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nr. 112 961 van 28 oktober 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 en X, die verklaren van Macedonische nationaliteit te zijn, op 24 oktober 
2013 hebben ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 
tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van 15 oktober 2013 tot afgifte van een bevel om het 
grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) van eerste 
verzoeker, van de beslissing van 15 oktober 2013 houdende een inreisverbod (bijlage 13sexies) van 
eerste verzoeker en van “een beslissing van een aangestelde van verwerende partij dd. 11.07.2013 
houdende een afwijzing van de aanvraag tot machtiging tot verblijf op basis van art. 9ter V.W.”, van 
beide verzoekers.  
 
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 artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 
 
Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 oktober 2013  waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 25 oktober 

2013 om 14:00 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. DONNE, die 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 
 
Op 1 september 2008 dienen verzoekers een asielaanvraag in. Op 6 juli 2009 neemt de Commissaris-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissingen tot weigering van de 
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vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze beslissingen dienen 
verzoekers een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen die bij arrest nrs. 46 746 en 46 
745 van 28 juli 2010 opnieuw de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te 
kennen.  
 
Op 26 januari 2013 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 
artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). De aanvraag is in 
het Frans opgesteld en ingediend.  
 
Op 27 mei 2013 wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard.  
 
Op 11 juli 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 
Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 
toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. De beslissing is in het 
Frans genomen.  
 
Op 25 september 2013 wordt de instructie gericht tot de burgemeester van Bilzen ter kennis gebracht 
aan verzoekers. In deze instructie wordt de burgemeester verzocht om de beslissing van 11 juli 2013 ter 
kennis te brengen aan verzoekers, samen met de bijgevoegde gesloten omslag. Het betreft de akte van 
kennisgeving. Dit is de eerste bestreden beslissing.  
 
Op 15 oktober 2013 wordt aan elk van verzoekers een bevel om het grondgebied te verlaten met 
vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) ter kennis gebracht. Evenwel is de 
vordering enkel gericht tegen de bijlage 13septies genomen voor eerste verzoeker, nu het verzoekschrift 
enkel een afschrift bevat van deze beslissing die aan eerste verzoeker is ter kennis  gebracht. De 
tweede bestreden beslissing betreft aldus de bijlage 13septies genomen voor eerste verzoeker, 
waarvan de motivering luidt als volgt: 
 
“Bevel om het grondgebied te verlaten 
Aan de heer (…), die verklaart te heten'"; 
naam: G.. 
voornaam: S. 
geboortedatum: 29.08.1956 
geboorteplaats: Etchmiazin 
nationaliteit: Armenië 
In voorkomend geval, ALIAS: . 
wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 
die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 
er zich naar toe te begeven. 
REDEN VAN DE BESLISSING 
EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN: 
Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende 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 en/of vaststellingen: 
Artikel 7: 
X 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 
Artikel 27: 
X Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 
derde land die bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of uitgezette 
vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met dwang naar de grens 
van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten die partij zijn bij een 
internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 
geleid worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze Staten uitgezonderd. 
X Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 
derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de maatregel 
strikt noodzakelijk is. 
Artikel 74/14: 
X artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 
een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 
Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten, waarvan 
het meest recente hem werd betekend op 07/01/2013.Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied 
zonder een geldig visum. 
Hij respecteert de reglementeringen niet. 
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Terugleiding naar de grens 
REDEN VAN DE BESLISSING: 
De betrokkene zal worden teruggeleid naar de grens in toepassing van volgende artikel(en) van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdeling en volgende feiten: 
Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk om de betrokkene zonder 
verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de staten die het 
Schengenacquis ten volle toepassen", om de volgende reden: . 
Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de 
reglementeringen niet. 
Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel om het grondgebied te 
verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 
Op 01/09/2008 heeft betrokkene een asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag werd verworpen door 
een beslissing van het CGVS op 06/07/2009 Deze beslissing werd betekend aan betrokkene op 
07/07/2009. Betrokkene diende hietegen een beroep in bij de RW. Beroep definitief verworpen op 
28/07/2010. Betrokkene heeft vervolgens betekening van een bevel om het grondgebied te verlaten 
(bijlage 13qq) gekregen op 07/01/2011 geldig 7 dagen.  
Betrokkene diende op 16/03/2009 eerste aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter van de wet van 
15/12/1980. Deze aanvraag werd ongegrond verklaard op 21/12/2010 en deze beslissing werd hem 
betekend op 29/12/2010. 
Betrokkene diende op 14/10/2010 eerste aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9bis van de wet van 
15/12/1980. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 05/03/2012 en deze beslissing werd hem 
betekend op 04/04/2012. Hiertegen diende betrokkene een beroep in bij de RW. Beroep verworpen op 
29/03/2012. 
Betrokkene diende op 03/02/2011 een tweede aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter van de 
wet van 15/12/1980. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 07/03/2011 en deze beslissing 
werd hem betekend op 15/03/2011. 
Betrokkene diende op 23/03/2011 een derde aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter van de wet 
van 15/12/1980. Deze aanvraag werd ongegrond verklaard op 05/05/2011 en deze beslissing werd hem 
betekend op 07/01/2013 met een bevel om het grondgebied te verlaten uiterlijk op 06/02/2013. 
Hiertegen diende betrokkene een beroep in bij de RVV; Beroep verworpen op 26/04/2013. 
Betrokkene werd op 07/01/2013 door de gemeente Bilzen geïnformeerd over de betekenis van een 
bevel om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in 
het kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden 
van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 
Staatsblad 16 juni 2011) 
Betrokkene diende op 26/01/2013 een vierde aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter van de wet 
van 15/12/1980. Deze aanvraag werd ongegrond verklaard op 11.07.2013en deze beslissing werd hem 
betekend op 25.09.2013. 
Betrokkene diende op 15/02/2013 een tweede aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9bisvan de 
wet van 15/12/1980. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 16.072013 en deze beslissing 
werd hem betekend op 25.09.2013. 
Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Betrokkene weigert dus manifest om op 
eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie, zodat een gedwongen 
tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is.”  
 
