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 nr. 72 093 van 19 december 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, thans de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke 

Integratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn en handelt in eigen naam 

en als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen X, op 12 oktober 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 24 augustus 2011 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt 

verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 

december 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

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

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 9 juli 2007 wordt er door de verzoekende partij namens haar twee minderjarige kinderen een 

aanvraag ingediend om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). De verwerende partij bevestigt in de nota dat deze 
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aanvraag ontvankelijk werd verklaard en dat hierdoor, in afwachting van een beslissing ten gronde, een 

attest van immatriculatie werd afgeleverd. 

 

Op 6 mei 2011 (volgens poststempel) dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag in om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Deze aanvraag wordt door de gemachtigde ambtenaar van de staatssecretaris op 24 augustus 2011, 

met kennisgeving aan de echtgenoot van eerste verzoekende partij op 15 september 2011, 

onontvankelijk verklaard. De beslissing betreft enkel de aanvraag van 6 mei 2011 en niet de aanvraag 

van 9 juli 2007, die wat de grond betreft nog steeds hangende is. Dit is de bestreden beslissing die luidt: 

 

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

06.05.2011 bij onze diensten werd ingediend door : 

F., S. B. (R.R. (0) (…)) 

geboren te Luanda op X 

F., E. M. A D. S. (bij DVZ ook bekend als F., E.) (R.R.(6) (…)) 

Geboren te Luanda op X 

F., E. S. D. S. (bij DVZ ook bekend als D. S., E. S.) (R.R.(0) (…)) 

Geboren te Orléans (Fr.) op X 

F., W. Dos S. (R.R. (0) (…)) 

Geboren te Luanda op X 

F., M. D. D.  (bij DVZ ook bekend als D. S. F., M.) (R.R. (0) (…)) 

Geboren te Luanda op X 

nationaliteit: Angola 

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 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; 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. De standaard medische 

getuigschriften dd. 28.02.2011 tonen geen enkele uitspraak omtrent de graad van ernst van de ziekte. 

Hoewel de op de standaard medische getuigschriften vermelde pathologie als ernstig beschouwd zou 

kunnen worden, wordt in de standaard medische getuigschriften niet verder verduidelijkt in welk stadium 

of toestand de ziekte zich bevindt en wordt aldus geen uitspraak gedaan omtrent de graad van ernst. 

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 KB. 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 van 

Migratie-en asielbeleid waarbij hun bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 

(dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

Reden van de maatregel: 
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• De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet 

van 15 december 1980). (…)” 

 

2. Rechtspleging 

 

Er wordt vastgesteld dat de verwerende partij op 14 december 2011 een brief naar de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen verzendt met de melding dat de bestreden beslissing op 25 oktober 2011 

werd ingetrokken. Dit gegeven werd ter terechtzitting niet bekendgemaakt. 

 

Omdat deze brief de Raad is toegekomen tijdens de beraadslaging en rekening houdend met de 

rechten van verdediging van de verzoekende partij is het passend de debatten te heropenen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De debatten worden heropend. 

 

Artikel 2 

 

De terechtzitting wordt bepaald op 10 januari 2012 om 9 uur 30. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien december tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


