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 nr. 61 461 van 16 mei 2011 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 16 maart 2011 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 september 2010 

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 verklaard wordt en van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, 

ter kennis gebracht op 15 februari 2011. 

 

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 4 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. HUYSMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaten E. MATTERNE en N. 

LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Russische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 4 maart 

1985. 

 

Op 26 november 2008 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Op 22 

september 2009 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 
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aanvraag van de verzoekende partij ontvankelijk doch ongegrond. Dit is de eerste bestreden beslissing, 

als volgt gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 26/11/2008 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door:  

T., S. (…) geboren te (…) op (…)  

Nationaliteit: Rusland  

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, ingesteld door artikel 5 

van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, aanvraag die door 

onze diensten ontvankelijk werd verklaard op 30/03/2009, heb ik de eer u mee te delen dat dit verzoek 

ongegrond is.  

 

Reden(en):  

 

Uit het advies van de controlearts blijkt dat er voor betrokkene geen gevaar is voor het leven van 

betrokkene, de patiënte heeft enkel tekenen van een kleine aandoening. Tevens blijkt er dat er geen 

noodzaak is voor de aanwezigheid van familieleden of derden. De arts concludeert dat er geen 

medische redenen zijn om in België te verblijven, omdat de opvolging en beschikbaarheid van de 

medicatie voorhanden zijn in Rusland en dat haar leven niet in gevaar is.  

 

Uit het administratief dossier blijkt het volgende mbt de toegankelijkheid van de medische zorgen.  

Alle Russische burgers hebben recht op gratis gezondheidszorg die door de overheid gegarandeerd 

wordt via een systeem van een verplichte ziektekostenverzekering die gefinancierd wordt uit de 

staatsbegroting, belastingsinkomsten en andere bronnen.  

De gratis gezondheidszorg dekt de behandeling die betrokkene nodig heeft voor haar aandoening.  

 

Derhalve blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of 

de fysieke integriteit, of blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land 

van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft.  

Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar 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).  

 

Op 15 februari 2011 wordt aan de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten 

uitgereikt. Dit is de tweede bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de Staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid  

wordt aan T., S. (…)   (V)  

geboren te (…) , U.S.S.R. op (…)  

onderdaan van RUSLAND (FEDERATIE VAN)  

verblijvend: (…) 

het bevel gegeven om uiterlijk op 17-03-2011 het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (1), tenzij hij (zij) beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (2).  

 

REDEN VAN DE BESLISSING  

 

artikel 7, eerste lid, 1°, van de wet en artikel 21 van het koninklijk besluit: verblijft in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 van de wet vereiste documenten; de betrokkene is niet in het bezit van 

een geldig paspoort en/of geldig visum..  

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, onverminderd rechtsvervolging overeen-

komstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden geleid en te dien 

einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

maatregel overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet.” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending 

aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. Daar in het tweede middel naar het 

eerste middel verwezen wordt, worden beide middelen samen besproken. 

 

2.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar eerste middel als volgt: 

 

“Aangezien de aangevochten beslissing foutief en onafdoende gemotiveerd is en zulks een schending 

uitmaakt van de motiveringsplicht; 

Aangezien overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslis-

singen met redenen omkleed worden; 

Aangezien artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.7.1991 voorzien dat de bestuurshandelingen, onder hun 

toepassingsgebied vallend, uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd; 

Dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en de feitelijke overwegingen moet vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn; 

De motivering moet correct zijn en afdoende, en de omvang van de motivering moet aangepast zijn aan 

het belang van de beslissing; 

De motivering is niet afdoende als het gaat om: 

vage, duistere of niet terzake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet plausibele 

motiveringen, stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen (Van Heule, D., De 

motiveringsplicht en Vreemdelingenwet TVVR 1993, 67 e.v.); 

1. 

Doordat de bestreden beslissing dd. 22.9.2010 stelt dat "Uit het advies van de controlearts blijkt dat er 

voor betrokkene geen gevaar is voor het leven van betrokkene, de patiënte heeft enkel tekenen van een 

kleine aandoening.", derwijze dat de gezondheidsproblemen van verzoekster, niettegenstaande 

bewezen aan de hand van medische attesten, geminimaliseerd worden ; dat nochtans verzoekster, 

dewelke werkte en een mooie toekomst voor zich had in haar land van herkomst, dit herkomstland of 

USSR niet zou ontvlucht zijn mocht zij niet het slachtoffer geworden zijn van agressie en dan meer 

bepaald de agressiepraktijken van het russisch overheidspersoneel of de politie ; 

Terwijl overeenkomstig art. 62 van de Vreemdelingenwet en artt. 2 en 3 van de Wet van 29.7.1991 alle 

administratieve beslissingen en bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten gemotiveerd worden; 

Dat in casu een duidelijke schending van de motiveringsplicht aan de orde is gezien DVZ de hoger 

vermelde bewezen medische problemen gewoon afdoet alsof deze kleinigheden zijn, niettegenstaande 

zij bij verzoekster enorme psychische gevolgen teweeggebracht hebben zoals een posttraumatisch 

stresssyndroom, dewelke in casu overduidelijk onderschat worden ; 

Dat medische omstandigheden nochtans buitengewone omstandigheden kunnen zijn voor een 9 bis. 