Op 15 oktober 2013 wordt aan elk van de verzoekers een inreisverbod (bijlage 13sexies) ter kennis 
gebracht. Evenwel is de vordering enkel gericht tegen de bijlage 13sexies genomen voor eerste 
verzoeker, nu het verzoekschrift enkel een afschrift bevat van deze beslissing die aan eerste verzoeker 
is ter kennis. De derde bestreden beslissing betreft aldus het inreisverbod genomen voor eerste 
verzoeker waarvan de motivering luidt als volgt: 
   
“Aan de heer I (…), die verklaart te heten: 
naam: G.. 
voornaam: S. 
geboortedatum: 29.06.1956 

geboorteplaats: Etehmiazin 
nationaliteit: Armenië 
In voorkomend geval, ALIAS:. 
wordt inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquls ten volle 

toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 
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De beslissing tot verwijdering van 15,10.2013 gaat gepaard met dit inreisverbod. I Aan de betrokkene werd 
een beslissing tol verwijdering betekend op 15.10.2013. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 
Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde 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: 
X artikel 74/11, §1, tweede lid, gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van drie 
jaar omdat: 
1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 
X 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan, 
Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevalen om hét grondgebied te verlaten waarvan 
het meest recente hem betekend werd op 7.01.2013. Er werd dus niet aan de terugkeerverplichting 
voldaan,” 
   
2. Over de ontvankelijkheid en de rechtspleging. 

 
2.1 Ambtshalve voert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een exceptie van onontvankelijkheid op 

wat de eerste bestreden beslissing betreft. 

 

In bijlage van het verzoekschrift is met betrekking tot de eerste bestreden beslissing (stuk 1) een 

afschrift gevoegd van de instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken gericht tot de burgemeester van 

Bilzen die wordt verzocht de beslissing van 11 juli 2013  (waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

van 26 januari 2013, ontvankelijk verklaard op 27 mei 2013, ongegrond wordt verklaard) ter kennis te 

brengen aan verzoekers, samen met de bijgevoegde gesloten omslag. Daarnaast is een afschrift 

gevoegd van het advies van de arts-adviseur van 11 juli 2013. In de mate verzoekers de schorsing 

vorderen van de ‘akte van kennisgeving’ of van de instructie gericht tot de burgemeester en van het 

advies van de arts-adviseur van 11 juli 2013, merkt de Raad op dat om ontvankelijk te zijn, de vordering 

tot schorsing moet gericht zijn tegen een uitvoerbare administratieve rechtshandeling, dit is een 

handeling waarbij wordt beoogd rechtsgevolgen in het leven te roepen of te beletten dat zij tot stand 

