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 nr. 229 126 van 22 november 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. DANEELS 

Haachtsesteenweg 55 

1210 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 29 juli 2019 in 

eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarig kind X, heeft ingediend om de 

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

gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 25 

februari 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 verklaard wordt. 

 

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 30 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. DANEELS en van advocaat 

M. MISSEGHERS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 17 december 2018 dient de verzoekende partij een aanvraag 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) in.  

 

1.2. Op 25 februari 2019 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de 

bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

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

17.12.2018 bij onze diensten werd ingediend door: 

J., F. (..) (R.R. xxxxxxxxxx), geboren te Benin City op 24.12.1980  

+ zoon 

A. , P. E. A. (..)e, geboren te Brussel op 16.04.2012  

Nationaliteit: Nigeria 

Adres: (..) 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van*15 december 198Ö betreffende de toegang tot het 

grondgebied, hét 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 werd niet 

voorgelegd bij de aanvraag. 

inderdaad maakt betrokkene, J., F. (..), in zijn aanvraag 9ter dd. 17.12.2018 een medisch getuigschrift 

over gedateerd op 25.09.2018. Dit medisch getuigschrift is echter niet opgesteld conform het model 

vereist door Art.9ter §1 van de wet van 15.12.1980 en gepubliceerd in bijlage bij het KB van 24.01.2011 

tot wijziging van het KB van 17.05.2007; bovendien werd geen enkel ander medisch getuigschrift 

voorgelegd dat werd opgesteld conform het model van dit standaardgetuigschrift. De aanvraag werd 

ingediend op 17.12.2018, dus na de invoegingtreding op 29.01.2011 van het KB van 24.01.2011, en kan 

bijgevolg niet anders dan onontvankelijk worden verklaard overeenkomstig art.9ter §3-3° van de wet van 

15.12.1980, gezien het standaardmodel medisch getuigschrift niet samen met de initiële aanvraag werd 

overgemaakt (Arrest 70 753 RW dd. 28.11.2011 en Arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“III. ENIG MIDDEL 

Afgeleid uit de schending van artikel 9ter Vreemdelingenwet, artikel 3 en 13 EVRM alsook de materiële 

motiveringsplicht 

 

Eerste onderdeel 

Tegenpartij stelt in de bestreden beslissing dat de aanvraag om machtiging tot verblijf die op 17.12.2018 

aangetekend werd ingediend door verzoekster en haar zoon onontvankelijk is (stuk 1). 

In een andere beslissing acht tegenpartij de aanvraag om machtiging tot verblijf die op 17.12.2018 

aangetekend werd ingediend door verzoekster en haar zoon ontvankelijk doch ongegrond (stuk 3). 

Beide beslissingen werden door tegenpartij genomen op 25.02.2019. 

Beide beslissingen staan op naam van zowel verzoekster als haar zoon. 

Bovendien, zoals blijkt uit de beslissingen zelf, werd er door verzoekster en haar zoon slechts één 

aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen ingediend op 17.12.2018. 

De beslissingen zijn tegenstrijdig. 

Tegenpartij kan in het kader van éénzelfde aanvraag geen twee beslissingen nemen, laat staan twee 

tegenstrijdige beslissingen. 

Eenzelfde aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen kan door tegenpartij niet 

tegelijkertijd ontvankelijk (stuk 1) en onontvankelijk (stuk 3) beschouwd worden. 

De bestreden beslissing schendt artikel 9ter Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht. 

 

Tweede onderdeel 

Tegenpartij neemt in het kader van de aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen 

ingediend door verzoekster en haar zoon op 1 7.12.2018 de bestreden beslissing rekening houdend met 
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de medische situatie van de minderjarige zoon van verzoekster, doch niet met de medische elementen 

aangaande verzoekster zelf. 

Verzoekster verwijst naar het arrest nr. 213.757 van 11.12.2018 in de zaak RvV 188.228/11 waarbij Uw 

Raad beslist dat: 

"3.3.6. Verzoekster wijst erop dat zij ook medische elementen heeft voorgelegd die haarzelf 

betreffen.(...) 

Verzoekster brengt hiertegen in dat haar medische situatie belangrijke gevolgen heeft voor haar kind, 

dat hiermee geen rekening werd gehouden en dat de verwerende partij er niet mee kan volstaan om te 

stellen dat verzoekster een nieuwe aanvraag kan indienen. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster in haar aanvraag van 10 november 

2015 geen melding heeft gemaakt van de invloed dat haar aandoening op de gezondheidstoestand van 

haar zoon, zodat hierover niet afzonderlijk diende te worden gemotiveerd." 