DVZ moet dit motiveren en mag niet enkel verwijzen naar 9ter (RvV 38.847, 17.2.2010 en RvV 42699, 

29.4.2010) zoals het in casu heeft gedaan ; 

Dat het middel bijgevolg ernstig is ; 

2. 

Doordat de aangevochten beslissing dd. 22.9.2011 stelt dat " De arts concludeert dat er geen medische 

redenen zijn om in België te verblijven, omdat de opvolging en beschikbaarheid van de medicatie 

voorhanden zijn in Rusland en dat haar leven niet in gevaar is ; 

En dat 

"Uit het administratief dossier het volgende blijkt mbt de toegankelijkheid van de medische zorgen. 

Alle russische  burgers hebben recht op gratis gezondheidszorg die door de overheid gegarandeerd 

wordt via een systeem van een verplichte ziektekostenverzekering die gefinancierd wordt uit de 

staatsbegroting, belastingsinkomsten en andere bronnen. 

De gratis gezondheidszorg dekt de behandeling die betrokkene nodig heeft voor haar aandoening. "; 

Terwijl overeenkomstig art. 62 van de Vreemdelingenwet en de artt. 2 en 3 van de Wet van 29.7.1991 

alle administratieve beslissingen en bestuurshandelingen uitdrukkelijk dienen gemotiveerd te worden; 

Dat in casu een duidelijke schending van de motiveringsplicht aan de orde is waar : 

DVZ eventueel zelf een actief onderzoek moet voeren naar de mogelijkheid van financiering in het 

thuisland van een medische behandeling ( RVS 72.594, 18.3.1998); en 

DVZ moet in een weigering ook een gemotiveerd antwoord geven op de onmogelijkheid om een 

behandeling in het thuisland te verkrijgen rekeninghoudende met het inkomen van de betrokkene (RVS 

78.764, 17.2.1999); 
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Dat in casu geen duidelijke motivatie voorligt waar enerzijds DVZ stelt dat er een systeem van sociale 

zekerheid bestaat en verzoekster de benodigde zorgen gratis zou ter harer beschikking hebben daar 

waar het medisch verslag gevoegd bij de bestreden beslissing niet spreekt van gratis zorgen en door 

DVZ geen lijst van deze beweerde gratis zorgen bij de bestreden beslissing gehecht werd, hetgeen 

nochtans wenselijk zou geweest zijn ; 

Dat anderzijds geen enkele vraag gesteld werd naar of geen onderzoek gevoerd werd naar het inkomen 

of de middelen dewelke verzoekster ter harer beschikking had in Rusland op het moment van haar 

vertrek of waarover zij thans bij een verplichte terugkeer zou kunnen beschikken; 

Dat daarenboven uit een zeer recent verslag over Rusland (Country Sheet Russia van Planet Search 

dd. 5/2009) gebleken is dat de Russische grondwet in art. 41 inderdaad gratis gezondheidszorg 

voorziet, doch dit louter theorie is, gezien dit in de praktijk niet bestaat (p. 77 voorlaatste paragraaf van 

het geciteerde verslag) : de russische overheid heeft immers niet de nodige financiële middelen ter 

beschikking heeft om deze voorziening werkbaar en operationeel te maken in gans het russische land ; 

Dat de russische overheid zelfs de meest elementaire voorzieningen zoals drinkbaar water, gas en 

elekriciteit niet kan voorzien of garanderen ; 

Dat gelet op het hogervermelde de toegankelijkheid der gratis gezondheidszorgen dan ook zeer de 

vraag is : het rapport toont aan dat gezondheidszorg meestal beschikbaar is in de grote steden doch 

niet gratis en meestal tegen betaling ; buiten de grote steden, nl. in kleinere steden en op het platteland 

is de situatie veel schrijnender en wordt men geconfronteerd met verouderde infrastructuur en 

onderbetaald en niet gekwalificeerd personeel, zodat betaling de algemene regel is ; 

