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 nr. 227 073 van 4 oktober 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS 

Rootenstraat 21/20 

3600 Genk 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Bosnische nationaliteit te zijn, op 29 mei 2019 

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

beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 

18 maart 2019 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 en tot afgifte van bevelen om het 

grondgebied te verlaten.  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. MOSKOFIDIS, die verschijnt voor de verzoekende partijen, 

en van attaché K. PAPPAERT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers hebben meerdere aanvragen om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ingediend die alle op niets uitgedraaid zijn.  

 

Op 21 februari 2019 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet. 
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Verzoekers worden op 28 mei 2019, onder een bijlage 13septies, bevolen om het grondgebied te 

verlaten met grensleiding en vasthouding met uitstel met het oog op verwijdering. Met arrest nr. 222 582 

van 12 juni 2019 schorst de Raad bij uiterst dringende noodzakelijkheid de tenuitvoerlegging van 

voornoemd bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 18 maart 2019 neemt de gemachtigde de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste 

bestreden beslissing en deze is gemotiveerd als volgt: 

 

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

21.02.2019 bij onze diensten werd ingediend door :  

 

S., C. (…) (R.R.: (…)), geboren te Mostar op 08.04.1968  

S., B. (…) (R.R.: (…)), geboren te Vrosevac op 03.09.1972  

+ kinderen:  

S., A. (…) (R.R.: (…)), geboren te Sarajevo op 15.03.1992  

S., S. (R.R.: (…)), geboren te Sarajevo op 15.03.1992  

S., B. (…) (R.R.: (…)), geboren te Peine op 15.02.1996  

S., E. (…) (R.R.: (…)), geboren te Peine op 23.01.1997  

Nationaliteit: Bosnië en Herzegovina  

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, zoals gewijzigd door de 

wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012) deel ik u mee dat dit verzoek onontvankelijk is   

 

Reden(en):  

 

Artikel 9ter – § 3 5° – van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 

29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 

06.02.2012); de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk werden reeds ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling.  

 

Op 01.07.2015 en 24.02.2016 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. 

De elementen ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 21.02.2019 en in de 

bijgevoegde medische attesten (zie bevestiging arts d.d. 15.03.2019 in bijgevoegde gesloten omslag), 

werden eveneens ingeroepen in de andere aanvraag om machtiging tot verblijf.  

Indien de elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk, dient de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren op basis van artikel 9ter §3 – 5°  van de wet van 15 december 1980 zoals 

vervangen door Art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals 

gewijzigd door de wet van 08.01.2012 (BS 06.02.2012). Aangezien betrokkene geen enkel nieuw 

element aanbrengt, is de aanvraag bijgevolg onontvankelijk.“  

 

Op 18 maart 2019 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot afgifte van 

bevelen om het grondgebied te verlaten. Dit zijn respectievelijk de tweede en derde  bestreden 

beslissing. Deze zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“De heer  

Naam + voornaam: S., B. (…)  

geboortedatum: 15.02.1996  

geboorteplaats: Peine  

nationaliteit: Bosnië en Herzegovina  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene niet in bezit van een geldig paspoort“  

 

“De heer,  

Naam + voornaam: S., E. (…) 

geboortedatum: 23.01.1997  

geboorteplaats: Peine  

nationaliteit: Bosnië en Herzegovina  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven,  

 

binnen 7 dagen na de kennisgeving.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene niet in bezit van een geldig 

paspoort.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers voeren een enig middel aan: 

 

“a) Schending van artikel 3 EVRM, artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, iuncto de 

zorgvuldigheidsplicht iuncto de motiveringsplicht, zoals geformuleerd in artt 2-3 van de Wet 

Uitdrukkelijke Motivering Bestuurshandelingen van 29 juli 1991. Volledig ten onrechte krijgen verzoekers 

een weigeringsbeslissing omtrent de aanvraag tot machtiging van verblijf om medische redenen, 

conform artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, alsook worden zij in het bezit gesteld van een bevel om 

het grondgebied te verlaten. Dat deze beslissing evenwel strijdig is met artikel 3 EVRM, alsook met 9ter 

van de Vreemdelingenwet en de motiveringsplicht alsook de zorgvuldigheidsplicht.  