In casu werden de elementen aangaande de medische situatie van P. (...) en de medische situatie van 

verzoekster tegelijkertijd aangebracht in het kader van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter Vreemdelingenwet, ingediend op 17.12.2018. 

De verblijfsaanvraag bevatte informatie over de gezondheidstoestand van beiden. Er werden medische 

attesten gevoegd aangaande de moeder en aangaande de zoon. 

De moeder van P. (...) heeft psychiatrische en cardiologische klachten. 

De medische situatie van verzoekster heeft uiteraard een belangrijke invloed op de situatie van het kind, 

dat zelf ook ernstig ziek is. 

De gezondheidssituatie van P. (...) staat onlosmakelijk verbonden met de gezondheidssituatie van zijn 

moeder. Dit is des te meer het geval nu uit de medische attesten van m.n. Dr. Naïma BEN ADDL 

(psychiater), het multidisciplinair rapport dd. 17.09.2018 en het attest van Dr. KANFAOUI van 

25.09.2018 blijkt dat een aantal van de ziektes waaraan P. (...) lijdt gelinkt zijn aan de (medische) 

situatie van zijn moeder. Zo bijvoorbeeld zijn zijn gedragsproblemen gelinkt aan de ernstige depressie 

van zijn moeder en schrijft het multidisciplinair team dat: 

"Tous ces symptômes semblent résulter de traumatismes importants vécus par P. (...), mais aussi de 

ceux transmis à travers la biographie familiale. En outre, l'impact de ces derniers semble avoir été 

amplifié par la situation de grande précarité sociale qu'était celle de la mère au moment de sa naissance 

». 

De ambtenaar-geneesheer stelt in zijn advies dat de gedragsproblemen van het kind gelieerd zijn aan 

de ernstige depressie van zijn moeder (stuk 3). 

Hieruit blijkt duidelijk dat de situatie van het ernstig ziek minderjarig kind niet beoordeeld kan worden 

zonder rekening te houden met de ernstige medische situatie van zijn moeder. 

Bovendien durft de ambtenaar-geneesheer in zijn advies te stellen "Deze beslissing geldt ook voor de 

moeder van betrokkene die desgevallend de nodige mantelzorg kan verzorgen. In het dossier is er geen 

sprake van attesten van arbeidsongeschiktheid, voorgeschreven door een arbeidsgeneesheer. We 

kunnen er vanuit gaan dat de moeder van betrokkene dus toegang heeft tot de arbeidsmarkt in haar 

land van herkomst, en dus kan voorzien in de zorgen die haar zoontje nodig heeft". Hoe kan van een 

ernstige zieke alleenstaande moeder zonder meer verwacht worden dat zij in de noodzakelijke 

(medische) zorgen van haar ernstig zieke minderjarige zoon kan voorzien. 

Hierbij wordt abstractie gemaakt van de medische informatie aangaande verzoekster, hoewel deze 

informatie duidelijk gevoegd werd en besproken werd in de aanvraag om machtiging tot verblijf 

ingediend op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet. 

Tegenpartij heeft geen rekening gehouden met alle (medische) elementen, van P. (...) en van zijn 

moeder, die gevoegd werden aan de aanvraag. 

Het gebrek aan duidelijkheid en transparantie is des te treffender nu artikel 9ter Vreemdelingenwet, 

alsook artikel 3 en 13 EVRM, een rigoureuze analyse van de beschikbaarheid van de zorgen vereist. 

De bestreden beslissing schendt artikel 9ter Vreemdelingenwet, artikel 3 en artikel 13 EVRM en de 

materiële motiveringsplicht.” 

 

2.2. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 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. 

 

2.3. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, dat luidt: 

“§ 1 
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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. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

(..) 

§ 3 

De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 

(..) 

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd bij de aanvraag of indien het 

standaard medisch getuigschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid; 

(..)” 

 

2.4. Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij op 17 december 2018 een 

“Aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter voor mevrouw F.J. (verzoekende partij) en 

haar minderjarige zoon P.E.A.A.” indiende. Onder punt 3 “ERNSTIGE ZIEKTE” in deze aanvraag wordt 

vooreerst ingegaan op de medische situatie van de minderjarige zoon en tenslotte wordt ook ingegaan 

op de medische situatie van verzoekende partij zelf: “Zoals m.n. uit standaard medisch getuigschrift dd. 