Dat nopens psychiatrie en het voorradig zijn van medicamenten desbetreffend meestal in de grote 

steden psychiatrische patiënten kunnen geholpen worden al dan niet tegen betaling , doch erbuiten de 

noodzakelijk hulp zeer twijfelachtig is ; 

Psychische of psychiatrische aandoeningen worden in Rusland immers niet au sérieux genomen en 

meestal onderkend ; 

Bovendien stelt zich de vraag hoe in geval van verplichte terugkeer verzoekster werk zal vinden en 

indien zij al werk zal gevonden hebben zij als werknemer met een gemiddeld inkomen van 150 euro per 

maand haar dagelijkse levensnoodzakelijke uitgaven van huur, voeding, verwarming en verlichting kan 

betalen en er bovenop nog haar broodnodige medische uitgaven zal kunnen financieren ? 

Dat DVZ derhalve geen afdoende motivering gegeven heeft, gezien zij enerzijds getuigt van 

oppervlakkigheid en vaagheid en anderzijds van onnauwkeurigheid ; 

Dat het middel bijgevolg ernstig is ; 

Om alle hogervermelde redenen dient de bestreden beslissing dan ook nietig verklaard te worden;” 

 

De verzoekende partij adstrueert haar tweede middel als volgt: 

 

“Daar waar de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is, maakt dit een schending uit van de 

zorgvuldigheidsplicht; 

Vervolgens dient benadrukt te worden dat het bestuur verondersteld wordt slechts met kennis van zaken 

een bepaalde beslissing te nemen; 

In casu nam DVZ nochtans een beslissing zonder met de elementen, hogervermeld onder nr. 1, 

rekening te houden; 

Dat zij derhalve hun taak niet naar behoren vervuld hebben en als gevolg hiervan zij een beslissing 

genomen hebben zonder enige concrete informatie, een beslissing dewelke het lot van verzoekster 

bezegeld heeft; 

DVZ kan bovendien niet naar redelijkheid verantwoorden dat de door verzoekster ingediende 

overwegingen niet geloofwaardig zouden zijn; 

Er bestaat derhalve een wanverhouding tussen de aangevoerde reden van ongeloofwaardigheid, 

enerzijds, en de daaropvolgende beslissing tot weigering van de verblijfsaanvraag, anderzijds;” 

 

2.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het eerste en tweede middel van de verzoekende 

partij:  

 

“Verzoekster meent dat haar gezondheidsproblemen geminimaliseerd worden. Verzoekster zou Rusland 

nooit ontvlucht zijn, moest zij niet het slachtoffer zijn geweest van agressie vanwege het overheids-

personeel en de politie in Rusland. De medische problemen hebben ernstige psychologische gevolgen 

teweeg gebracht en deze worden thans onderschat. Verzoekster meent dat de Dienst Vreemdelingen-

zaken zelf een onderzoek moet doen naar de mogelijkheid van financiering van de medische behande-

ling in het thuisland. Er is geen duidelijke motivatie waaruit blijkt dat er een systeem van sociale 

zekerheid bestaat en dat de nodige zorgen gratis zouden zijn voor verzoekster. Er werd geen onderzoek 

gedaan naar het inkomen van verzoekster en de middelen die zij heeft. Uit een verslag van mei 2009 
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blijkt dat de Grondwet in Rusland gratis gezondheidszorgen voorziet, maar dat dit in de praktijk dode 

letter is. De overheid heeft onvoldoende middelen om dit waar te maken. De meest elementaire 

voorzieningen zoals gas, water en elektriciteit kunnen niet gegarandeerd worden. Het rapport toont aan 

dat medische zorgen in grote steden beschikbaar zijn, maar niet gratis. De hulp voor psychische 

problemen is beschikbaar maar niet gratis in grote steden, erbuiten is dit sowieso problematisch. Er is 

ook niet onderzocht of verzoekster werk kan vinden en voldoende kan verdienen om in haar 

levensonderhoud te voorzien. De beslissing is oppervlakkig, onnauwkeurig en onzorgvuldig. Er wordt 

niet aangetoond dat de door verzoekster ingediende overwegingen niet geloofwaardig zouden zijn. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de thans bestreden beslissing deze is, d.d. 22 

september 2010, waarmee de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9 ter van de 

Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980. 

De beslissing werd genomen na een advies van de arts-attaché d.d. 18 juni 2010, waaruit ondermeer 

blijkt dat er geen gevaar is voor het leven van verzoekster. Er zijn geen contraindicaties om te reizen. 

