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 nr. 197 358 van 27 december 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN VRECKOM 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van Soedanese nationaliteit te zijn, op 27 

september 2017 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 en 

Administratieve Vereenvoudiging van 23 juni 2015 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 ongegrond wordt verklaard en tot afgifte 

van de bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 december 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. VAN VRECKOM 

verschijnt voor de verzoekende partijen, en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 23 juni 2015 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

ongegrond. Dit is de eerste bestreden beslissing. Dezelfde dag beslist de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit zijn de tweede en derde bestreden beslissing. 

 

Eerste bestreden beslissing: 

 

“A. Y. (…) (RR: (…)) 

Geboren te Karthoum op 06.10.1978 

F. K., A. (…) (RR: (…)) 

Geboren te Abu Dabi op 11.04.1982 

+kinderen 

A. Y., O. (…) 

Geboren te Charleroi op 07.01.2012 

A., Y. (…) 

Geboren te Charleroi op 06.07.2013 

Nationaliteit: Soedan 

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, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 30.09.2013, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is.  

 

Reden(en):  

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

te bekomen 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 

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen.  

 

Er worden medische elementen aangehaald voor F. K., A. (…). De arts-adviseur evalueerde deze 

gegevens op 18.06.2015 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de 

aangehaalde medische elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling 

en opvolging beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst, Soedan.  

 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden.  

 

Derhalve 

1) Kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of  

2) Kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

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

adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk 

verblijft.  

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de 

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

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

 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van “verlies van recht op verblijf”.”  

 

Tweede en derde bestreden beslissing: 

 

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

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

zijn om  er zich naar toe te begeven, binnen 7 dagen na de kennisgeving 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 
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Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgageven 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. Verzoekers voeren een eerste middel aan: 

 

“Eerste middel : Kennelijke appreciatiefout en schending van de formele en materiële motiveringsplicht 

wat een schending uitmaakt van de artikelen 9ter en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf» de vestiging en verwijdering van vreemdelingen, de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de 

bestuurshandelingen en schending van het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige 

voorbereiding van bestuurshandelingen en redelijkheidsbeginsel, en schending van het artikel 3 EVRM.  

 

Verzoekster lijdt sinds meerder jaren aan juveniele myoclonische epilepsie waarvoor behandelingen 

noodzakelijk zijn. Verzoekster moet Keppra nemen en regelmatig opgevolgd worden door een 

neuroloog. Uit een medisch attest van januari 2014 blijkt zelfs dat ze om de zes weken een controle 

moet ondergaan door middel van EEG ('Electroencephalography), controle die volgens de 

behandelende arts van levenslange duur is. Zonder die behandelingen en nauwgezette opvolging door 

een neuroloog is er volgens behandelende arts een verhoogd risico op een "recidive de crises 

épileptiques généralisés avec risque d'état de mal épileptique et décès et/ oü lésions cérébrales 

irréversibkr (Herhaling van algemene epileptische crisissen met risico op epileptische kwaadaardige 

aandoening en dood en/of onherstelbare hersenschade — vrije vertaling) (medische verslag van 26 

oktober 2012 in het administratief dossier). Dit risico op epileptische kwaadaardige aandoening en dood 

werd opnieuw bevestigd door Dr HOUREZ in een medische attest van 9 juli 2014 (stuk 8) en in een 

attest van 18 juli 2014 (stuk 9) waar Dr HOUREZ benadrukt dat "En cas d'arrêt même temporaire du 

traitement, le patiente est donc a tres haut risque non seulement de crises généralisées tonico-clonique 

