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 nr. 221 131 van 14 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VAN DER STRAETEN 

Justitieplein 5/1 

9200 DENDERMONDE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 3 december 2018 

heeft 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 8 oktober 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

9bis 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 en tot afgifte van een 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 25 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VANHECKE, die loco advocaat K. VAN DER STRAETEN 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE  

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 8 oktober 2018 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 07.02.2018 werd 

ingediend door : 

 

A(…), F(…) 

nationaliteit: Marokko 

geboren te (…) op (…) 

adres: (…) 

 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

 Reden: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

 

Ter ondersteuning van haar aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de 

instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 

15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 

198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie 

niet meer van toepassing. 

 

Betrokkene haalt aan dat zij samenwoonst met haar echtgenoot de heer E(…) B(…) O(…). Ook 

verklaard betrokkene dat ze zich ten volle inzet voor de opvoeding van haar meerderjarig zoon de heer 

e(…) B(…) A(…). 

Deze elementen kunnen echter niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid daar 

betrokkene niet aantoont waarom dit haar zou beletten om tijdelijk terug te keren en aldaar haar 

aanvraag in te dienen. Een tijdelijke scheiding van partner en meerderjarig kind verhindert betrokkene 

niet om de aanvraag in het land van herkomst in te dienen. Van zodra immers betrokkene zich in haar 

land van herkomst of een land daartoe gemachtigd in het bezit heeft gesteld van de documenten vereist 

om tot binnenkomst in het Rijk te worden toegelaten, staat het haar vrij zich opnieuw met haar gezin te 

verenigen. 

 

Zij beroept zich hiervoor op art. 8 EVRM. Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan 

worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen 

niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting 

om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel 

een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen 

nadeel met zich meebrengt. De verplichting om terug te keren betreft slechts een tijdelijke verwijdering 

van het grondgebied, wat niet wil zeggen dat betrokkene definitief gescheiden zal worden van haar 

gezin, waardoor deze geen onherstelbare of ernstige schade met zich meebrengt. In zijn arrest dd. 

27.05.2009 stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op 

dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoeker zou toelaten 

de bepalingen van de Vreemdelingenwet naast zich neer te leggen”. Overeenkomstig de vaste 

rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om 

zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan worden beschouwd als een schending van 

artikel 8 van het EVRM. (Rvs 22 februari 1993, nr42.039, Rvs 20 juli 1994,nr 48.653, Rvs 13 december 

2005, nr 152.639). 

 

Bovendien dient er eveneens opgemerkt te worden dat betrokkene niet aantoont dat het voor haar 

echtgenoot onmogelijk is om haar te vergezellen naar het land van herkomst om daar samen de 

beslissing in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf af te wachten. 

 

Bertokkene verwijst ook naar haar medische toestand en zij legt een medisch attest voor 08.01.2018. 

Hieromtrent dient er opgemerkt te worden dat uit het dit medisch attest niet kan afgeleid worden dat het 

voor betrokkene onmogelijk is om te reizen. Verder dient er ook opgemerkt te worden dat dit medisch 
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attest en de medische problematiek reeds ten gronde werden onderzocht in het kader van haar 

aanvraag art. 9ter. Deze aanvraag werd echter ongegrond verklaard op 26.04.2018. 

Zijn beroept zich hiervoor ook op art. 2 EVRM. Wat de vermeende schending van art. 2 van het EVRM 

recht op leven betreft dient opgemerkt te worden dat de bescherming verleend via art. 2 van het EVRM 

slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. Betrokkene legt een medische attest voor dd. 

08.01.2018, doch dit heeft al het voorwerp uitgemaakt van de ongegronde beslissing 9ter. Er werden 

geen andere documeten meer voorgelegd waaruit zou moeten blijken dat de medsiche toestand van 

betrokkene levenbedreigend is . De loutere vermelding van het artikel 2 EVRM volstaat dus niet om als 

buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

Betrokkene haalt aan dat zij geen familieleden, financiële middelen noch kennissen in Marokko zou 

hebben die haar kunnen bijstaan wanneer zij tijdelijk terugkeert naar het land van herkomst. Deze 

elementen kunnen echter niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet 

de nodige documenten kan voorleggen die dergelijke bewering ondersteunt. Bovendien lijkt het erg 

onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van 

herkomst waar zij voor korte tijd zou kunnen verblijven of haar financieel te steunen, in afwachting van 

een beslissing in het kader van haar aanvraag tot regularisatie.” 