De medicatie die verzoekster heden neemt, is beschikbaar in Rusland en er zijn verschillende 

ziekenhuizen waar verzoekster kan verzorgd worden. De klachten van verzoekster zijn enkel angst, en 

er zijn geen tekenen van een psychotisch karakter. Verzoekster heeft ook nooit een psychiater 

geraadpleegd. Er is geen gevaar voor het leven van verzoekster, er zijn enkel minimale tekenen van 

depressie. Er is ook geen noodzaak aangetoond voor de aanwezigheid van familieleden of derden. De 

arts-attaché besluit in zijn medisch advies, dat integraal deel uitmaakt van het administratieve dossier, 

dat er geen medische redenen zijn om in België te verblijven, omdat de opvolging en beschikbaarheid 

van de medicatie voorhanden is in Rusland en omdat het leven van verzoekster niet in gevaar is. 

In de beslissing wordt vervolgens bijkomend aangegeven dat medische zorgen toegankelijk zijn in 

Rusland. Burgers hebben recht op gratis gezondheidszorgen. De behandeling die verzoekster nodig 

heeft wordt dekt. 

Verzoekster bekritiseert de beslissing door te stellen dat in de beslissing de problemen van verzoekster 

geminimaliseerd zouden worden. Verwerende partij stelt vast dat verzoekster echter geen bewijzen 

aanlevert waaruit zou blijken dat het advies van de arts — attaché niet zou stroken met de medische 

problematiek van verzoekster. Uit niets kan worden afgeleid dat de medische aandoeningen van 

verzoekster een ernstiger karakter vertonen dan in de beslissing wordt aangenomen. Verzoekster maakt 

de stelling dan ook niet aannemelijk dat haar medische problemen geminimaliseerd zouden worden. 

Verwerende partij stipt ten overvloede aan dat verzoekster hoofdzakelijk psychologische problemen 

aanvoert, maar dat zij tot op de datum van het onderzoek van de arts-attaché nooit een psychiater heeft 

geraadpleegd, wat twijfel kan doen ontstaan over de ernst van de door haar beweerde psychologische 

problemen. 

Het administratief dossier geeft aan dat in Rusland een systeem van gratis  gezondheidszorgen bestaat, 

en dat de medicatie die verzoekster behoeft, beschikbaar is in het land. Verzoekster zegt dat er geen 

duidelijke motivatie werd gegeven op dit vlak in de beslissing. 

  

Verwerende partij vindt in het middel van verzoekster echter geen concrete aanwijzingen waaruit zou 

blijken dat het onderzoek in dit verband onzorgvuldig zou zijn verlopen, en dat de conclusies in verband 

met het voorhanden zijn van medische zorgen voor verzoekster onterecht zouden zijn. 

In de beslissing wordt verwezen naar het administratieve dossier, waarin inderdaad documentatie is 

opgenomen waaruit blijkt dat de medicijnen die verzoekster nodig heeft, voorhanden zijn in Rusland. 

Verzoekster toont het tegendeel niet aan. 

Dat de gezondheidszorgen gratis zijn, wordt door verzoekster in twijfel getrokken. Zij verwijst naar een 

rapport van mei 2009 van Planet Search waaruit zou blijken dat dit systeem in de praktijk niet zou 

werken. Het rapport maakt geen deel uit van het administratieve dossier. Het is voor verwerende partij 

dan ook niet mogelijk om de ernst en inhoud van dit rapport te achterhalen. Verzoekster levert alleszins 

geen concrete bewijzen aan waaruit zou blijken dat de gezondheidszorgen voor haar niet gegarandeerd 

zijn in haar thuisland. Zij beperkt zich tot vage en algemene beschouwingen die veraf staan van haar 

concrete casus. Uit niets dat zij aanvoert blijkt dat de beslissing onzorgvuldig zou zijn, en dat de 

overwegingen aan de basis van de beslissing onredelijk zouden zijn. Zelfs al zou het rapport van Planet 

Search relevante info bevatten, dan nog moet verzoekster aantonen dat deze informatie op haar van 

toepassing is. Het louter verwijzen naar algemene rapporten is niet toereiken om de persoonlijke situatie 

te motiveren. 

Verzoekster beweert dat er geen garanties zijn dat zij zal werk vinden in haar thuisland om in haar 

onderhoud te voorzien. Verwerende partij is van mening dat het aan verzoekster is om aan te tonen dat 

werk vinden voor haar onmogelijk zou zijn. Uit het administratief dossier blijkt niet dat verzoekster niet in 

staat zou zijn om te werken, en waarom dat dit helemaal onmogelijk zou zijn in Rusland. Met louter 

hypothetische beweringen kan de geldigheid van de onderhavige beslissing niet aangevochten worden. 

Minstens moet een begin van bewijs van hetgeen verzoekster beweert worden aangebracht. 



