in dat het bestuursorgaan alle rechtstreeks bij het besluit betrokken 
belangen moet afwegen en dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen niet onevenredig mogen 
zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen;  

Dat de beslissing stelt dat de aanvraag onontvankelijk zou zijn om de reden dat het medische 
voorgelegde attesten dd. 06.10.2011 wat betreft de verzoekende partij M. A. (…), de moeder, en dd; 
04.10.2011 wat betreft de dochter L. A. (…) niet zouden beantwoorden aan de voorwaarden voorzien in 
§4, vierde lid van artikel 9 ter,  

volgt:  

(…) 

Annexe 2 van de beslissing inzake de dochter L. (…) luidt als volgt:  

(…)  

Het medische attest ( en) zou de graad van de ernst van de aandoening niet aanduiden;  

Dat dient te worden vastgesteld dat de medische attesten die voorgelegd werden zowel door eerste als 
tweede verzoekende partij "het" standaard medisch attest is dat gepubliceerd werd in bijlage aan het KB 
DD. 24.01.2011 tot wijziging van het KB van 17 .05.2007 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, standaard formulier dat zoals de wet het voorziet ingevuld werd door een dokter in de 
geneeskunde;  

Dat tevens dient te worden vastgesteld dat rubriek B van het STANDAARD attest het volgende 
vermeldt: 
"B/ DIAGNOSE : gedetailleerde beschrijving van de aard en de ernst van de aandoeningen op basis 
waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van Artikel 9ter wordt ingediend (1)."  

Het verplicht te gebruiken standaardmodel vermeldt derhalve niet dat de "graad van de ernst van de 
aandoening " dient te worden aangeduid;  

De behandelende arts heeft derhalve conform de richtlijnen , het medische attest dat voorgeschreven is 
, ingevuld;  

Dat de overheid coherente wetten en besluiten dient te nemen en dat de administratieve besluiten die 
op deze wetten en besluiten steunen, het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur moeten nagaan, 
waaronder de zorgvuldigheidsplicht en plicht van redelijkheid;  

Dat in casu concreto moeilijk aan een geneesheer kan worden gevraagd te raden dat hij de graad van 
de ernst van een aandoening dient aan te duiden, wanneer het woord "graad" niet eens vermeld wordt 
in het Standaardformulier dat hij verplicht is te gebruiken,  
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Dat de vaststelling dat het Standaardformulier het woord " de graad" met vertoont, volstaat om de 
beslissing te vernietigen;  

Dat verder dient te worden vastgesteld dat uit de beslissing niet duidelijk bikt dat alle voorgelegde 
stukken in rekening genomen werden door DVZ., nl de stukken vermeld in het inventaris dat aan de 
aanvraag gevoegd werd;  

"Medisch attest model DVZ L. (…) 04.10.11 Dr J. (…)  

Medisch attest model DVZ M. .(..) 06.10.11 Dr JOKANOVIC  

Gedetailleerd medisch attest Dr MUYLLART 26.05.10  

AFSPRAKEN PSYCHIATRIE"  

Dat de beslissing van de behandelende ambtenaar geen steun vindt in het administratief dossier.  

Dat de beslissing derhalve dient te worden vernietigd.  

3.2. De Raad merkt op dat, luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen moet bevatten die 

ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). Het komt de Raad niet toe 

te raden naar de wijze waarop een rechtsregel is geschonden.  

 

Voor wat betreft de ingeroepen schending van 3 EVRM, merkt de Raad op dat verzoekende partijen 

zich in hun verzoekschrift beperken tot een loutere vermelding van deze bepaling, zonder evenwel aan 

te geven op welke wijze deze door de bestreden beslissingen wordt geschonden. Dit onderdeel van het 

middel is derhalve onontvankelijk.  

 

3.3. In de rechtspraak wordt doorgaans geen toepassing wordt gemaakt van “de” algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur als zelfstandige rechtsnorm maar van diverse beginselen van behoorlijk bestuur. 

De verzoekende partijen laten – afgezien van de aangehaalde schending van het zorgvuldigheids-

beginsel, het redelijkheidsbeginsel en machtsoverschrijding – na te expliciteren welk beginsel van 

behoorlijk bestuur zij nog geschonden achten en uit hun betoog kan dit evenmin worden afgeleid. Dit 

onderdeel van het middel is derhalve eveneens onontvankelijk. 

