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 nr. 97 320 van 18 februari 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 4 december 2012 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 4 juni 2012houdende de ongegrondheid van 

de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, met 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 januari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 februari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. WILLEMS 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 

 

De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris nam op 4 juni 2012 een beslissing houdende de 

ongegrondheid van de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing. 

 

“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 25.01.2012, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

Reden(en) : 
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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 J, J. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens (zie 

kopie in omslag in bijlage) en concludeerde het volgende: 

“Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze kan  

beschouwd worden als een aandoening die een reëel risico kan inhouden voor haar leven of fysieke 

integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Nigeria. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland ." 

“Op basis van het ter staving van de aanvraag voorgelegde medisch dossierstuk blijkt niet dat er bij de 

betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen noch noodzaak tot 

mantelzorg.” 

Aangezien de nodige medische zorgen en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Nigeria, 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). 

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 hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet 

van 15 december 1980)…“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat luidt: 

 

“Schending van de artikelen 9ter en 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, evenals de 

schending van de ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur; o.a. het materiële motiveringsbeginsel 

en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en van artikel 3 EVRM. DOORDAT verweerder stelt dat 

de aanvraag om machtiging tot verblijf door verzoekster ingediend op 20.10.2011, ontvankelijk is doch 

ongegrond om reden dat uit het door verzoekster voorgelegde medische attest de aandoening, hoewel 

deze kan beschouwd worden als een aandoening die een reëel risico kan inhouden voor haar leven of 

fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in 

Nigeria. TERWIJL verzoekster bij haar aanvraag dd. 20 oktober 2011 een duidelijk medisch attest 

voegde waaruit onder meer haar diabetes blijkt. Bij een eenvoudig specifiek onderzoek in verzoekster 

haar herkomstland, leert men dan ook dat voor deze aandoening geen degelijke behandeling kan 

aangeboden worden. Zo legt verzoekster een verklaring van 15 november 2012 van een medisch 

officier bij de ‘University of Benin Teaching Hospital5 voor die het volgende verklaart (stuk 3): (…). Vrij 

vertaald: “Redenen tegen repatriëring naar Nigeria als patiënt diabetes. Er zijn slechte medische 

voorzieningen, gebrek aan de zijde van de patiënt en zijn verwanten. Het gebruik van een niet-

gespecifieerde behandeling leidde tot de talrijke dood van patiënten. Veel gezinnen die over voldoende 

bestaansmiddelen beschikken, die hun kinderen en familieleden in landen zoals de VS, Nederland 
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Duitsland, België, etc, hebben, komen naar hun thuisland (Nigeria) om hun vaders, moeders, zusters en 

broeders mee te nemen voor behandeling. Er zijn ontzettend hoge kosten van de behandeling van 

onder meer het product Humullin 70/30 (insuline-injectie die we dagelijks gebruiken), zelfs op nationaal 

niveau. Dit is mijn oprechte advies, het zou crimineel zijn om deze patiënt te deporteren als ze diabetes 

heeft.” Dat de voormelde wet van 29 juli 1991 voorschrijft dat de overheid op straffe van onwettigheid 

van de beslissing in de akte die de beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet 

opnemen. Deze motivering moet niet enkel weergegeven worden doch moet ze ook afdoende zijn, dit 

wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk. De minister van Binnenlandse Zaken heeft tevens de plicht zijn 

beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval 

moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden van de zaak. Dat de bestreden beslissing nu 

wel gemotiveerd wordt doch deze motivering zeker niet afdoende is na voldoende onderzoek van de 

concrete omstandigheden van de zaak. Schending van art. 3 Wet betreffende uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen, meerbepaald de materiële motiveringsplicht en eveneens de 

zorgvuldigheidsplicht. Dat verwerende partij ten onrechte stelt dat een adequate behandeling mogelijk is 

in het land van herkomst van verzoekster; De bestreden beslissing is niet adequaat, d.w.z. dat ze niet 

duidelijk, precies, volledig en toereikend is. De auteur van de beslissing gebruikt louter vage, stereotiepe 

formule of een stijlformule en is niet proportioneel met de belangrijkheid van de beslissing. De auteur 

van de beslissing blijft in gebreke om in de beslissing zelf de juridische en feitelijke redenering uit te 

leggen die dienen als grondslag van de bestreden beslissing om zijn bevoegdheid toe te passen in deze 

feitelijke situatie. De loutere vermelding van gegevens van MedCOI-databank dd. 09.02.2012, van een 