komen, waarbij met andere woorden wordt beoogd wijzigingen aan te brengen in een bestaande 

rechtsregel of rechtstoestand of een zodanige wijziging te beletten. De bestreden beslissing moet dus 

uit zichzelf rechtsgevolgen sorteren (RvS 15 december 2005, nr. 152.747). De akte van kennisgeving 

bevat slechts een instructie gericht tot de burgemeester te Bilzen en het advies van de geneesheer 

betreft slechts een advies aan de gemachtigde van de staatssecretaris en beide akten hebben op zich 

geen rechtsgevolgen. De vordering kan slechts ontvankelijk worden ingesteld tegen een administratieve 

rechtshandeling met rechtsgevolgen. De vordering tot schorsing tegen de akte van kennisgeving en het 

advies van de arts is dan ook onontvankelijk. 

 

In de mate de raadsman van verzoekers ter terechtzitting zou willen aantonen dat verzoekers de 

beslissing van 11 juli 2013 (waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf van 26 januari 2013, 

ontvankelijk verklaard op 27 mei 2013, ongegrond wordt verklaard) niet hebben ontvangen, merkt de 

Raad op dat, zo dit al kan worden aangetoond, de beroepstermijn voor het indienen van een vordering 

tot schorsing of beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing van 11 juli 2013, in dat geval nog niet is 

beginnen lopen.  

 

De vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de eerste bestreden beslissing is 

onontvankelijk. 

 

2.2. In de nota met opmerkingen stelt verwerende partij onder “V. Met betrekking tot de middelen” dat 

“de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard werd opgesteld in de Franse taal aangezien de aanvraag 

zelf ook ingediend werd in de Franse taal. Huidige procedure dient te worden voorzien op de Franse 

taalrol.”.      

 

2.3 Artikel 39/14 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt krachtens 
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de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten. 

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling in de 

taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.” 

 

Artikel 39/14 van de vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat voorzien is in 

artikel 53 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de 

voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en 

tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Gedr. St. Kamer, 2005-2006, nr. 

2479/001, 107) blijkt dat aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen naadloos aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State deze 

regelingen op dezelfde wijze dienen te worden geïnterpreteerd. De bepaling dat de beroepen behandeld 

dienen te worden in de taal die de diensten waarvan de werkkring het hele land bestrijkt krachtens de 

wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten 

verplicht de Raad van State, en bijgevolg ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn 

arresten gebruik te maken van de taal van de akte waarvan de vernietiging gevorderd wordt (Les 

Novelles, deel IV, p 737). M.a.w. moet de zaak voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden 

behandeld in de taal waarvan de wet het gebruik oplegt aan de administratieve overheid waarvan de 

beslissing wordt aangevochten, i.e. deze waarin de bestreden beslissing is gesteld.  

 

In casu is de vordering ontvankelijk in de mate dat ze gezicht is tegen de tweede en derde bestreden 

beslissing, met name de bijlage 13septies en de bijlage 13sexies. Deze beslissingen zijn opgesteld en 

ter kennis gebracht in het Nederlands. Dit wordt niet betwist door verwerende partij en evenmin wordt 

betwist dat de beslissingen in de taal zijn opgesteld waarvan de wet het gebruik oplegt aan de 

administratieve overheid.  

 

In de mate verwerende partij meent dat de vordering is gericht tegen de weigeringsbeslissing van 11 juli 

2013 wordt gewezen op de bespreking onder 2.1.van het arrest. 

 

Waar verwerende partij aldus een exceptie zou opwerpen van onbevoegdheid van de Raad om kennis 

te nemen va de vordering wegens de “Franse taalrol” wordt de exceptie verworpen.  

 

2.4 De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen merkt verder op dat, in zoverre het de bedoeling zou zijn 

van de verzoekers om ook de maatregel tot vrijheidsberoving aan te vechten, overeenkomstig artikel 71, 

eerste lid 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) tegen een maatregel van 

vrijheidsberoving een beroep kan ingesteld worden bij de raadkamer van de correctionele rechtbank. 