  

 

 

RvV  X- Pagina 6 van 11 

Gelet op de gegevens die voorliggen, met name het advies van de arts-attaché die aangeeft dat er geen 

sprake is van een ernstige medische problematiek en dat bovendien de gezondheidszorgen die 

verzoekster behoeft voorhanden zijn in Rusland, kan de beslissing niet onredelijk noch onzorgvuldig 

genoemd worden. 

Verzoekende partij maakt ook niet duidelijk waarom de beslissing onredelijk zou zijn. 

"Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de materiële motiveringsplicht geschonden is. De keuze die een 

bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid, zoals in casu het geval, maakt, schendt 

slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zich van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na 

lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat 

de rechter niet 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 (R.v.St., nr. 82.301, 20 september 

1990. De Raad stelt, in het kader van zijn opdracht van wettigheidstoets ing, vast dat de overheid in 

redelijkheid tot de door haar gedane vaststelling komt en er in het dossier geen gegevens voorhanden 

zijn die onverenigbaar zijn met die vaststelling." (R.V.V., nr. 11096, 9 mei 2008) 

"De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende  wijze  dient  te  informeren  over  

alle  relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (R.v.St., nr. 

107.624, 11 juni 2002)." (RW nr. 10.917, 30 augustus 2007, dossiernr. 2007-07-628) 

De verwerende partij concludeert dat de bestreden beslissing wel degelijk afdoende werd gemotiveerd, 

en dit zowel in feite als in rechte. 

De verwerende partij merkt op dat verzoekende partij de motieven van de beslissing schijnt te kennen, 

vermits zij ze aanvecht in het verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

"Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt, (zie o.a. R.v.St.,  nr.  167.407,  2 

februari 2007; R.v.St.,  nr. 167.411, 2 februari 2007). 

De verzoekende partij voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht als algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur aan, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt 

onderzocht." (R.V.V., nr. 14.261 van 29 november 2007) 

"Wat betreft de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op 

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft 

kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de 

beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van 

de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 

167.477). (R.V.V, arrest nr. 21.513 van 16 januari 2009) 

De beslissing is derhalve afdoende formeel gemotiveerd. 

In de mate dat verzoekende partij van oordeel is dat de materiële motiveringsplicht met voeten getreden 

werd, heeft de verwerende partij de eer te antwoorden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

zich niet in de plaats kan stellen van de administratieve overheid. 

Hiervoor kan verwezen worden naar rechtspraak van de Raad van State, die in casu, mutatis mutandis 

van toepassing is: 

"Overwegende dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot de bevoegdheid van 

de Raad van State behoort zijn beoordeling van de gegrondheid van het dringend beroep in de plaats te 

stellen van die van de administratieve overheid; dat de Raad van State in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd is na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van het dringend 

beroep 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 kunnen komen." (R.v.St., arrest nr. 139.590 dd. 

20 januari 2005; 16.443 CGV - BBWT) (R.v.St., arrest nr. 163.382 dd. 10 oktober 2006, Staatsraad 

Adams, G/A 147.167/XIV-18.551) 

"Overwegende, in de mate dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

inhoudelijk aanvecht en aldus de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, dat het bij de 

beoordeling daarvan niet tot de bevoegdheid van de Raad van State behoort zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid; dat de Raad van State in de uitoefening van 

zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd is na te gaan of deze overheid bij haar 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 kunnen komen." 

(R.v.St., arrest nr. 164.103 dd. 25 oktober 2006, Staatsraad Adams, G/A 144.344/XIV-17.680) 

Verwerende partij is derhalve van oordeel dat de beslissing afdoende werd gemotiveerd, en dit zowel in 

feite als in rechte. Verzoeksters beweringen kunnen hieraan geen afbreuk doen. 
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Het eerste middel is niet ernstig. 

In iedere hypothese kan de uiteenzetting van verzoekende partij niet leiden tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou 

de bestreden beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm 

overtreden, hetzij een overschrijding of afwending van de macht inhouden.” 

 

2.1.3. 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. Hetzelfde geldt voor artikel 62 van de Vreemdelingenwet. De 

bestreden beslissingen geven duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze werden 

genomen. In de motivering van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische 

grondslag, met name artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en naar het feit dat uit het advies van de 

controlearts blijkt dat er voor de verzoekende partij geen gevaar is voor haar leven, dat ze enkel tekenen 

heeft van een kleine aandoening, dat er geen noodzaak is voor de aanwezigheid van familieleden of 

derden, dat de opvolging en beschikbaarheid van de medicatie in Rusland voorhanden zijn en dat 

derhalve niet blijkt dat de verzoekende partij lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit, of niet blijkt dat de verzoekende partij lijdt aan een ziekte die een reëel 

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

ling is in het land van herkomst. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit 

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel 

vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om 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 onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij heeft op 26 november 2008 een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ingediend.  