25.09.2018 van Dr. A.KANFAOUI lijdt mevrouw J. (..) aan zowel psychiatrische als cardiovasculaire 

klachten.” Onder punt 4 “GEEN ADEQUATE BEHANDELING MOGELIJK IN NIGERIA” wordt gesteld 

dat “Zowel verzoekster als haar minderjarige zoon kunnen onmogelijk op een adequate manier 

behandeld worden in het land van herkomst (..)”. Tenslotte wordt onder punt 7 gesteld: “Uit het 

voorgaande blijkt dat verzoekster en haar zoon lijden aan ziektes die een reëel risico inhouden voor hun 

leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

daar er geen adequate behandeling voorhanden is in hun land van herkomst. Gezien de ernstige 

medische toestand van betrokkenen, gelieve de aanvraag tot machtiging van verblijf van verzoekster en 

haar minderjarige zoon ontvankelijk en gegrond te verklaren (..)”. 

 

Het is aldus duidelijk dat verzoekende partij op hetzelfde moment en via eenzelfde schrijven enerzijds 

een aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet voor zichzelf indiende en anderzijds 

een aanvraag op grond van hetzelfde artikel voor haar minderjarige zoon indiende.  

 

Het loutere gegeven evenwel dat verzoekende partij ervoor geopteerd heeft om in één en hetzelfde 

schrijven beide aanvragen te doen, maakt niet dat de verwerende partij gehouden zou zijn om – 

wanneer één van deze aanvragen onontvankelijk blijkt – deze aanvraag desondanks toch ontvankelijk te 

verklaren omdat de andere aanvraag ontvankelijk is. Dergelijke handelwijze zou volledig in strijd zijn met 

het bepaalde in artikel 9ter van de vreemdelingenwet en zou toelaten dat een aanvrager zich kan 

onttrekken van de toepassing van een onontvankelijkheidsgrond louter door de aanvraag samen in te 

dienen met de aanvraag van een andere persoon dewelke wel ontvankelijk is.    

 

Verzoekende partij kan bezwaarlijk voorhouden dat - aangezien de aanvraag inzake de medische 

toestand van haar zoon ongegrond werd verklaard en de aanvraag inzake haar eigen medische 

toestand onontvankelijk werd verklaard - dit inhoudt dat de verwerende partij tegenstrijdige beslissingen 

heeft getroffen.  
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Zoals duidelijk blijkt uit de bewoordingen ervan betreft de thans bestreden onontvankelijkheidsbeslissing 

enkel de medische toestand van verzoekende partij:  

 

“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 werd niet 

voorgelegd bij de aanvraag. 

inderdaad maakt betrokkene, J., F. (..), in zijn aanvraag 9ter dd. 17.12.2018 een medisch getuigschrift 

over gedateerd op 25.09.2018. Dit medisch getuigschrift is echter niet opgesteld conform het model 

vereist door Art.9ter §1 van de wet van 15.12.1980 en gepubliceerd in bijlage bij het KB van 24.01.2011 

tot wijziging van het KB van 17.05.2007; bovendien werd geen enkel ander medisch getuigschrift 

voorgelegd dat werd opgesteld conform het model van dit standaardgetuigschrift. De aanvraag werd 

ingediend op 17.12.2018, dus na de invoegingtreding op 29.01.2011 van het KB van 24.01.2011, en kan 

bijgevolg niet anders dan onontvankelijk worden verklaard overeenkomstig art.9ter §3-3° van de wet van 

15.12.1980, gezien het standaardmodel medisch getuigschrift niet samen met de initiële aanvraag werd 

overgemaakt (Arrest 70 753 RW dd. 28.11.2011 en Arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011).” (eigen 

onderlijning).  

 

De beslissing inzake de medische toestand van haar zoon betreft ook enkel hem: 

 

“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 A., P. E. A. (..). De arts-adviseur evalueerde deze 

gegevens op 21.02.2019 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de 

aangehaalde medische elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling 

en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Nigeria. 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden.” (eigen onderlijning).  