‘aanvraag NG 2064-20115 en van een aanvraag aan “Medisch Advies Bureau” dd. 19.05.2011 volstaan 

niet te constateren dat de benodigde behandeling voorhanden is in het land van herkomst. Dat 

verwerende partij moet duiden waarop zijn administratieve handeling berust en de feitelijke elementen 

moeten worden vermeld die ertoe hebben geleid het verband te leggen tussen het dispositief van de wet 

en de bedoelde hypothese. De juridische argumentatie van de administratieve autoriteit moet worden 

uiteengezet met het risico om, in het tegenovergestelde geval, niet begrepen te worden door de 

onderhorige en onttrokken te worden aan de beslissingsmogelijkheid van de rechter. De 

beschikbaarheid van specifieke medische hulp voor de aandoening waaraan verzoekster lijdt dient in 

concreto te worden beoordeeld in de context van de algemene gezondheidssituatie in Nigeria. Uit stuk 3 

blijkt duidelijk dat het enerzijds moeilijk is voor een diabetes-patiënt in Nigeria om een noodzakelijke 

geïndividualiseerde behandeling te krijgen en anderzijds dat deze behandeling (indien deze al 

voorhanden is) enorm kostelijk is. Dienaangaande is de beschikbaarheid van de medische zorgen in het 

land van herkomst, integendeel wat door DVZ wordt beweerd, dus niet reëel, onzeker en zeer beperkt 

(RvS 29 november 2000, nr. 91.152). Bovendien zijn de medische zorgen in het land van herkomst 

financieel niet toegankelijk voor verzoekster (RvS 22 juli 1998, nr. 75.389). Verzoekster dient met eigen 

middelen de (al dan niet beschikbare) medicaties te financieren, wat in casu financieel onmogelijk is 

voor verzoekster. Verwerende partij bevestigt een en ander en zegt dat de medicatie door betrokkene 

dient betaald te worden... Verzoekster kan echter gelet op haar aandoening geen arbeid verrichten... 

Gelet op het voorgaande zal een terugkeer naar het thuisland (en tevens een terugreis naar Nigeria) 

leiden tot een verergering van verzoekster haar aandoening met een reëel risico op verergering. 

Enerzijds kan men in Nigeria niet beschikken over een aanvaardbaar kwalitatief niveau van medische 

verzorging en anderzijds bestaat er geen systeem van sociale zekerheid waarop verzoekster kan 

terugvallen. De medicaties zijn vervolgens voor verzoekster financieel ontoegankelijk. De bestreden 

beslissing bevat aldus geen voldoende motivering en komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht die men 

mag verwachten in elk concreet geval. Verwerende partij moet tevens rekening houden met de 

onmogelijkheid om een behandeling in het thuisland te verkrijgen en in zijn weigeringsbeslissing een 

gemotiveerd antwoord formuleren op de bewezen argumenten dat verzoekster de vereiste 

geneesmiddelen niet kan bekomen om reden dat zij onvoldoende middelen heeft. Dienst 

Vreemdelingenzaken heeft nagelaten om een onderzoek te voeren naar de mogelijkheden voor 

verzoekster om in haar land van herkomst werk te kunnen bemachtigen en inkomsten te genereren. 

Nigeria is dan ook gekenmerkt door een instabiele economie waar het quasi onmogelijk is om arbeid te 

vinden. ‘De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen’ (RvSt. 4 maart 1960, nr. 7681; RvSt. 30 september 1960, nr. 8094, 

RvSt 23 november 1965, nr. 11.519). Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen is het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog 

noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch aanvaardbare motivering gebeurt van de door de overheid 

genomen beslissingen. Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch 

aanvaardbaar is en dat zij steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij 

derhalve niet behoorlijk naar recht gemotiveerd is. De Raad van state eist dat de overheid tot haar 

voorstelling van de feiten (nr. 21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding ( nr. 21.094, 17 april 1961) 

komt met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding 
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vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of niet bewezen worden beschouwd zonder bij de 

betrokkene direct en persoonlijk inlichten te vragen of hem in de gelegenheid te stellen de stukken over 

te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken 

(RvSt 18 september 1984,RW. 1984-85, 946). Als de bevoegde Minister, per impossibile, en in strijd met 

het voorgaande, toch zou stellen dat men in Nigeria wel de benodigde behandeling voorhanden is, quod 

non, dan dient hij hiervan uiteraard het onweerlegbaar bewijs te leveren, wat in de bestreden beslissing 

niet gebeurd is (RvSt 7 mei 2001, nr. 95.175). Dat verzoekster zonder meer aantoont dat haar medische 

behandeling noodzakelijk is en in het herkomstland onrnogelijk kan worden bekomen (RvSt 20 juli 2000, 

nr. 89.067).” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht 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 kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

In casu heeft de gemachtigde van de staatssecretaris de medische stukken van verzoekster 

overgemaakt aan de ambtenaar-geneesheer voor advies. Laatstgenoemde heeft de voorgelegde 

attesten geëvalueerd, doch vastgesteld dat de door verzoekster ingeroepen ziekte niet beantwoordt aan 

een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet die aanleiding kan 

geven tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk. In het advies wordt door de arts-

adviseur expliciet het volgende gesteld: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 20.10.2011. 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

I. Beknopt overzicht van de voorgelegde medische stukken 

Door de betrokkene werd het volgende medisch getuigschrift ter staving van haar aanvraag voorgelegd: 

een medisch getuigschrift dd. 8/912011 van Dr. D, huisarts. Deze vermeldt als diagnose arteriële 

hypertensie, insuline dependente diabetes, discopathie met ischias, dyslipidemie, argumenten voor 

PTSD. RI Insulatard, Amlor, Lisinopril, Metformine. 