 

3.4. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, 

zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 

62 van de Vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de 

overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde 

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissingen moeten duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan zij 

zijn genomen. In de motieven van de bestreden onontvankelijkheidsbeslissingen wordt verwezen naar 

de toepasselijke rechtsregelen, namelijk artikel 9ter, § 3, 3° en 9ter, § 1, vierde lid van de Vreemde-

lingenwet. Tevens bevatten de eerste en de derde bestreden beslissingen een motivering in feite, met 

name dat de voorgelegde standaard medisch getuigschriften niet beantwoorden aan de voorwaarden 

van artikel 9ter, § 1, vierde lid van de Vreemdelingenwet omdat de documenten geen enkele uitspraak 

bevatten omtrent de graad van ernst van de ziekte. In de eerste bestreden beslissing wordt eveneens 

vastgesteld dat de overige medische attesten evenmin uitspraak doen omtrent de graad van ernst van 

de ziekte. In de derde bestreden beslissing wordt gesteld dat er geen enkel ander medisch getuigschrift 

werd voorgelegd dat werd opgesteld volgens het model van het standaard medisch getuigschrift.  

 

Verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen tot onont-

vankelijkheid zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. Een schending van de artikelen 2 en  3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 
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uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet blijkt 

dan ook niet.  

 

3.5. Het eerste middel wordt dan ook bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 

Wat betreft de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, 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 redelijkheidsbeginsel staat de Raad evenmin toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301).  

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). 

 

De aangevoerde schendingen van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van 

het zorgvuldigheidsbeginsel worden beoordeeld in het licht van de aangevoerde schending van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet “zoals vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 
houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012” waarop de bestreden 

onontvankelijkheidsbeslissingen tevens steunen.  

 

De schendingen van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel worden onderzocht 

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

 

3.6. De bestreden onontvankelijkheidsbeslissingen werden zoals gesteld getroffen op grond van artikel 

9ter, § 3, 3° van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter van de 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” luidt 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 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. 

(…). 
§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk : 
(…) 
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;” 
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Uit artikel 9ter, § 3, 3°, juncto artikel 9ter, § 1, vierde lid van de Vreemdelingenwet blijkt dat het 

standaard medisch getuigschrift op straffe van niet-ontvankelijkheid de ziekte, haar graad van ernst en 

de noodzakelijk geachte behandeling dient te vermelden. (zie RvS 25 september 2012, nrs. 220.745 en 

220.747). 

 

3.7. Blijkens het administratief dossier heeft eerste verzoekende partijen bij haar aanvraag van 13 

december 2011 een medisch getuigschrift van 6 oktober 2011 gevoegd conform het wettelijke voorziene 

model en heeft tweede verzoekende partij bij haar aanvraag van diezelfde datum een medisch 

getuigschrift van 4 oktober 2011 gevoegd conform het wettelijke voorziene model. Dit gegeven wordt op 

zich niet betwist in de bestreden beslissingen.  

 

Verzoekende partijen betogen dat het niet zorgvuldig en niet redelijk is om van de behandelende 

geneesheer te verwachten dat hij in het standaard medisch getuigschrift “de graad van ernst van een 
aandoening” dient aan te duiden, wanneer het woord “graad” niet eens vermeld wordt in het 

“standaardformulier” dat hij verplicht is te gebruiken. De vaststelling dat het woord “graad” niet vermeld 

is in het verplicht te gebruiken standaard medisch getuigschrift, “volstaat” volgens verzoekende partijen 

om de onontvankelijkheidsbeslissingen te vernietigen.  

 

De Raad wijst erop dat artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de 

uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de Vreemdelingenwet, 

zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 januari 2011, voorziet dat het bedoeld standaard 

medisch getuigschrift overeenkomstig het in bijlage aan dat koninklijk besluit toegevoegde model moet 

worden opgesteld.  

In het Nederlandstalige model wordt onder punt “B. DIAGNOSE” een “gedetailleerde beschrijving van de 
aard en de ernst van de aandoeningen op basis waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf op 
basis van artikel 9ter wordt ingediend” gevraagd. Het gaat in dat Nederlandstalig model, zoals 

verzoekende partijen terecht aanhalen in hun verzoekschrift, enkel over de “ernst van de aandoening”, 
er is geen specifieke vraagstelling over de “graad van ernst” voorzien.  