 

Er dient inderdaad benadrukt te worden dat, alhoewel de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat de 

elementen reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige regularisatieaanvraag, dit evenwel niet 

overeenkomt met de werkelijkheid. In het kader van de laatste regularisatieaanvraag hebben verzoekers 

inderdaad verschillende documenten bijgevoegd om de situatie van Roma in Bosnië-Herzegovina aan te 

tonen:  

 

- Spécial report on the status of Roma in Bosnia and Herzegovina  

- Healthcare in Bosnia and Herzegovina in the context of the return of refugees and displaced persons, 

Sarajevo, July 2001 .  

- Healthcare in Bosnia-Herzegovina  

 

Dat deze elementen voorheen niet in een andere regularisatieaanvraag werden voorgelegd. Verzoekers 

verwijzen hierbij naar het spécial report on the status of Roma in Bosnia and Herzegovina (…).. (Vrije 

vertaling:  

18. Volgens de verenigingen, de fundamentele problemen van het aanpakken van 

huisvestingsvraagstukken van de Roma bevolking zijn: slechte* uitvoering van het actieplan, gebrek aan 
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financiële middelen, lange en ingewikkelde procédures, onvoldoende samenwerking tussen Roma 

verenigingen, migratie van de Romabevolking , het ontbreken van de bouw percelen, onopgeloste 

eigendomskwesties, het onvermogen om bestaande gebouwen te legaliseren, gebrek aan middelen 

voor de participatie van gemeentelijke organen bij de uitvoering van projecten op kantonale niveaus, 

weerstand van de lokale bevolking, onvoldoende hygiëne en technische voorwaarden waaronder Roma 

wonen, en een gebrek aan bereidheid van de kant van de lokale administratie.)  

 

Er is zelfs sprake dat de graad van tewerkstelling van Roma in Bosnië-Herzegovina minder dan één 

procent is! ! Verzoekers verwijzen verder naar twee rapporten:  

1) Healthcare in Bosnia and Herzegovina in the context of the return of refugees and displaced persons, 

Sarajevo, July 2001  

2) Healthcare in Bosnia-Herzegovina  

 

(…). (vrije vertaling: Gezondheidszorg in Bosnië-Herzegovina is grotendeels ondergefinancierd. Er zijn 

veel gebreken in het gezondheidssysteem omwille van gebrek aan kennis, motivatie, technologische 

kennis en samenwerking tussen centra zoals verzekeringsinstellingen, gezondheidszorginstellingen en 

gezondheidszorg faciliteiten. Er is een zeer grote ongelijkheid in het systeem van gezondheidszorg, 

omwille van ondertafelbetalingen voor behandeling, gebrek aan motivatie door lage lonen, weinig 

carrieremogelijkheden en een ongelijk systeem)  

 

(…) (vrije vertaling: Deel twee van deze studie verstrekt een gedetailleerde, eventueel onvolledige, 

momentopname.  

Het portretteert de gezondheidszorg in BOSNIE-HERZEGOVINA vanuit een medisch perspectief. Het 

heeft een overzicht opgenomen van de institutionele structuur van de zorgverlening in BOSNIË-

HERZEGOVINA, evenals een overzicht van een aantal chronische ziekten en de mate waarin 

benodigde behandelingen voor deze ziekten beschikbaar zijn voor de lokale bevolking in BOSNIE-

HERZEGOVINA. Terwijl sommige van de belemmeringen voor de kwaliteit van de gezondheidszorg 

voortkomen uit het terrein en de transportproblemen binnen en over het hele land, en zo kan in zekere 

mate ook als gegeven kunnen gezien worden, kunnen andere belemmeringen beschouwd worden als 

complexer, zoals de moeilijkheden die minderheidsgroepen ondervinden om toegang te hebben tot 

secundaire en tertiaire gezondheidszorg in bepaalde domeinen. Het fenomeen van het grootschalige 

interne verhuis van bevolkingsgroepen zorgt ervoor dat minderheidsgroepen geen toegang krijgen tot 

noodzakelijke diensten van gezondheidszorg. Hierdoor dient het benadrukt te worden dat het feit dat 

mensen terugkeren naar BOSNIEHERZEGOVINA niet enkel een risico kan inhouden voor deze 

personen zelf, maar ook een risico tot toegang tot de gezondheidszorg voor de eigen bevolking in 