Artikel 72, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt voorts expliciet dat het aan de raadkamer van 

de correctionele rechtbank toekomt te onderzoeken of de vrijheidsberovende maatregel in 

overeenstemming is met de wet. De Raad dient derhalve vast te stellen dat hij, gelet op de door de 

wetgever voorziene beperking van zijn rechtsmacht - die op algemene wijze is geregeld in artikel 39/1 

van de vreemdelingenwet -, niet bevoegd is om van de vordering kennis te nemen in zoverre het de 

bedoeling zou zijn om ook de maatregel tot vrijheidsberoving aan te vechten (RvS 12 januari 2001, nr. 

92.181; RvS 4 juni 2002, nr. 107.338; RvS 1 december 2006, nr. 165.469; RvS 1 december 2006, nr. 

165.470). 

 
3. Het beroep wordt voorts behandeld voor zover het betrekking heeft op het bevel om het grondgebied 
te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en het inreisverbod.   
 
4. Het van rechtswege schorsend effect van het indienen van de vordering tot schorsing bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid 
 
4.1. Opdat dit beroep zou voldoen aan de eisen van artikel 13 van het EVRM, moet het om 
daadwerkelijk te zijn, beschikbaar zijn in rechte en in feite, in het bijzonder in die zin dat het instellen 
ervan niet op ongerechtvaardigde wijze belemmerd mag worden door handelingen of nalatigheden van 
de overheid van de verwerende Staat (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 290; 
EHRM 8 juli 1999, Cakici/Turkije, § 112). Artikel 13 van het EVRM vereist een intern beroep waardoor 
de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden verkregen, ook 
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al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge wat de manier betreft waarop ze de 
verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, 
Jabari/Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291), waarbij er bijzondere 
aandacht dient te worden besteed aan de snelheid van het beroep zelf, want het is niet uitgesloten dat 
de buitensporige duur van een beroep het ontoereikend maakt (EHRM 31 juli 2003, Doran/Ierland, § 57; 
EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 292). 
 
Tot slot, in de hypothese dat een verdedigbare grief wordt aangevoerd afgeleid uit artikel 3 van het 
EVRM, rekening houdend met het belang dat het EHRM aan dit artikel hecht en met de in dat geval 
door eventuele foltering of slechte behandeling toegebrachte onherstelbare schade, vereist de 
daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van het EVRM een nauwgezette controle door 
een nationale overheid (EHRM 12 april 2005, Chamaïev en cons./Georgië en Rusland, § 448), een 
onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke grief op grond waarvan redenen bestaan 
om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen artikel 3 van het EVRM (EHRM 11 juli 
2000, Jabari/ Turkije, § 50) alsook een bijzondere spoed (EHRM 3 juni 2004, Bati en cons./Turkije, § 
136). Tevens vereist de daadwerkelijkheid van een beroep in dit geval dat de verzoekende partij over 
een van rechtswege schorsend beroep beschikt (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 
§ 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/België, §§ 81-83; EHRM 26 april 2007, Gebremedhin 
(Gaberamadhien)/Frankrijk, § 66). 
 
4.2.1. De gemeenrechtelijke regelgeving maakt wat het van rechtswege schorsend effect betreft van het 
inleiden van een vordering, geen onderscheid naargelang de aard van de aangevoerde grief. Het past 
aldus te onderzoeken of deze regeling voorziet in een van rechtswege schorsend beroep. 
 
4.2.2. De gemeenrechtelijke regeling is vervat in de hierna opgesomde bepalingen: 
 
1° in artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 
 
“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 
tenuitvoerlegging ervan imminent is, en heeft hij nog geen vordering tot schorsing ingeleid, dan kan hij 
de schorsing van deze beslissing vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Heeft de vreemdeling 
met toepassing van deze bepaling binnen drie werkdagen zijnde iedere dag behalve een zaterdag, 
zondag of wettelijke feestdag, na de betekening van de beslissing een vordering bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid ingeleid, dan wordt deze afgedaan binnen de achtenveertig uren na de ontvangst door 
de Raad van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 
Komt de geadieerde kamervoorzitter of rechter in vreemdelingenbetwistingen niet binnen deze termijn 
tot een uitspraak, dan moet hij daarvan de eerste voorzitter of voorzitter op de hoogte brengen. Deze 
neemt de nodige maatregelen opdat er ten laatste binnen de 72 uur na de ontvangst van het 
verzoekschrift een uitspraak wordt gewezen. Inzonderheid kan hij daartoe de zaak evoceren en er zelf 
uitspraak over doen. Indien de Raad zich evenwel niet heeft uitgesproken binnen de voormelde 72 uur 
of indien de schorsing niet werd toegestaan, dan wordt de dwanguitvoering van de maatregel opnieuw 
mogelijk.”; 
 
2° in artikel 39/83 van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 
 
“Behalve mits toestemming van de betrokkene, zal ten aanzien van een vreemdeling die het voorwerp 
uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, slechts tot gedwongen uitvoering van deze 
maatregel worden overgegaan ten vroegste drie werkdagen zijnde iedere dag behalve een zaterdag, 
zondag of wettelijke feestdag, na de kennisgeving van de maatregel.” 
 