 

De Raad dient echter wederom op te merken dat uit de lezing van artikel 9ter, § 3, 3°, juncto artikel 9ter, 

§ 1, vierde lid van de Vreemdelingenwet blijkt dat het standaard medisch getuigschrift op straffe van 

niet-ontvankelijkheid de ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling dient te 

vermelden (zie RvS 25 september 2012, nrs. 220.745 en 220.747). 

 

De Raad merkt op dat het daarom ook volstaat dat de graad van ernst uit het standaard medisch 

getuigschrift blijkt, ook al is het niet specifiek uit het antwoord op een bepaalde vraag (RvS 11 januari 

2013, nr. 220.013, RvS 18 december 2012, nr. 221.805). Immers, de gemachtigde mag wel nagaan of 

het antwoord op de vragen in het medisch getuigschrift als vermelding van de graad van ernst kan 

worden beschouwd (RvS 5 juni 2013, nr. 223.745). 

In tegenstelling tot wat verzoekende partijen voorhouden, dient de gemachtigde dus wel de graad van 

ernst te kunnen afleiden uit (het geheel van) de antwoorden op de vragen vermeld in het standaard 

medisch getuigschrift. Het argument dat de bestreden beslissingen dienen te worden vernietigd omdat 

het woord “graad” op zich niet uitdrukkelijk wordt vermeld in het te gebruiken “standaardformulier”, gaat 

derhalve volledig voorbij aan de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. 

 

Bovendien blijkt dat de verzoekende partijen een Franstalig model hebben voorgelegd waar onder punt 

“B. Diagnostic” wel uitdrukkelijk wordt gevraagd om een “description détaillée  de la nature en du degré 
du gravité des affections sur base desquelles la demande d’autorisation de séjour sur pied de l’Article 
9ter est introduite” (eigen onderlijning). In het Franstalig model wordt aldus wel uitdrukkelijk de vraag 

gesteld naar de “graad van ernst”.  
 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen in wezen niet betwisten dat de graad van ernst niet blijkt 

uit de voorgelegde standaard medisch getuigschriften, ondanks de nadrukkelijke vermelding ervan op 

het Franstalig model.  

De Raad merkt verder op dat de graad van ernst van de aandoening zoals reeds opgemerkt kan worden 

aangetoond aan de hand van andere vermeldingen in het standaard medisch getuigschrift, doch niet 

wanneer de verzoekende partijen, zoals in casu het geval is, op geen enkele manier concretiseren 

welke vermeldingen dan wel zouden volstaan om hieruit de graad van ernst van de voorgebrachte 

aandoeningen te kunnen afleiden (RvS 17 maart 2015, nr. 230.526). De verzoekende partijen, die in 

eerste instantie al niet betwisten dat de graad van ernst niet wordt vermeld in de voorgelegde medische 
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getuigschriften, laten geheel na in concreto aan te tonen uit welke vermeldingen uit de voorgelegde 

documenten enige graad van ernst van hun aandoening blijkt. De verzoekende partijen maken derhalve 

met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden onontvankelijkheidsbeslissingen zijn genomen 

op grond van onjuiste gegevens, op grond van een onzorgvuldige feitenvinding of op kennelijk 

onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de gemachtigde beschikt. 

 

3.8. Verzoekende partijen halen nog aan dat uit de bestreden beslissingen niet duidelijk blijkt dat alle 

voorgelegde stukken in acht werden genomen door de gemachtigde. De Raad stelt vast dat uit de 

bestreden onontvankelijkheidsbeslissingen wel degelijk blijkt dat alle voorgelegde stukken door de 

gemachtigde in acht werden genomen bij het nemen van de beslissingen. In de eerste bestreden 

beslissing wordt echter, zoals reeds aangehaald, vermeld dat het voorgelegde standaard medisch 

getuigschrift geen enkele uitspraak bevat omtrent de graad van ernst van de aandoening. In deze 

beslissing wordt eveneens opgemerkt dat in dit standaard medisch getuigschrift wordt verwezen naar 

attesten in bijlage, doch dat deze overige medische attesten evenmin uitspraak doen omtrent de graad 

van ernst van de ziekte. Hiermee wordt onmiskenbaar verwezen naar het medisch attest van 26 mei 

2010, opgesteld door Dr. Muyllaert en naar de “afspraken psychiatrie”. Verzoekende partijen merken 

louter op dat uit de eerste bestreden beslissing niet duidelijk blijkt dat alle voorgelegde stukken “in 
rekening” werden genomen door de gemachtigde, zonder meer. Zij concretiseren geheel niet welke 

gegevens uit de overige voorgelegde documenten niet (voldoende) in acht zouden zijn genomen door 

de gemachtigde. 