BOSNIEHERZEGOVINA. Bovendien blijkt, zoals blijkt uit bovenstaande studie, er een zekere 

onduidelijkheid te bestaan bij degene die gezondheidszorg verstrekken over de 

behandelingsmogelijkheden die beschikbaar zijn. Gezien de administratieve complexiteit van de 

gezondheidszorg, is het misschien niet verrassend dat er zo'n verwarring bestaat. Naast deze 

verwarring is het gebrek aan noodzakelijke financiële middelen misschien het meest fundamentele 

belemmering voor de effectieve werking van het gezondheidszorgsysteem in BOSNIË-HERZEGEVONA 

in haar huidige vorm. Deze tekorten variëren van een gebrek aan geavanceerde technologische 

faciliteiten in het land naar de algemene niet-beschikbaarheid van basismedicijnen. Het kan eenvoudig 

worden verklaard dat het gezondheidszorgsysteem in BOSNIEHERZEGEVONA niet in staat is om te 

tegemoet te komen aan de basisbehoeften van het volk voor wat betreft de medische gezondheidszorg; 

en het systeem is nu slechter dan het was in 1992. Personen die lijden aan veel ziekten, zouden beter 

niet terugkeren naar BOSNIEHERZEGOVINA. De niet-beschikbaarheid van een aantal behandelingen 

kunnen in bepaalde gevallen levensbedreigend zijn. Dit laatste hoeft echter niet te zeggen dat de 

terugkeer naar BOSNIE-HERZEGOVINA van personen die momenteel zijn in het buitenland mogen niet 

worden aangemoedigd en vergemakkelijkt. In plaats daarvan, moet ervoor gezorgd worden dat er een 

continue behandeling is van personen die chronisch of potentieel levensbedreigend lijden aan ziekten. 

Er dient geval per geval, en met de volledige aandacht voor de mogelijkheden voor de personen die 

toegang hebben tot de gezondheidszorg in het land van herkomst. Een grondige evaluatie van deze 

mogelijkheden houdt niet alleen in het nazien of de noodzakelijke geneesmiddelen beschikbaar zijn in 

het land van herkomst, of de behandelingsfaciliteiten, maar ook of deze persoon geen toegang heefit tot 

deze faciliteiten, evenals naar eventuele andere factoren die hun mogelijkheden voor behandeling 

kunnen beïnvloeden. Gezien deze belemmeringen voor adequaat gezondheidszorg in BOSNIE-

HERZEGOVINA, is het misschien wel overbodig om aan te geven dat de meeste tekortkomingen 

systemisch en structureel van aard zijn - voortvloeien uit een overcomplex en bureaucratisch 

administratief/juridisch systeem, eveneens uit een fundamenteel gebrek en slechte distributie van 

essentiële middelen. Niettemin moet opgemerkt worden dat zolang deze basisproblemen niet opgelost 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

zijn, bijvoorbeeld door de invloeding van een algemeen systeem in heel BOSNIË-HERZEGVINA, en de 

financiële middelen in de gezondheidszorg vermeerden, het niet mogelijk is om een adequaat niveau 

van gezondheidszorg voor personen in nood in BOSNIE-HERZEGOVINA aan te bieden. )  

 

Belangrijk is te vermelden dat er veel problemen zijn in de gezondheidszorg:  

o.a. - vervoerproblemen binnen het hele land,  

- de moeilijkheden die minderheden ondervinden om toegang te bekomen tot de gezondheidszorg;  

- administratieve en wettelijke complexiteit  

- dat er momenteel door een gebrek aan financiële middelen  

en dat personen met zeer complexe problemen (zoals in casu de familie S. (…)) beter enkel zouden 

terugkeren als er een geval per geval oplossing voor hun kan gevonden worden.  

 

Omtrent het bevel om het grondgebied te verlaten, wensen verzoekers te benadrukken dat zij dan ook 

onmogelijk gevolg kunnen geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, gezien de 

bovengenoemde redenen, met name het feit dat zij geen behandeling kunnen ondergaan in het land van 

herkomst, zoals blijkt uit de documenten die hierboven werden genoemd.  

 

De beslissing maakt dan ook een ernstige schending van artikel 3 EVRM, artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, de motiveringsplicht, zoals vervat in de Wet Uitdrukkelijke Motivering van 

Bestuurshandelingen van 1991, alsook van de zorgvuldigheidsplicht. Het dient dan ook benadrukt te 

worden dat deze beslissing als nietig dient beschouwd te worden en dient vernietigd te worden. Er werd 

door de Belgische Staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van verzoekers. De 

bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag 

uit van de Minister van Binnenlandse Zaken. Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijd (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de minister de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

2.3. De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 9ter, §3, 5° van de Vreemdelingenwet, dat 

bepaalt: 