3° in artikel 39/85, eerste en derde lid van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 
 
“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel en wordt de 
tenuitvoerlegging ervan imminent, dan kan de vreemdeling die reeds een vordering tot schorsing heeft 
ingediend tegen deze maatregel en op voorwaarde dat deze vordering werd ingeschreven op de rol en 
voor zover de Raad zich nog niet over de vordering tot schorsing heeft uitgesproken, bij wege van 
voorlopige maatregelen in de zin van artikel 39/84 verzoeken dat de Raad zijn schorsingverzoek zo snel 
mogelijk behandelt. 
(…) 
Vanaf de ontvangst van de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen kan niet tot 
dwanguitvoering van de verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel worden overgegaan tot op het 
ogenblik dat de Raad uitspraak heeft gedaan over de vordering, dan wel indien hij de vordering heeft 
verworpen. Indien de Raad zich niet heeft uitgesproken binnen de in het tweede lid bedoelde 72 uur of 
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indien de schorsing niet werd toegestaan, wordt de dwanguitvoering van de maatregel opnieuw 
mogelijk.” 
 
4.2.3. Artikel 39/83 van de vreemdelingenwet houdt in dat de verzoekende partij, na de kennisneming 
van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, van rechtswege beschikt over een schorsende termijn 
van drie werkdagen. Deze houdt in dat de verzoekende partij, behalve mits haar toestemming, niet het 
voorwerp kan uitmaken van een gedwongen tenuitvoerlegging. Na het verstrijken van deze termijn en 
indien de verzoekende partij binnen die termijn geen beroep tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij 
uiterst dringende noodzakelijkheid van deze maatregel heeft ingediend, houdt dit van rechtswege 
schorsend effect op en is de beslissing opnieuw uitvoerbaar. 
 
Heeft de verzoekende partij binnen die schorsende termijn een beroep tot schorsing van de 
tenuitvoerlegging van deze maatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend, dan volgt uit de 
samenlezing van de hiervoor aangehaalde artikelen 39/83 en 39/82, § 4, tweede lid van de 
vreemdelingenwet dat dit beroep van rechtswege schorsend is en dit tot op het ogenblik van de 
uitspraak van de Raad. In dit geval is de Raad er wettelijk toe gehouden om met toepassing van artikel 
39/82, § 4, tweede lid, tweede zin van de vreemdelingenwet, de zaak af te doen binnen de in de 
vreemdelingenwet gestelde termijnen, waarbij deze organisatiegebonden termijnen zijn waarvan de 
overschrijding geen gevolgen heeft op het van rechtswege schorsend effect. 
 
4.2.4. Dient een verzoekende partij een beroep in buiten de in artikel 39/83 van de vreemdelingenwet 
bepaalde schorsende termijn, dan volgt uit de samenlezing van enerzijds de hiervoor gestelde eis dat - 
opdat het beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in feite en in rechte minstens zou 
beantwoorden aan de vereiste van artikel 13 van het EVRM, voor zover dit een verdedigbare grief 
gegrond op artikel 3 van het EVRM bevat - de verzoekende partij over een van rechtswege schorsend 
beroep beschikt, en anderzijds de eerste en de laatste zin van het voornoemde artikel 39/82, § 4, 
tweede lid van de vreemdelingenwet, dat, indien de verzoekende partij het voorwerp uitmaakt van een 
verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is en zij nog geen 
vordering tot schorsing heeft ingeleid, zij dan de schorsing van deze verwijderings- of 
terugdrijvingsmaatregel kan vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Doet zij dit, dan kan om te 
voldoen aan de voornoemde eis van rechtswege schorsend beroep, de laatste zin van deze paragraaf 
niet anders worden gelezen dan dat het instellen van deze vordering van rechtswege schorsend is en dit 
totdat de Raad uitspraak heeft gedaan over de vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Indien 
de Raad de schorsing niet toestaat, dan wordt de dwanguitvoering van de maatregel opnieuw mogelijk. 
Elke andere lezing van deze bepaling is niet verenigbaar met de vereiste van een daadwerkelijk beroep 
en met de aard zelf van een jurisdictionele handeling. 
 