 

Aan haar aanvraag voegt ze een medisch attest toe. In dit attest wordt de medische problematiek 

uiteengezet door dokter K. Hierin stelt de arts: 

 

“MEDISCHE VOORGESCHIEDENIS: 

Naar België gevlucht vanuit Tatarstan in augustus 2008, om nationale redenen. 

HUIDIGE PROBLEMATIEK: 

Meswonde bovenbuik met duodenum perforatie. Dringend geopereerd in Tatarstan. 
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Ik zag patiënte eerste keer op het spreekuur met postoperatieve open wonde met ontsteking. 

Onder locale verdoving resectie van de wondranden en hechting met ethilon 4.0 

Antibioticacuur en pijnstillers geïndiceerd 

Verder controle van gastro-enteroloog geïndiceerd ivm posttraumatische en postoperatieve complica-

ties: misselijkheid, braken, subfebr.koorts, veel pijn 

Tijdens het spreekuur: huilend, angst, trillende handen 

Volgens de mensen waar patiënte verblijft: regelmatig paniekaanvallen, ‘s nachts constant aan huilen.” 

 

Op 13 maart 2009 maakt de verzoekende partij nieuwe medische stukken aan de verwerende partij 

over. De behandelde arts verklaart dat de verzoekende partij aan postoperatieve somatische pathologie 

lijdt en dat ze recidiverende psychische klachten heeft en dat regelmatige opvolging door een arts of 

specialist, de nabijheid van een ziekenhuis en de aanwezigheid van familieleden en/of derden nood-

zakelijk zijn. Ook stelt de behandelde arts dat de verzoekende partij niet kan terugkeren naar haar land 

van herkomst. Voorts verklaart de arts dat hij voldoende informatie heeft over therapiemogelijkheden in 

Rusland en dat hij al 20 jaar ervaring in klinische geneeskunde heeft. Op 23 juni 2009, 15 oktober 2009, 

11 januari 2010 en 1 april 2010 worden nieuwe medische stukken aan de verwerende partij overge-

maakt, waarin de behandelde geneesheer zijn medische vaststellingen en opmerkingen herhaalt. Voorts 

deelt de behandelde arts, met name dokter K., mee dat hij aan een medische conferentie te Twer 

(Rusland) van 4-5 juni 2009 deelgenomen heeft en dat hij zijn attesten en formulieren voor de medische 

regularisatie opstelt aan de hand van de informatie die hij tijdens deze conferentie verkregen heeft. De 

arts vat zeer kort samen waarover deze conferentie ging. 

 

Op 2 april 2010 wordt de verzoekende partij op consultatie bij de ambtenaar-geneesheer uitgenodigd 

opdat hij haar zou kunnen onderzoeken. Op 20 april 2010 vindt deze raadpleging plaats, in aanwezig-

heid van een tolk. Uit het medische verslag, opgenomen in het administratief dossier en ter kennis van 

de verzoekende partij gebracht, blijkt:  

 

“Raadpleging dd. 20/04/2010 

(…) 

Volgens de patiente werd ze in juli 2008 aangevallen in Rusland maar ze weet niet precies welke datum, 

ze werd achtergelaten in een bos, ze werd geraakt aan het hoofd en in de maag. Ze heeft autostop 

gedaan tot in een dorpje waar er een ziekenhuis was en waar haar ouders haar kwamen ophalen, ze 

wist niet meer de naam van het dorpje. Ze werd gehospitaliseerd gedurende 1 dag voor het ontsmetten 

van de wonden, ze krijgt kalmeringsmiddelen en pijnstillers. Ze zegt dat ze medische documenten heeft 

thuis van dat ongeval. Ze is in augustus naar Europa geweest. De patiënte heeft geen andere ziekten 

gehad, ze werd nooit geopereerd, ze werd in België nooit gehospitaliseerd. 

De medicatie meegebracht door de patiënte : Zyprexa (olanzapine als antipsychoticum), Motifene, 

Efexor of venlafaxine, Omeprazole en Temesta. Ze weet niet waarom ze deze medicatie moet nemen. 

De patiënte heeft geen nieuwe medische attesteri of rapporten meegebracht. 