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

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

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. (…) 

§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: (…) 

5°  in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter 

ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het 

kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van 

de huidige bepaling met uitzondering van de elementen die werden aangehaald in het kader van een 

aanvraag die als onontvankelijk werd beoordeeld op basis van artikel 9ter, § 3, 1°, 2° of 3°, en met 

uitzondering van de elementen aangehaald in eerdere aanvragen waarvan afstand werd gedaan.” 
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De bestreden beslissing is, luidens de bewoordingen ervan, volledig opgehangen aan het advies van de 

arts-adviseur van 15 maart 2019. Het medisch advies luidt als volgt: 

 

“U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 21.02.2019 en 01.07.2015 + 24.02.2016 

te vergelijken.  

Mr. S. (…) legt in zijn aanvraag d.d. 21/02/2019 een SMG voor, opgesteld door Dr. Wim Raes (huisarts) 

op 18/02/2019.  

Het bijgevoegde medische stuk d.d. 21/04/2017 van Dr. Jan Van Hecke (spoedarts) werd reeds 

beschouwd bij de aanvraag 9ter d.d. 21/08/2018, waarbij toen ook al een herhaling van de elementen 

werd vastgesteld. 

Uit het SMG d.d. 18/02/2019 blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. de 

medische attesten gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 01/07/2015 + 24/02/2016: Op het SMG d.d. 

18/02/2019 en de bijlage d.d. 21/04/2017 wordt namelijk vermeld dat Mr. S. (…), nu 22 jaar, geboren 

werd met ernstige mentale retardatie met secundaire autistische gedragsstoornissen die zich uiten in 

motorische onrust, gangstoornissen, moeilijk hanteerbaar gedrag, incontinentie voor stoelgang en urine, 

totaal gebrek aan autonomie. Hij heeft nood aan psychofarmaca en aan opvang in een gespecialiseerd 

centrum, dat klaarblijkelijk van 2015 tot op heden nog niet gerealiseerd werd.  

Op het SMG d.d. 18/02/2019 en de bijlage wordt dus geen enkele nieuwe diagnose gesteld voor 

betrokkene. Het voorgelegde SMG en bijlage bevestigen dus slechts de reeds eerder aangehaalde 

gezondheidstoestand van betrokkene.” 

 

Verzoekers betogen dat zij in het kader van de laatste regularisatieaanvraag verschillende niet eerder  

voorgelegde documenten hebben bijgevoegd om de situatie van Roma in Bosnië-Herzegovina aan te 

tonen, met name: Spécial report on the status of Roma in Bosnia and Herzegovina, Healthcare in 

Bosnia and Herzegovina in the context of the return of refugees and displaced persons, Sarajevo, July 

2001 en Healthcare in Bosnia-Herzegovina. Zij stellen dat deze elementen niet in een andere 

regularisatieaanvraag werden voorgelegd. 

 

De Raad stelt vast dat de stukken waarnaar verzoekers in het middel verwijzen hun betoog niet geheel 

lijken uit te sluiten, doch kan niet met zekerheid worden vastgesteld of dit ook de stukken zijn die in het 

kader van de aanvraag aan de verwerende partij werden voorgelegd. Derhalve blijkt dat het voor de 

beoordeling van het middel noodzakelijk is inzage te hebben in het administratief dossier. Voor de 

beoordeling van de wettigheid van een bestuurshandeling moet de Raad zich immers plaatsen op het 

ogenblik van het nemen van die bestuurshandeling, rekening houdend met de op dat moment gekende 

feitelijke en juridische gegevens (RvS 26 maart 2013, nr. 222.999). Het neergelegde administratief 

dossier bevat noch de op 21 februari 2019 ingediende aanvraag noch de eventueel bijgevoegde stukken 

die worden vermeld in het middel. De verwerende partij heeft ook nagelaten een nota met opmerkingen 

in te dienen. De Raad kan derhalve niet nagaan of de verwerende partij bij de totstandkoming van de 

bestreden beslissingen is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld 

en of zij op grond daarvan niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen. Derhalve heeft 

de verwerende partij de wettigheidscontrole op haar beslissingen onmogelijk gemaakt (RvS 17 februari 

1998, nr. 71 867). De nietigverklaring van de bestreden beslissingen zich dan ook op. 

 

3. Korte debatten 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 
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De beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 

18 maart 2019 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 en tot afgifte van bevelen om het 

grondgebied te verlaten, worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier oktober tweeduizend negentien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