4.2.5. Aangezien de hiervoor besproken gemeenrechtelijke regeling zich enerzijds niet beperkt tot de 
hypothese waarin artikel 3 van het EVRM in het gedrang dreigt te zijn, en anderzijds dezelfde regeling 
minstens ook die hypothese moet omvatten, geldt de voorgaande conclusie inzake het bestaan in het 
interne recht van een van rechtswege schorsend beroep voor alle beroepen tot schorsing van de 
tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend tegen een verwijderings- of 
terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. 
 
Van de verzoekende partij mag evenwel verwacht worden dat ze zich in het raam van de procedure tot 
vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, geen variabele en rekbare termijn toekent 
voor het indienen van haar beroep, maar dat ze, rekening houdende met de vaststelling dat ze het 
voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel met imminent karakter, waarvoor 
ze in het raam van de tenuitvoerlegging ervan ter beschikking van de Regering is geplaatst, haar beroep 
indient binnen de door artikel 39/57 van de vreemdelingenwet gestelde beroepstermijn. Het voornoemde 
artikel 39/82, § 4 van de vreemdelingenwet moet dan ook in die zin worden begrepen dat het erin 
besloten van rechtswege schorsend effect niet geldt indien de verzoekende partij de vordering heeft 
ingediend buiten de beroepstermijn. 
 
4.2.6. Indien de verzoekende partij reeds een vordering tot schorsing heeft ingediend en indien de 
tenuitvoerlegging van de verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel imminent wordt, dan kan de 
verzoekende partij binnen de voorwaarden gesteld in artikel 39/85 van de vreemdelingenwet een 
vordering tot het bevelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid van voorlopige maatregelen indienen. In 
dit geval is ook de dwanguitvoering van deze maatregel van rechtswege geschorst overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 39/85, derde lid van de vreemdelingenwet. 
 
4.2.7. In casu is verzoeker van zijn vrijheid beroofd met het oog op zijn verwijdering die gepland is op 
dinsdag 29 oktober 2013. Hij maakt aldus het voorwerp uit van een verwijderingsmaatregel waarvan de 
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tenuitvoerlegging imminent is. Dit wordt niet betwist door verweerder. De vordering is prima facie tijdig 
ingesteld. Het beroep is derhalve van rechtswege schorsend. 
 
5. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 
 
5.1. De drie cumulatieve voorwaarden 
 
Artikel 43, § 1, eerste lid van het PR RvV bepaalt dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt 
aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende 
noodzakelijkheid rechtvaardigen. 
 
Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet, slechts tot de 
schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 
ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 
verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 
een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 
 
Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 
kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 
 
5.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 
 
5.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 
 
De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, derde lid 
van de vreemdelingenwet, is er op gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a fortiori, de 
vernietiging, hun effectiviteit verliezen (cf. RvS 13 augustus 1991, nr. 37 530). 
 
Zoals vermeld onder punt 5.1., bepaalt artikel 43, § 1 van het PR RvV dat, indien de uiterst dringende 
noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die 
deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 
 
Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter van de uiterst dringende procedure tot 
schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling waarin de 
Vreemdelingenwet voorziet en op de stoornis die zij in het normaal verloop van de rechtspleging voor de 
Raad teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van verdediging van de verwerende partij tot een 
strikt minimum zijn teruggebracht, moet de uiterst dringende noodzakelijkheid van de schorsing duidelijk 
worden aangetoond, dit wil zeggen dat ze klaarblijkelijk, en - op het eerste gezicht onbetwistbaar - moet 
zijn. 
 
Om te voldoen aan die voorwaarde, moeten feiten en gegevens worden aangebracht of moeten uit het 
verzoekschrift of uit het administratief dossier gegevens blijken, die direct aannemelijk maken dat de 
gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk bevolen moet worden. 
 