 

1.2. Op 8 oktober 2018 neemt de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing: 

 

“Mevrouw: 

Naam, voornaam: A(…), F(…) 

geboortedatum:  (…) 

geboorteplaats:  (…) 

nationaliteit:  Marokko 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van 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 

 

2.1.1. In een eerste middel, dat zich richt tegen de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard, voert 

verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van 

de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), de materiële 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het 

proportionaliteitsbeginsel. Het middel luidt als volgt: 

 

“2.1. De beslissing tot afwijzing van toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (…).  

Verzoekster heeft in haar verzoekschrift in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

uitdrukkelijk betoogd dat een terugkeer naar haar land van herkomst, zelfs indien tijdelijk, haar zou 

onthouden van de nodige medische verzorging, zodat dit bij haar zowel fysieke, als psychische schade 

teweeg zou brengen. Zo werd uitdrukkelijk in het verzoekschrift naar de medische toestand van 

verzoekster, het gebrek aan zowel financiële steun in haar land van herkomst, als toegang tot een 

adequate medische behandeling verwezen: 
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- "Verzoekster is ernstig ziek. Het is in haar medische toestand bijzonder moeilijk om alleen, zonder 

enige bestaande omkadering, naar haar herkomstland terug te reizen teneinde aldaar een 

verblijfsaanvraag in te dienen. 

Verzoekster haar enige familie verblijft in België. Zo verblijft verzoekster heden bij haar echtgenoot, de 

EL BERKANI Omar tezamen met hun zoon, EL BERKANI Anouar. De heer EL BERKANI Omar heeft 

een onbeperkt verblijfsrecht en de heer ER BERKANI Anouar beschikt over de Belgische nationaliteit. 

Verzoekster heeft geen familieleden, noch kennissen in Marokko die haar kunnen bijstaan wanneer zij 

er aankomt. 

- "Een bruuske onderbreking van het gezinsleven voor onbepaalde tijd zou bovendien veel stress en 

angst bij verzoekster en haar gezin teweegbrengen, zodat de gevolgen bijzonder nefast en onmenselijk 

zouden zijn, ook voor haar psychische gezondheid. "Dat zowel de fysieke schade, als de emotionele 

schade voldoende is om als buitengewone omstandigheid te worden ingeroepen." 

- "Indien verzoekster teruggestuurd dient te worden naar Marokko, zal zij niet langer de toegang hebben 

tot de juiste medische behandeling en zal zij in afzienbare tijd chronische aandoeningen oplopen aan 

hart en bloedvaten, ogen, nieren, zenuwen en voeten. 

Een recent rapport van de Wereldbank stelt vast dat meer dan andere landen in dezelfde regio, er 

sterke ongelijkheden in toegang tot de gezondheidszorg aanwezig zijn, zowel tussen rurale en stedelijke 

gebieden, als tussen rijkere en armere bevolking ("Plus que d'autres pays de la région, Ie Maroc affiche 

des inégalités fortes en termes d'accès aux soins de santé entre les régions, entre les zones rurales et 

les zones urbaines et entre les populations riches et pauvres."). 

Wanneer zij aankomt in Marokko zal zij zich onmogelijk op eigen houtje kunnen vestigen, laat staan zich 

laten behandelen met de aangepaste medische behandelingen." 

Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken aan verzoekster een afwijzing van de toepassing van artikel 

9bis Vreemdelingenwet oplegt. Terwijl overeenkomstig artikel 2 EVRM staten verplicht zijn het recht op 

leven te vrijwaren door niemand medische verzorging te onthouden die levensnoodzakelijk is. Het 

EHRM heeft immers reeds overwogen dat het recht op leven zoals voorzien in artikel 2 EVRM 

geschonden werd wanneer de nationale autoriteiten iemands leven in gevaar brengen door hem de 

medische zorg te onthouden die voor de bevolking in het algemeen beschikbaar is. Indien de stelling 

van de verwerende partij dat verzoekster haar medische toestand geen buitengewoon geval betreft, 

waarop artikel 2 EVRM van toepassing is, dan beroept verzoekster zich op het verbod van foltering, 

zoals gewaarborgd door artikel 3 EVRM. Naast artikel 2 EVRM, steunen zieke rechtszoekenden zich 

namelijk in hoofdzaak op artikel 3 EVRM in geval een verwijderingsmaatregel lastens hen werd 

genomen naar een land waar de continuïteit in adequate en toegankelijke zorgverstrekking niet of in 

onvoldoende mate is verzekerd. Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat wanneer als middel tevens 

de strijdigheid van de verwijderingsmaatregel met artikel 2 van het EVRM, naast artikel 3 van het EVRM 

werd opgeworpen, het Hof de klacht op basis van artikel 2 van het EVRM telkens als "indissociable from 

the substance of the complaint under Article 3" beoordeelde. 

- Schending materiële motiveringsplicht: 

Buitengewone omstandigheden zijn omstandigheden die de vreemdeling verhinderd hebben de 

machtiging aan te vragen in een Belgische consulaire of diplomatieke post vooraleer naar België te 

komen. ( Rvs 25 april 1995, nr. 53.032; RvS 15 juni 1995, nr.53.736). Indien de vreemdeling zich al in 

België bevindt, moeten de buitengewone omstandigheden hem/haar verhinderd hebben om voor de 

machtigingsaanvraag terug te keren naar het land van herkomst. Bij de beoordeling van de ingeroepen 

omstandigheden dient het evenredigheidsbeginsel te worden toegepast. Het is immers voldoende dat 

het bijzonder moeilijk is om de aanvraag in het herkomstland te doen. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen heeft eerder reeds geoordeeld dat "verzoekster kan worden bijgetreden 

waar zij stelt dat de verwerende partij uit het oog verliest dat haar medische problemen, ook al zijn deze 

te licht bevonden om een medische regularisatieaanvraag te staven, nog steeds samen met eventuele 

andere elementen een humanitaire aanvraag kunnen rechtvaardigen" (RvV 30 juni 2015, nr. 148 879). 

De beslissing dat het verzoekschrift in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond 

is, impliceert bijgevolg allerminst dat er geen buitengewone omstandigheden in het kader van het 

verzoekschrift van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werden aangetoond. Bovendien heeft de Raad 

van State in haar arrest d.d. 18/12/2014 (nr. 229.610) geoordeeld dat: « Par ailleurs, Ie fait que la 

demande d'autorisation de séjour de la requérante fondée sur I'article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 était recevable, Ie 21 mai 2012, constitue en soi une circonstance exceptionnelle au sens de 

l'article 9bis de la loi du 15décembre 1980 faisant obstacle è ce que la requérante forme sa demande 

d'autorisation de séjour dans son pays d'origine.» 

Het loutere feit dat een verzoekschrift ingediend op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

ontvankelijk werd verklaard, volstaat om een buitengewone omstandigheid aan te tonen bij het indienen 

van een aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit de beslissing van 

de verwerende partij was dit nieuwe element, die de beslissing d.d. 26/04/2018 vormt, haar niet 
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ongekend, nu zij zelf in haar motivering vermeldt: “Verder dient er ook opgemerkt te worden dat dit 

medische attest en de medische problematiek reeds ten gronde werden onderzocht in het kader van 

haar aanvraag art. 9ter. Deze aanvraag werd echter ongegrond verklaard op 26.04.2018.” (zie §4 van 

weigeringsbeslissing artikel 9bis Vreemdelingenwet - stuk 1) 

Ook uit de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is reeds gebleken dat medische 

elementen buitengewone omstandigheden kunnen zijn voor een verzoekschrift in toepassing van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. De dienst Vreemdelingenzaken is er toe gehouden hierover te 

motiveren en mag niet enkel verwijzen naar de weigeringsbeslissing over het verzoekschrift in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet (RvV 17 februari 2010, nr. 38.847 en RvV 29 april 

2010, nr. 42.699). 