(avec séquelles traumatiques possibles) mais d'état de mal épileptique, qui s'il n'estpas traité 

rapidement en milieu hospitalier spécialisé, peut entrainer son décès ou des séquelles neurologiques 

définitives (sur hypowie cérébrale prolongée)" (Bij een, zelfs tijdelijke, stopzetting van de behandeling 

heeft de patiënt bijgevolg een zeer hoog risico om, niet alleen aan genormaliseerde tonic-clonische 

aanvallen (met mogelijke traumatische opvolgingen) te lijden, maar ook om aan een epileptische 

kwaadaardige aandoening te lijden die, indien het niet snel behandeld wordt in gespecialiseerde 

ziekenhuizen kan leiden tot dood of permanente achtervolgingen (bij langdurige hersenhypogonia) - vrije 

vertaling). Deze medische attesten werden door voormalige raadsman van familie ABDULRAHMAN aan 

verwerende partij doorgestuurd op 11 juni 2015 (stuk 11), samen met een medisch attest van 18 maart 

2015 (stuk 10), nadat uitnodiging tot het versturen van deze laatsten werd geformuleerd op 8 juni 2015 

door Dienst Vreemdelingenzaken (stuk 11). (…) 

Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt: "Niemand mag worden 

onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen". Artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 is ruimer dan artikel 3 EVRM maar omvat ook artikel 3 EVRM, 

namelijk voor wat betreft een onmenselijke of vernederende behandeling wegens het gebrek aan 

beschikbare en adequate gezondheidszorg in het land van oorsprong. In casu heeft verzoekster een 

verdedigbare grief aangebracht onder artikel 9ter in haar aanvraag ingediend op 2 augustus 2012 en 

heeft dit steeds geactualiseerd en aangevuld op 21 januari 2013, 13 december 2013, 3 februari 2014,11 

december 2014 en 11 juni 2015. De bestreden beslissing heeft geen rekening gehouden met de 

geactualiseerde medische toestand van verzoekster. De medische attesten die gestuurd werden naar 

verwerende partij na de beslissing van 4 juni 2015, die de vorige beslissing van 18 februari 2015 introk, 

werden niet in acht genomen in de bestreden beslissing die bijna woord per woord dezelfde motivering 

heeft als de beslissing van 18 februari 2015 en bijna woord per woord al dezelfde motivering had dan 

beslissing van 27 juni 2014 die vernietigd werd door Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De nieuwe 

medische attesten van 9 juli 2014, 18 juli 2014 en 18 maart 2015 werden ter kennis gebracht aan de 

tegenpartij op 11 juni 2015, datum waar tegenpartij ook hun ontvangst heeft bevestigd (stuk 11). 

Verzoekster lijdt al meerdere jaren aan juveniel myoclonische epilepsie waarvoor behandeling 

noodzakelijk is. Zonder behandeling en nauwgezette opvolging door een neuroloog bestaat er een 
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verhoogd risico op een "d'état de mal épileptique et décès (trauma/lésions cérébrales Epileptische 

kwaadaardige aandoening en dood (trauma/hersenschade)- vrije vertaling)" wat is medische attest van 

9 juli 2014 duidelijk wordt vermeld. In medische attest van 18 juli 2014 werd bovendien benadrukt dat 

"En cas d'arrêt même temporaire du traitement, le patiente est donc a tres haut risque non seulement de 

crises généralisées tonico-clonique (avec séquelles traumatiques possibles) mais d'état de mal 

épileptique, qui s'il n'est pas traité rapidement en milieu hospitalier spécialisé, peut entrainer son décès 

ou des séquelles neurologiques déünitives (sur hypoxie cérébrale prolongée)." (Bij een, zelfs tijdelijke, 

stopzetting van de behandeling heeft de patiënt bijgevolg een eer hoog risico om, niet alleen aan 

genormaliseerde tonic-clonische aanvallen (met mogelijke traumatische opvolgingen) te lijden, maar ook 

om aan een epileptische kwaadaardige aandoening te lijden die, indien het niet snel behandeld wordt in 

gespecialiseerde ziekenhuizen kan leiden tot dood of permanente achtervolgingen (bij langdurige 

hersenhypogonia) - vrije vertaling). De beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorgen in Soedan 

zijn van een laag niveau door de politieke instabiliteit en grote vluchtelingenstroom vanuit Zuid-Soedan 

naar Soedan en de onrusten in het land invloed hebben gehad op de basiszorgen die aan de 