 

Het loutere gegeven dat in de hoofding van de bestreden beslissing en de beslissing inzake de 

medische toestand van haar zoon zowel de naam van verzoekende partij als die van haar kind vermeld 

worden, heeft enkel te maken met het feit dat de betrokkenen één aanvraag hebben ingediend, elk 

gewag makend van een onderscheiden medische toestand. Het is geenszins foutief of tegenstrijdig van 

de verwerende partij om enerzijds een beslissing te nemen aangaande de medische toestand van 

verzoekende partij en anderzijds een beslissing te nemen aangaande de medische toestand van de 

minderjarige zoon. 

 

2.5. Verzoekende partij toont met haar betoog geen schending van de materiële motiveringsplicht noch 

een schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet aan.  

 

2.6. Waar verzoekende partij betoogt dat haar medische toestand onlosmakelijk gevolgen heeft voor de 

gezondheidstoestand van haar kind, wijst de Raad erop dat dit argument betrekking heeft op de 

beoordeling van de medische situatie van haar kind, en dus op de ongegrondheidsbeslissing van 25 

februari 2019. Dit blijkt ook uit het arrest van de Raad van 11 december 2018, nr. 213 757 waarnaar 

verzoekende partij zelf verwijst. Immers lag op dat moment ook de beoordeling voor van een beslissing 

inzake de medische toestand van haar kind en heeft de Raad erop gewezen dat verzoekende partij toen 

geen gewag heeft gemaakt van het feit dat haar medische situatie belangrijke gevolgen heeft voor haar 

kind zodat de verwerende partij daarover ook niet hoefde te motiveren in die beslissing. Bovendien 

bevestigt verzoekende partij zelf in haar verzoekschrift het hierboven gestelde nu zij betoogt: “Hieruit 

blijkt dat de situatie van het ernstig ziek minderjarig kind niet kan beoordeeld worden zonder rekening te 

houden met de ernstige medische situatie van zijn moeder.” en waar zij verder ingaat op het advies van 

de arts-adviseur inzake de medische toestand van het kind, advies dat geleid heeft tot de 

ongegrondheidsbeslissing van 25 februari 2019 wat betreft het kind. 

 

De beslissing van 25 februari 2019 inzake de medische toestand van haar kind maakt echter niet het 

voorwerp uit van onderhavig beroep zodat het betoog van verzoekende partij niet dienstig is om afbreuk 

te doen aan de motieven van de thans bestreden onontvankelijkheidsbeslissing. 

 

2.7. Voor zover verzoekende partij nog zou menen dat haar medische situatie niet grondig werd 

onderzocht, benadrukt de Raad dat verzoekende partij niet betwist dat zij bij de aanvraag geen medisch 

getuigschrift conform het model vereist door artikel 9ter, §1 heeft voorgelegd. De verwerende partij 
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diende aldus in overeenstemming met artikel 9ter, §3, 3° van de vreemdelingenwet de aanvraag 

onontvankelijk verklaren.  

 

2.8. Waar verzoekende partij nog een schending opwerpt van artikel 3 EVRM wijst de Raad erop dat de 

bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel betreft en aldus op zich geen (gedwongen) 

verwijdering van het Belgische grondgebied inhoudt. Er blijkt dan ook niet dat verzoekende partij door 

de bestreden beslissing gedwongen wordt terug te keren naar een land waar zij dreigt onderworpen te 

worden aan een behandeling strijdig met artikel 3 EVRM. Bovendien wijst de Raad erop dat wanneer de 

verwerende partij een verwijderingsmaatregel treft ten aanzien van verzoekende partij, zij daarbij het 

bepaalde van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet in acht zal moeten nemen en aldus op dat 

ogenblik zal moeten nagaan of de gezondheidstoestand van verzoekende partij een terugkeer toelaat. 

Verder staat het de verzoekende partij ook steeds vrij een nieuwe aanvraag op grond van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet in te dienen zich daarbij bedienend van een medisch attest dat voldoet aan de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

Een schending van artikel 3 EVRM wordt niet aangetoond.  

 

2.9. Gelet op de inhoud en het doel van artikel 13 van het EVRM kan deze rechtsregel niet dienstig 

worden opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde verdrag aan te duiden waarvan de 

schending een daadwerkelijk rechtsmiddel vereist. Te dezen roept de verzoekende partij de schending 

in van artikel 3 van het EVRM, maar hierboven werd reeds gesteld dat zij niet aantoont dat de bestreden 

beslissing een schending van artikel 3 van het EVRM inhoudt. Een schending van artikel 13 van het 

EVRM wordt niet aangetoond. 

 

2.10. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

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 tweeëntwintig november tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 