“Aktuele klachten 

De patiënte zegt dat ze hoofdpijn overal in het hoofd heeft sinds de agressie, slaapstoornissen, moeite 

bij het inslapen, vaak wakker, slapeloosheid, gynaecologische problemen, soms vertraging van haar 

regels sinds december 2008, pijn in de buik aan de rechterkant, constipatie. Als psychische klachten 

vermeldt de patiënte dat ze vaak in paniek is sinds de agressie, angst als er veel mensen zijn rondom 

haar vooral als ze de politie ziet, angst in het openbaar vervoer, ze zegt dat ze werd gehinderd door de 

politie in haar land 1 week voor de agressie, ze werd ook éénmaal gecontroleerd door de politie, ze 

werd verwijderd door de politie. Ze verandert haar karakter de hele tijd, haar arts raadt haar aan om 

mensen te zien, uit te gaan, vrienden vinden in België. Ze heeft broze nagels, witte haren maar ze heeft 

een kleurstof in haar haren. Ze hoest veel en ook transpiratie van de handen. 

Fysisch onderzoek 

De patiënte wil zich niet uitkleden. 

De bloeddruk is 120/80, hart en longen zijn normaal, is er een kleine wond van ongeveer 3 cm in de 

bovenbuik aan de rechterkant, ze heeft pijn bij palpatie van de buik, ze heeft geen wit haar, de haren 

zijn geverfd. Er is geen zweet, de ogen zijn normaal, de patiënte is in goede algemene toestand. We 

moeten nog vermelden dat de patiënte nooit een psychiater heeft geraadpleegd, ze werd nooit 

gehospitaliseerd in een psychiatrisch ziekenhuis. 

Capaciteit om te reizen 

De ziekte van patiënte is geen contra-indicatie om te reizen. 

Aktuele medicatie 
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Volgens de patiënte neemt ze Zyprexa of olanzapine die kan vervangen worden door Clozapine, 

Ibuprofen, Efexor of venlafaxine die kan vervangen worden door Zoloft, Omeprazole en Temesta, die 

kunnen ook door Nitrazepam vervangen worden. 

Beschikbaarheid en opvolging In Rusland 

De medicatie van patiënte is beschikbaar in Rusland, er zijn ook verschillende ziekenhuizen, waar de 

patiënte kan behandeld worden. (zie administratief dossier).” 

In het medische verslag wordt geconcludeerd dat “De patiënte is een vrouw van 25 jaar uit Rusland. De 

patiënte heeft een ongeval gehad in Rusland maar ze weet niet op welke datum, en waar het was. Ze 

werd nooit geopereerd, dus het is onmogelijk dat ze een duodenumperforatie had, omdat een 

duodenumperforatie geopereerd moet worden door een chirurg. 

We weten ook niet waarom de patiënte een open wond had drie maanden na het ongeval, het was een 

licht letsel en superficieel. Er zijn geen littekens van een buikoperatie. 

De klachten van patiënte zijn enkel angst, we vinden geen tekenen van een psychotisch karakter, de 

patiënte heeft nooit een psychiater geraadpleegd. 

Wij hebben geen nieuwe medische rapporten ontvangen na de raadpleging dd. 20/04/2010 ivm. Haar 

psychische klachten en operatie van het duodenum. 

Er is dus geen gevaar voor het leven van de patiënte, de patiënte heeft enkel kleine tekenen van een 

depressie. 

Er is geen noodzaak voor de aanwezigheid van familieleden of derden. 

Er is geen medische reden om in België te blijven, omdat de opvolging en beschikbaarheid van de 

medicatie voorhanden zijn in Rusland, het leven van de patiënte is niet gevaar.”  

 

Hieruit blijkt dat de verzoekende partij geen ernstige aandoeningen heeft. Ze vertoont enkel kleine 

tekenen van depressie. In de bestreden beslissing wordt de conclusie van de ambtenaar-geneesheer 

gevolgd en toegevoegd dat alle Russische burgers recht hebben op gratis gezondheidszorg die door de 

overheid gegarandeerd wordt via een systeem van verplichte ziektekostenverzekering die gefinancierd 

wordt uit de staatsbegroting, belastinginkomsten en andere bronnen. Op basis van het rapport “Country 

sheet Russia” van Planet Search van mei 2009 tracht de verzoekende partij de argumenten met betrek-

king tot de gratis gezondheidszorg te weerleggen. De verzoekende partij verwijst naar pagina 77 van dit 

rapport. In dit rapport wordt weliswaar vermeld dat het recht op gratis gezondheidszorg in staats- en 

gemeentelijke instellingen zoals gewaarborgd door de Russische grondwet in werkelijkheid niet bestaat. 