 

In de derde bestreden beslissing wordt vermeld dat het voorgelegde standaard medisch getuigschrift 

geen enkele uitspraak bevat omtrent de graad van ernst van de aandoening en dat bovendien geen 

enkel ander medisch getuigschrift werd voorgelegd dat werd opgesteld conform het model van het 

standaard medisch getuigschrift. De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier blijkt dat de tweede 

verzoekende partij geen andere medische getuigschriften of andere documenten heeft voorgelegd in het 

kader van haar aanvraag om verblijfsmachtiging. Voormelde vaststelling vindt derhalve steun in het 

administratief dossier. 

 

De Raad kan dan ook niet anders dan vaststellen dat uit de bestreden onontvankelijkheidsbeslissingen 

wel degelijk blijkt dat de gemachtigde bij zijn beoordeling rekening heeft gehouden met alle voorgelegde 

stukken. De verzoekende partijen tonen door louter te stellen dat uit de bestreden beslissingen niet 

duidelijk blijkt dat alle voorgelegde stukken in rekening werden genomen door de gemachtigde, niet aan 

dat deze laatste in casu onzorgvuldig heeft gehandeld.  

 

3.9. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partijen niet aantonen dat de bestreden beslissingen  

tot onontvankelijkheid een schending inhouden van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheids-

beginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel, in het licht van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Waar verzoekende partijen nog menen dat er in casu sprake is van machtsoverschrijding, dient de Raad 

op te merken dat er van machtsoverschrijding sprake is wanneer de bestuursoverheid zich de 

bevoegdheid aanmatigt die de wet aan een ander overheidsorgaan heeft opgedragen. De 

beschouwingen die verzoekende partijen naar voor brengen, tonen niet aan dat er sprake zou zijn van 

machtsoverschrijding. De verwerende partij heeft haar bevoegdheid, zoals omschreven in artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet, niet overschreden. 

 

Het eerste middel is niet gegrond.  

 

3.10. In wat kan worden beschouwd als een tweede middel, dat is gericht tegen de bestreden bevelen 

om het grondgebied te verlaten, halen de verzoekende partijen de schending aan van artikel 74/13 van 

de Vreemdelingenwet in samenhang met het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Dit middel wordt als volgt weergegeven in het verzoekschrift: 

 

“Dat met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten dient te worden vastgesteld dat uit de 
beslissing niet blijkt dat de Staatsecretaris rekening gehouden heeft met artikel 74/13 VAN DE WET 
VAN 15.12.1980.  
Dat dit artikel het volgende voorziet:   
Artikel 74/13  
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Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het 
hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 
onderdaan van een derde land.  
Dat het treffen van een beslissing die een aanvraag wegens medische redenen onontvankelijk verklaart 
wegens een formeel "gebrek", onverenigbaar is met het nakomen van de verplichting die artikel 74/13 
van de wet van 15.12.1980 voor de Staatsecretaris inhoudt, rekening te houden met o.a. de 
gezondheidtoestand van de betrokkene;  
In casu heeft de DVZ kennis van medische problemen binnen het gezin die zowel de grootmoeder als 
de moeder van een jong kind aantasten en uit de beslissingen die er zich toe beperken de aanvraag 
'onontvankelijk" te verklaren enerzijds en de vaststelling te maken dat verzoekende partij artikel 7.alinea 
1 2° van de wet van 15.12.1980 niet nakomt, schendt artikel 74/3 en het zorgvuldigheidsbeginsel.” 

 

3.11. Verzoekende partijen halen aan dat de gemachtigde het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet schendt, doordat in de bestreden bevelen geen rekening werd 

gehouden met hun medische problematiek. Zij merken in dit verband op dat hun aanvraag om 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wegens een “formeel gebrek” 
onontvankelijk werd verklaard en er dus geen beoordeling heeft plaatsgevonden van de door hen 

aangehaalde gezondheidstoestand.  

 

3.12. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 
het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 
onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet is een bepaling die erop is gericht te waarborgen dat de minister 

of zijn gemachtigde bij het nemen van een beslissing tot verwijdering rekening houdt met welbepaalde 

omstandigheden en fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familie-

leven en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling.  