II. Analyse van dit medisch dossier leert mii het volgende: 

Er zouden argumenten (welke?) zijn voor PTSD, maar deze worden niet gegeven. Uit het ter staving 

van de aanvraag voorgelegde medisch attest blijkt dat deze 46 -jarige vrouw lijdt aan arteriële 

hypertensie, insuline dependente diabetes, discopathie met ischias, dyslipidemie. 

De enige aandoening die volgens mij hier in aanmerking komt wal betreft een 9ter aanvraag is de 

insulinodependente diabetes. 

III. Beschikbaarheid van de behandeling 

Voor de chronische opvolging van diabetes zijn er mogelijkheden in Nigeria. Wat betreft de 

behandelings- en opvolgingsmogelijkheden in het herkomstland, werd gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het administratief dossier van de betrokkene: 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank : REQUEST FORM Medical Advisors’ Office 

BMA,IMMIGRATION AND NATURALISATION SERVICE,MINISTRY OF THE INTERIOR AND 

KINGDOM RELATIONS, REQUEST NUMBER: NG-2365-2012, Date 09-02-2012, bijgevoegd in het 

administratief dossier. 

• Request NG 2064 —2011 expense order 940201 bevestigt deze gegevens. 

• De medicatie is ook voorhanden zoals blijkt uit REQUEST FORM Medical Advisors ’ Office 

BMA,IMMIGRATION AND NATURALISATION SERVICE, MINISTRY OF THE INTERIOR AND 

KINGDOM RELATIONS, REQUEST NUMBER: NO- 2065 - 2011, EXPENSE ORDER: 940201 FROM: 

Medical Advisors ’ Office, Date: 19/05/2011. 

IV. Mogelijkheid tot reizen en mantelzorg 
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Op basis van het ter staving van de aanvraag voorgelegde medisch dossierstuk blijkt niet dat er bij de 

betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen noch noodzaak tot 

mantelzorg. 

V. Toegankelijkheid 

Betrokkene kan wat betreft de insulinedependente diabetes in Nigeria terecht bij gezondheidscentra 

voor gratis zorgen, na verwijzing ook zorgen van specialisten. De medicatie dient door betrokkene 

betaald te worden. 

NGN 2,900 voor een verpakking Mixtard 30 hm (alternatief voor Actraphane) 

NGN 4,850 voor 14pillen Omeprazole 20 mg.Nexium 

NGN2,250 voor 100pillen Metoclopramide 10 mg: Maxolon[2] 

Betrokkene legt geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dal zij arbeidsongeschikt zou zijn. 

We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan 

met de noodzakelijke hulp. 

VI. Conclusie 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze kan 

beschouwd worden als een aandoening die een reëel risico kan inhouden voor haar leven of fysieke 

integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Nigeria. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland.” 

 

Gezien het duidelijk advies heeft de gemachtigde van de staatssecretaris verzoeksters aanvraag niet op 

kennelijk onredelijke wijze ongegrond verklaard. Anders dan verzoekster voorhoudt, is de ambtenaar-

geneesheer wel degelijk ingegaan op de concrete medische aandoeningen, en werd afdoende 

uiteengezet om welke reden niet blijkt dat de aandoening een ernstig risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit van verzoekster. 

 

Verzoekster toont niet aan dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze zou zijn genomen. 

Verzoekster betoogt dat de verwijzingen van de ambtenaar-geneesheer niet volstaan om te constateren 

dat de benodigde behandeling voorhanden is in het land van herkomst. Verzoekster meent dat 

onvoldoende werd nagegaan of de behandeling voor diabetes voor haar beschikbaar en betaalbaar is. 

Het loutere feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de bestreden beslissing en een andere 

mening is toegedaan dan de ambtenaar-geneesheer maakt geen grond tot vernietiging uit. Ook de 

verwijzing naar algemene rapporten kan niet tot een andersluidende beslissing leiden. 

 

Uit de motieven van het medisch advies en de bronnen waarnaar daarbij wordt verwezen, blijkt dat de 

ambtenaar-geneesheer een grondig en zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd naar de toegankelijkheid 

van de medische behandeling in het land van herkomst. 

 

De kritiek van verzoekster komt er in wezen op neer dat artikel 3 van het EVRM is geschonden doordat 

haar aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet als 

ongegrond werd afgewezen. Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet de 

verzoekende partij doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te 

nemen dat zij in het land waarnaar zij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te 

worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen staven met 

een begin van bewijs. Zij moet concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een 

blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een 

inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan 

worden geschonden volstaat op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 

105.262; RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 

123.977). De verzoekende partij maakt met haar betoog niet aannemelijk dat verwerende partij bij het 

nemen van de bestreden beslissing artikel 3 van het EVRM heeft miskend. 

 

Tenslotte toont de verzoekende partij ook niet aan dat het voor haar onmogelijk is om een inkomen te 

verwerven in het land van herkomst. Zij beperkt zich tot de stelling dat zij gelet op haar aandoening 

geen inkomsten kan genereren zonder in concreto aan te tonen dat zij arbeidsongeschikt zou zijn. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 
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De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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: 

 

Enig artikel  

  

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien februari tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