Evenwel blijkt uit het recentere rapport “Terugkeer naar de Russische Federatie – Landeninformatie” 

van 13 november 2009, zoals opgenomen in het administratief dossier, dat de gratis gezondheidszorg 

onder meer de ambulante medische dienstverlening (met inbegrip van preventieve behandeling, 

diagnoses en behandeling van ziekten, zowel thuis als in poliklinieken) en hospitalisatie dekt en dat bij 

alle noodgevallen en ambulancehulpverlening, niet alleen in klinieken, maar ook in geval van ambulante 

basiszorgverlening de medicijnen door de overheid worden betaald (gratis voor elke Russische burger, 

zelfs voor hen die niet onder het OMS-systeem vallen). Waar de verzoekende partij stelt dat de gratis 

zorgverlening misschien in grotere steden bestaat, maar dat de situatie in kleinere steden en op het 

platteland veel schrijnender is, laat zij na aan te tonen waar ze zich in Rusland zou vestigen en waarom 

ze niet in een grotere of nabij een grotere stad zou kunnen wonen. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat de verwerende partij haar medische problemen voorstelt alsof deze 

kleinigheden zijn, wordt erop gewezen dat de verwerende partij de conclusie van de ambtenaar-

geneesheer gevolgd heeft na een grondig medisch onderzoek van de verzoekende partij. Deze vast-

stellingen worden door de verzoekende partij niet in concreto weerlegd.  

 

Waar de verzoekende partij stelt dat de motiveringsplicht geschonden is, daar haar aanvraag louter op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en niet op grond van artikel 9bis van de Vreemde-

lingenwet onderzocht werd, wordt erop gewezen dat de verzoekende partij een aanvraag op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ingediend heeft. Bijgevolg diende de verwerende partij de 

aanvraag van de verzoekende partij enkel op de grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet te 

onderzoeken. Indien de verzoekende partij niet-medische argumenten wenst aan te voeren dient ze 

daartoe de geëigende weg te volgen door bijvoorbeeld een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in te dienen. 

  

Voorts stelt de verzoekende partij dat in de bestreden beslissing geen rekening werd gehouden met 

haar inkomen om na te gaan ze wel de mogelijkheid heeft om in haar thuisland haar medische behande-

ling te financieren. Ze vraagt zich ook af hoe ze met een gemiddeld maandloon van 150 euro dient rond 

te komen in haar land van herkomst. In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk gesteld: “Uit het 

administratief dossier blijkt het volgende mbt de toegankelijkheid van de medische zorgen. Alle 
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Russische burgers hebben recht op gratis gezondheidszorg die door de overheid gegarandeerd wordt 

via een systeem van een verplichte ziektekostenverzekering die gefinancierd wordt uit de staats-

begroting, belastingsinkomsten en andere bronnen. De gratis gezondheidszorg dekt de behandeling die 

betrokkene nodig heeft voor haar aandoening.” Voorts wordt erop gewezen dat de verzoekende partij in 

haar aanvraag van 26 november 2008 hiervan geen melding gemaakt heeft. Bijgevolg kan ze de 

verzoekende partij niet verwijten hieromtrent niet expliciet of meer gedetailleerd gemotiveerd te hebben.  

 

De Raad concludeert dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing met alle 

relevante feiten heeft rekening gehouden, dat zij die correct heeft beoordeeld en niet kennelijk onredelijk 

tot haar oordeel is gekomen. De bestreden beslissing is zowel in rechte als in feite terecht genomen. De 

verzoekende partij maakt geen schending van de motiveringsplicht aannemelijk. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet 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). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins 

aantoont dat de bestreden beslissingen een schending uitmaken van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

2.2. In een derde middel voert de verzoekende partij de schending van artikel 6 van het Europees 

Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (BS 19 augustus 1955, hierna: EVRM). 

 

2.2.1. De verzoekende partij adstrueert haar middel als volgt: “Daar waar de bestreden beslissing niet 

afdoende gemotiveerd is, zij de zorgvuldigheid en redelijkheidsplicht schendt, maakt dit tevens een 

inbreuk uit op artikel 6 van het EVRM.”  

 

2.2.2. De verwerende partij laat na op dit middel van de verzoekende partij te repliceren. 

 

2.2.3. Artikel 6 EVRM kan niet dienstig worden aangevoerd. Immers vallen betwistingen in verband met 

de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen buiten de toepassingssfeer 

van artikel 6 van het EVRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Maaouia c. Frankrijk (GC), nr. 

39652/98, 5 oktober 2000, CEDH 2000-X; RvS 16 januari 2001, nr. 92.285; RvS 4 januari 2006, nr. 

153.232; RvS 4 januari 2006, nr. 153.237; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM. Deel 

2. Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2004, vol I, 409).  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien mei tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 