 

Het is nuttig te benadrukken dat de bevoegdheid van de gemachtigde inzake de afgifte van de 

bestreden bevelen geen geheel gebonden bevoegdheid betreft. (RvS 4 juni 2015, nrs. 231.443 en 

231.444 ; RvS 26 juni 2015, nr 231.762) 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat in wezen hogere rechtsnormen weerspiegelt, noodzaakt 

een individueel onderzoek waarbij de gemachtigde bij de afgifte van het bevel in concreto dient te 

beoordelen of er elementen zijn die de afgifte van het bevel verhinderen. De gemachtigde dient onder 

meer rekening te houden met de “gezondheidstoestand” van de betrokken vreemdelingen en dit “même 
indépendamment de toute demande qu’il aurait lui-même introduite sur la base de l’article 9ter de la loi 
du 15 décembre 1980 précitée” (RvS 29 oktober 2015, nr. 232.758 – eigen vertaling: “zelfs onafhankelijk 

van elke aanvraag die hij op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet zou hebben ingediend”). 

Bovendien is het mogelijk dat gezondheidsproblemen die vatbaar zijn om te worden ingeroepen in het 

kader van een verwijderingsbeslissing, niet de graad van ernst bereiken die is vereist om op basis van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een verblijfsmachtiging te verkrijgen.  

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op het bestreden bevel. Daargelaten de vraag of 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet een bijzondere motiveringsplicht inhoudt, gaat de Raad wel na 

of het bestuur alle relevante feiten en omstandigheden op zorgvuldige en kennelijk redelijke wijze in zijn 

besluitvorming aangaande de bestreden bevelen heeft betrokken, zoals vereist door artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen 

beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet 

zelf de belangenafweging doorvoeren (zie RvS 26 januari 2016, nr. 233.637;  RvS 26 juni 2014, nr. 

227.900). 

 

3.13. De Raad stelt vast dat noch uit de motivering van de bestreden bevelen, noch uit het administratief 

dossier blijkt dat de gemachtigde bij de afgifte van deze bevelen rekening heeft gehouden met de 

gezondheidstoestand van de verzoekende partijen. Nochtans vereist voormeld wetsartikel in samen-

hang met de zorgvuldigheidsplicht dat de gemachtigde bij het nemen van een verwijderingsmaatregel 

steeds rekening dient te houden met de gezondheidstoestand van de vreemdeling. Het feit dat hun 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk 

wordt verklaard, ontslaat de gemachtigde niet van zijn verantwoordelijkheid bij het nemen van een 
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verwijderingsmaatregel. Dit geldt a fortiori wanneer de aanvraag om machtiging tot verblijf om louter 

formele redenen, in casu omwille van het niet vermelden van de graad van de ernst van de aandoening-

en in de medisch getuigschriften, werd afgewezen.  

De gemachtigde was op de hoogte van de diverse medische aandoeningen waarvan verzoekende 

partijen melding hadden gemaakt en hij diende er bijgevolg rekening mee te houden. Hoewel de 

voorgehouden medische aandoeningen niet worden betwist, blijkt niet dat er ooit enig onderzoek heeft 

plaatsgevonden naar de gezondheidstoestand van de verzoekende partijen in het kader van de afgifte 

van de bestreden bevelen.  

 

De verzoekende partijen kunnen dan ook worden bijgetreden waar zij aanvoeren dat de gemachtigde bij 

het treffen van de beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten geen rekening 

heeft gehouden met hun medische toestand. Aangezien geen blijk wordt gegeven van een onderzoek 

naar of afweging van de omstandigheden zoals bepaald in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, met 

name de gezondheidstoestand van de verzoekende partijen, waarvan de gemachtigde naar aanleiding 

van hun aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wel 

degelijk op de hoogte was, miskennen de bestreden bevelen artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, in 

samenhang met het zorgvuldigheidsbeginsel. Hierbij merkt de Raad nog op dat hij niet zelf tot een 

dergelijke beoordeling of afweging kan overgaan zonder zich in de plaats van het bestuur te stellen (cf. 

RvS 26 juni 2014, nr. 227.900).  

 

Het tweede middel is derhalve gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de verwijderingsmaatregelen, 

thans de tweede en vierde bestreden beslissing. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

onontvankelijkheidsbeslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken 

van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden bevelen. 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: 
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Artikel 1 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 11 april 2012 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlagen 13) worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bij artikel 1 vernietigde beslissingen is 

zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen voor zover zij zijn 

gericht tegen de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 11 april 2012 waarbij de aanvragen 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 worden verklaard. 

 

 

 

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

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