Soedanese onderdanen ter beschikking worden gesteld. In medisch attest van 18 juli 2014 werd 

daarenboven benadrukt dat "concernant le traitement lui-même, aucun arret ne peut être envisagé, 

l'équilibration du traitement nécessitantplusieurs semaine' (Met betrekking tot de behandeling zelf kan 

geen stopzetting worden overwogen, aangezien het evenwicht van de behandeling meerdere weken 

vereist— vrije vertaling). Aangezien de onzekerheid dat bestaat ten aanzien van de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de behandeling van Mevrouw F. (…) in Soedan (informatie van tegenpartij 

daaromtrent van 2009 en 2011 dateert) kan geen risico genomen worden met het terugkeren van 

verzoekster naar Sudan omdat een stopzetting van haar behandeling dodelijke gevolgen kan hebben. 

Deze elementen werden niet in aanmerking genomen in de bestreden beslissing en verwerende partij 

heeft daarvoor zijn formele motiveringsplicht geschonden in strijd met de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 in combinatie met artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en artikel 3 EVRM.” 

 

2.2. Verzoekers voeren onder meer de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan. In het vierde 

onderdeel van het eerste middel betogen zij dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met 

haar geactualiseerde medische toestand. 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

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

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

2.4. Uit stuk 11, dat verzoekers bij het verzoekschrift voegen, blijkt dat de verwerende partij aan de 

advocaat van verzoekers per email van 8 juni 2015 het volgende vraagt:  

“Geachte Meester Verstrepen, 

De beslissing 9ter dd. 18.02.2015 werd op 04.06.2015 ingetrokken. Een nieuwe beslissing zal worden 

voorbereid. Hiervoor zouden wij enkele attesten nodig hebben die we niet kunnen achterhalen uit het 

dossier maar naar de welke verwezen wordt in de verzoekschriften in beroep bij de RVV dd. 31.07.2014 

en 30.03.2015. Het gaat om de medische attesten dd. 09.07.2014 en 18.07.2014 (dr. Hourez) uit het 

verzoekschrift van 31.07.2014 en om het medisch attest d. 18.03.2015 uit het verzoekschrift van 

30.03.2015. Zou U deze kunnen overmaken aan onze diensten opdat een nieuwe beslissing kan 

genomen worden. 

Bedankt voor uw medewerking.” 

 

Op 11 juni 2015 antwoordt de advocaat van verzoekster: “In bijlage vindt u de gevraagde medische 

attesten”. 

 

2.5. De verwerende partij heeft naar aanleiding van huidig beroep aan de hoofdgriffier van de Raad op 5 

oktober 2017 het volgende meegedeeld: “Onder verwijzing naar uw briefwisseling van 02.10.2017 

betreffende de in rubriek vermelde zaak, heb ik de eer u in bijlage (handgeschreven toegevoegd: “de 
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bijkomende stukken”) het dossier van de Dienst Vreemdelingenzaken nopens verzoeker te laten 

geworden”.  

 

De Raad stelt vast de medische attesten van 9 juli 2014, 18 juli 2014 en 18 maart 2015 niet in het 

administratief dossier aanwezig zijn. Ook onder de toegestuurde “bijkomende stukken” bevindt zich 

geen enkele van de op 8 juni 2015 gevraagde medische attesten. 

 

In de nota met opmerkingen wordt niet ingegaan op de problematiek dat de verwerende partij geen 

rekening heeft gehouden met de geactualiseerde medische toestand van verzoekster. 