Zo oordeelde de RvV eerder dat zelfs indien de argumentatie van de verzoeker over de medische 

situatie niet duidelijk was, dan nog moet het antwoord van Dienst Vreemdelingenzaken verder gaan dan 

een loutere verwijzing naar de beslissing o.b.v. artikel 9tervan de Vreemdelingenwet: (…). 

Tevens kan het arrest d.d. 21/12/2009 (nr. 36.370) als voorbeeld geciteerd worden. Uit dit arrest blijkt 

namelijk dat het niet volstaat een situatie te benoemen als "een element van medische aard" zodat het 

noodzakelijk onder de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet valt, maar dat een 

dergelijke situatie eveneens kan volstaan om een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet aan te tonen en bijgevolg nader dient onderzocht te worden (RvV 21 

december 2009, nr. 36.370): (…). 

Nu de verwerende partij de argumentatie van verzoekster als volgt heeft beantwoord: (…). De 

verwerende partij heeft bijgevolg op generlei wijze rekening gehouden met het gegeven dat verzoekster 

in haar land van herkomst geen toegang zal hebben tot een adequate medische behandeling. Het 

argument dat verzoekster nog een vlucht zou kunnen nemen naar haar land van herkomst, neemt 

immers niet weg dat zij zich bij aankomst in een prangende humanitaire situatie zal komen te bevinden. 

Verder meldt de verwerende partij dat het recht op medische hulpverlening zoals gewaarborgd door 

artikel 2 EVRM enkel in buitengewone gevallen toepassing vindt. Het gegeven dat er geen actueel 

levensgevaar is, neemt opnieuw niet weg dat bij een terugkeer naar het land van herkomst een 

degressie van de gezondheidstoestand van verzoekster zal intreden die wel levensbedreigend kan zijn. 

Deze gevolgtrekking is allesbehalve louter potentieel, gezien de verschillende diagnoses, zoals 

weergegeven in het attest, duidelijk een achteruitgang van de gezondheidstoestand van verzoekster 

weergeven. Zoals reeds vermeld, beroept verzoekster zich tevens op de bescherming van artikel 3 

EVRM. Tot slot verwijst de verwerende partij naar de ongegronde beslissing 9ter". 

Zoals reeds uit het hierboven reeds aangehaalde arrest van de Raad van State is gebleken, volstaat het 

gegeven dat het verzoekschrift op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet ontvankelijk werd verklaard, 

om een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet aan te tonen. 

Het is bijgevolg een substantiële miskenning van de materiële motiveringsplicht om zonder meer te 

stellen dat het verzoekschrift op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard 

teneinde te motiveren dat er geen buitengewone omstandigheden werden aangetoond. Te meer nu de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de motiveringsplicht reeds als volgt heeft ingevuld: (…) (RvV 13 

februari 2014, nr. 118 795) In dit arrest heeft de Raad verduidelijkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

tekort schiet aan haar motiveringsplicht wanneer deze, niettemin er kennis van te hebben genomen, niet 

in gaat op de nefaste gevolgen die een terugkeer zou hebben op de verzoeker. Dat alle aangehaalde 

elementen over de gezondheidstoestand van verzoekster ter kennis waren van de verweerder bij het 

nemen van de bestreden beslissing (stuk 9). Dat de gezondheidstoestand van verzoekster heden niet 

verbeterd is, nu zij een nieuw attest bijbrengt waarin dezelfde aandoening worden weergegeven (stuk 

10). Verzoekster is dermate hulpbehoevend dat hij dagelijkse zorg nodig heeft, zowel van 

verpleegkundigen als van haar familie. Een uitgebreide mantelzorg is in het geval van verzoekster 

onontbeerlijk. Vereisen dat verzoekster terugkeert naar haar land van herkomst zou gezien zijn 

zorgwekkende medische situatie een schending uitmaken van artikel 2 EVRM, minstens van artikel 3 

EVRM. Hun gezin staan dagelijks mee in voor de praktische verzorging van en financiële steun aan hun 

vader. Hun hulp is onontbeerlijk, hetgeen ook bevestigd wordt door de behandelende geneesheren. 