 

Het medisch advies van 18 juni 2015 vermeldt volgende medische attesten:  

 

“Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

• Verwijzend naar de medische attesten d.d. 26.02.2012, 14.03.2012, 08.03.2012, 18.03.2012, 

05.06.2012, 25.06.2012, 26.06.2012, 30.08.2012, 10.09.2012, 08.10.2012, 26.10.2012, 22.11.2012, 

19.12.2012, 28.06.2013, 10.07.2013, 20.08.2013, 19.11.2013, 27.01.2014, 05.11.2014, 19.11.2013 en 

28.06.2013 van de hand van dr. R. Hourez, neuroloog, waaruit blijkt dat betrokkene lijdt aan juveniele 

myoclonische epilepsie en hiervoor wordt behandeld met Keppra (levetiracetam) en slaaphygiëne. 

Betrokkene zou een intolerantie vertonen voor Depakine (valproïnezuur) en Lamictal ( lamotrigine). 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 07.03.2012 van de hand van dr. Coppens zijnde het protocol 

van een EEG en waaruit een verstoord tracé blijkt. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 07.05.2012 van de hand van dr. Roland, zijnde het protocol 

van een EEG en waaruit blijkt dat er boven het tracé veralgemeend pieken voorkomen. 

• Verwijzend naar het medisch attest d.d. 18.01.2012 van de hand van dr. Coppens, zijnde het protocol 

van een EEG en waarop tekens te zien zijn van een veralgemeende epilepsie.” 

 

In het medisch advies van 18 juni 2015 blijkt niet dat de arts-adviseur rekening heeft gehouden met de 

door de verwerende partij gevraagde en door de advocaat van de verzoekende partijen bezorgde 

“medische attesten dd. 09.07.2014 en 18.07.2014 (dr. Hourez)” en “het medisch attest d. 18.03.2015”. 

 

De verzoekende partijen maken een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aannemelijk, door aan 

te tonen dat verweerder niet zorgvuldig te werk is gegaan bij de voorbereiding van de beslissing. 

 

Het eerste middel is in de besproken mate gegrond. 

 

3. Over de bevelen om het grondgebied te verlaten. 

 

Uit de gegevens van de zaak blijkt dat de verwerende partij pas heeft besloten tot de afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten nadat werd beschikt over de door verzoekers ingediende 

aanvraag tot medische verblijfsregularisatie. Door aldus te handelen erkent zij dat de uitkomst van deze 

aanvraag bepalend kan zijn voor het al dan niet afleveren van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Een en ander blijkt overigens ook uit een samenlezing van de bestreden beslissingen: deze werden 

genomen op dezelfde datum door dezelfde ambtenaar, attaché P.F. In de eerste bestreden beslissing 

wordt ook aan de burgemeester van Charleroi instructie gegeven het attest van immatriculatie in te 

trekken en verzoekers te schrappen uit het vreemdelingenregister omwille van “verlies van verblijf”. Het 

is precies die vaststelling die in casu aanleiding heeft gegeven tot de afgifte van het bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

In zijn arrest 231.762 van 26 juni 2015 oordeelde de Raad van State dat de bevoegdheid ex artikel 7, 

eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet niet geheel gebonden was, aangezien de verwerende partij kan 

afzien van de afgifte van een bevel wanneer dit de grondrechten van de betrokken vreemdeling zou 

miskennen. In casu blijkt uit de gegevens van de zaak dat de verwerende partij pas tot de afgifte van het 

bevel heeft besloten nadat zij zich een standpunt had gevormd over de aanvraag op grond van artikel 

9ter. Uit de feitelijke elementen van de zaak blijkt dan ook dat de verwerende partij de afgifte van de 

bevelen om het grondgebied heeft verbonden aan de beoordeling van de in de aanvraag ingeroepen 

medische toestand. Een dergelijke gedragslijn is in overeenstemming met de verplichting ex artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet om rekening te houden met verzoekers gezondheidstoestand. De 

beslissing tot afgifte van de bevelen om het grondgebied te verlaten is aldus duidelijk genomen in 

uitvoering van de eerste bestreden beslissing. 
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Gelet op de gegrondheid van het middel met betrekking tot de eerste bestreden beslissing, moet in de 

huidige stand van het geding worden uitgegaan van de veronderstelling dat het aangevoerde medische 

probleem mogelijk kan weerhouden worden in de zin van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, zodat in 

die omstandigheden de gemachtigde niet zou hebben besloten tot de afgifte van de bevelen om het 

grondgebied te verlaten. De bevelen om het grondgebied te verlaten dienen dan ook samen met de 

eerste bestreden beslissing te worden vernietigd. 