Hierdoor is er sprake van een bijzondere afhankelijkheidsband tussen verzoekster en haar gezin, zowel 

praktisch als emotioneel. Dat er nochtans niet werd weergegeven waarom er geen rekening werd 

gehouden met het feit dat de medische behandeling in België dient te gebeuren. Er werd bijgevolg 

onvoldoende gewicht gegeven aan deze precieze omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggende 

individuele geval. Dat hiermee bovendien de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden 

geschonden, met name de materiële motiveringsplicht, het proportionaliteitsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. Dat het middel ernstig is.”  
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2.1.2. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt onmiskenbaar dat verzoekster zich verzet tegen de 

inhoud van de motieven van de bestreden beslissing, meer bepaald haar medische toestand. In de 

bestreden beslissing wordt omtrent de medische situatie van verzoekster het volgende gesteld: 

 

“Bertokkene verwijst ook naar haar medische toestand en zij legt een medisch attest voor 08.01.2018. 

Hieromtrent dient er opgemerkt te worden dat uit het dit medisch attest niet kan afgeleid worden dat het 

voor betrokkene onmogelijk is om te reizen. Verder dient er ook opgemerkt te worden dat dit medisch 

attest en de medische problematiek reeds ten gronde werden onderzocht in het kader van haar 

aanvraag art. 9ter. Deze aanvraag werd echter ongegrond verklaard op 26.04.2018. Zij beroept zich 

hiervoor ook op art. 2 EVRM . Wat de vermeende schending van art. 2 van het EVRM recht op leven 

betreft dient opgemerkt te worden dat de bescherming verleend via art. 2 van het EVRM slechts in 

buitengewone gevallen toepassing zal vinden. Betrokkene legt een medische attest voor dd. 

08.01.2018, doch dit heeft al het voorwerp uitgemaakt van de ongegronde beslissing 9ter. Er werden 

geen andere documenten meer voorgelegd waaruit zou moeten blijken dat de medische toestand van 

betrokkene levensbedreigend is . De loutere vermelding van het artikel 2 EVRM volstaat dus niet om als 

buitengewone omstandigheid aanvaard te worden.” 

 

De Raad stelt vast dat er geen nota en administratief dossier zijn neergelegd. Uit de argumentatie van 

de verzoekende partij blijkt dat het noodzakelijk is om kennis te kunnen nemen van de 

ongegrondverklaring van de aanvraag op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 26 april 

2018 en van de medische attesten die in dat kader zijn neergelegd en van de aanvraag op grond van 

9bis van de Vreemdelingenwet. De eerste bestreden beslissing steunt, betreffende de medische 

toestand van verzoekster, op een stuk dat zich niet in het administratief dossier bevindt. De Raad kan 

het rechtspunt aangaande de mogelijkheid tot reizen en/of mantelzorg vereist is niet beslechten. Nu er 

geen administratief dossier is, kan de Raad niet nagaan of de administratie uit de inlichtingen waarover 

zij beweerde te beschikken wel de juiste conclusies heeft getrokken. Daar de administratie deze 

determinerende informatie niet ter beschikking van de Raad heeft gesteld, maakt ze de 

wettigheidscontrole op haar beslissing onmogelijk (RvS 17 februari 1998, nr. 71.867). Derhalve dringt de 

nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing zich op. 

 

2.1.3. Uit de redactie van de tweede bestreden beslissing blijkt dat deze beslissing is afgeleverd in 

uitvoering van de eerste bestreden beslissing. Gelet op de nauwe samenhang tussen enerzijds de 

eerste bestreden beslissing en anderzijds het ten aanzien van verzoekster genomen bevel om het 

grondgebied te verlaten en de vaststelling dat de eerste bestreden beslissing dient vernietigd te worden, 

dient met het oog op de rechtszekerheid en in het belang van een goede rechtsbedeling de tweede 

bestreden beslissing hoe dan ook uit het rechtsverkeer te worden gehaald en te worden vernietigd. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft 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.  
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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 8 oktober 2018 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

9bis 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 en tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten, worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien mei tweeduizend negentien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