 

Tenslotte nog merkt de Raad op dat, voor zover zou worden aangevoerd dat de verwerende partij ter 

vrijwaring van haar recht van verdediging de gelegenheid moest worden geboden omtrent haar 

standpunt over het lot van de bevelen om het grondgebied te verlaten in te nemen, uit de lezing van het 

verzoekschrift duidelijk blijkt dat de verzoekende partijen door zowel de beslissing tot weigering van 

verblijf aan te vechten als de bevelen om het grondgebied te verlaten het lot van beide beslissingen met 

elkaar verbonden heeft. De verwerende partij heeft, hoewel zij daarvan op de hoogte was, de 

samenhang tussen beide beslissingen in haar nota niet betwist. Zij heeft aldus wel degelijk de 

gelegenheid gehad de samenhang tussen beide beslissingen te betwisten en haar standpunt te geven 

omtrent de mogelijke incidentie van de gegrondheid van het aangevoerde middel op de bevelen om het 

grondgebied te verlaten. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid neemt op 30 september 2013 een 

beslissing waarbij de aanvraag van 2 augustus 2012 ontvankelijk wordt verklaard. De Raad gaat er gelet 

op dit arrest van uit dat de verzoekende partijen terugvallen op een ontvankelijk verklaarde aanvraag om 

machtiging tot verblijf die ingediend werd op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De 

verzoekende partijen hebben derhalve opnieuw een verblijfsgrond in afwachting van een beslissing ten 

gronde over hun aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen. Zij hebben op grond van 

artikel 7, tweede lid 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 met 

name recht op een attest van immatriculatie en kan derhalve niet meer het voorwerp uitmaken van een 

hiermee tegenstrijdig bevel om het grondgebied te verlaten dat getroffen werd op grond van de 

hoofdvaststelling dat zij zich op illegale wijze in het Rijk bevinden op grond van artikel 7, eerste lid, 1° 

van de vreemdelingenwet. Daargelaten de vraag of de afgifte van een attest van immatriculatie al dan 

niet de impliciete intrekking van de bestreden bevelen tot gevolg heeft, is het aangewezen voor de 

duidelijkheid in het rechtsverkeer en dus voor de rechtszekerheid, de bestreden bevelen uit het 

rechtsverkeer te verwijderen via een vernietiging, ongeacht of ze destijds rechtsgeldig gegeven werden 

of niet en of er sprake was van een gebonden bevoegdheid of niet (cf. RvV 23 oktober 2013, nr. 112 

609, gewezen in AV). De beoordeling om een beslissing uit het rechtsverkeer te halen behoort tot de 

soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad (cf. RvS 2 juli 2014, nr. 10.626 (c)). Deze beoordeling 

dringt zich in casu op, gelet op het precair karakter van een verblijf onder attest van immatriculatie. Ook 

al betreft het maar een tijdelijke en precaire verblijfsmachtiging, de waarde ervan kan niet 

geminimaliseerd worden door de verwerende partij (cf. RvS 16 december 2014, nr. 229.575). De Raad 

merkt hierbij op dat niets de verwerende partij verhindert om opnieuw een bevel om het grondgebied te 

verlaten af te leveren indien zij desgevallend de aanvraag opnieuw ongegrond verklaart. 

 

4. Korte debatten 

 

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

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

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

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

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 
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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 23 juni 2015 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 ongegrond wordt verklaard en tot afgifte van de bevelen 

om het grondgebied te verlaten, worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig december tweeduizend 

zeventien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 