Over dit gemis aan uiteenzetting van de dringende noodzakelijkheid kan evenwel heen gestapt worden 
wanneer deze vereiste een soort hinderpaal vormt derwijze dat die de toegang voor de verzoekende 
partij beperkt op een wijze of op een punt dat haar recht op toegang tot de rechter in de kern zelf wordt 
aangetast, kortom wanneer deze vereiste er niet langer toe strekt de rechtszekerheid en de goede 
werking van het bestuur te dienen (cf. vaste rechtspraak EHRM. Zie bv. EHRM 24 februari 2009, vzw 
L’Erablière/België, § 35). 
 
5.2.2. De beoordeling van de voorwaarde van het uiterst dringend karakter 
 
In casu is eerste verzoeker van zijn vrijheid beroofd met het oog op zijn verwijdering. Hij maakt aldus het 
voorwerp uit van een verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. Het staat dus 
vast dat de schorsing van de tenuitvoerlegging volgens de gewone schorsingsprocedure te laat zal 
komen en derhalve niet effectief zal zijn. 
 
Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 
 
5.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 
 
5.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 
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5.3.1.1. Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de 
schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die 
de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 
 
Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 
van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 
2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 
 
Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 
van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 
schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Hieruit volgt tevens dat wanneer op 
basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer duidelijk is, 
dat de verzoekende partij een schending van een bepaling van het EVRM heeft willen aanvoeren, het 
niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de door haar geschonden 
geachte verdragsbepaling geen drempel mag zijn voor de Raad om niet over te gaan tot een 
beoordeling van de verdedigbare grief. 
 
5.3.1.2. Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de 
zin van artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 
verdedigbare grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die 
ingaat tegen een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief 
resultaat moet leiden. De draagwijdte van de verplichting die artikel 13 van het EVRM op de Staat doet 
wegen, varieert volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, 
M.S.S./België en Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Conka/ België, § 75). 
 
De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 
zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 
het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 
§ 113). 
 
Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het prima 
facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 
verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 
gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 
het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 
elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 
dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 
over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 
beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 
niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 
groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 
een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 
 
5.3.2. De beoordeling van deze voorwaarde 
 
5.3.3.1 In het enige middel wordt de schending aangevoerd van onder meer artikel 3 van het Europees 
Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 
 
5.3.3.2 Verzoeker verwijst naar het medisch attest van zijn behandelende arts dr. J.T. van 8 januari 
2013 die benadrukt dat de huidige toestand van verzoekers ziekte een vitaal risico inhoudt of 
vergevorderd is. Type 1-diabetes kan in afwezigheid van insuline op enkele dagen tot de dood door 
ketoacidose leiden. De arts stelt ten slotte dat het verwijderen van verzoeker zonder te verifiëren of hij 
daadwerkelijk over insuline kan beschikken ethisch onverantwoord is.  
Verzoeker betoogt dat de ambtenaar-geneesheer geen onderzoek heeft gedaan naar de effectieve 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke medische behandeling in Armenië. Zo stelt 
de ambtenaar-geneesheer dat verzoeker terug aan de slag kan als constructie arbeider terwijl in de 
Nederlandstalige medische stukken duidelijk gewag wordt gemaakt van onder meer “degeneratief 
ruglijden”. Verzoeker wijst op de drie bronnen waarop de arts-adviseur zijn advies baseert om te 
oordelen dat de medische behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Armenië. Slechts twee van die 
bronnen kunnen effectief worden teruggevonden op het internet en deze bronnen reppen met geen 
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woord over de specifieke situatie van diabetici in Armenië. De derde bron is verzoeker onbekend en 
betreft de gezegden van een functionaris van het Armeens ministerie van gezondheid; informatie dat 
hoe dan ook gekleurd is. Bovendien zijn deze bronnen niet meer recent. Verzoeker verwijst naar een 
rapport van het American University of Armenia van 2012. De eindconclusie van dit rapport is dat de 
situatie van diabetici de laatste jaren in Armenië is verbeterd doch nog steeds zorgwekkend. Slechts 
30% van de diabetici kunnen over gratis insuline beschikken. Bovendien is er regelmatig een tekort aan 
insuline. Verzoeker vreest aldus om zonder insuline te vallen. Verzoeker dient, zoals blijkt uit beide 
attesten van zijn behandelende arts van 7 en 8 januari 2013, op regelmatige tijdstippen zijn 
suikerwaarden in het bloed te controleren. Ook op dit vlak, de beschikbaarheid van nevenmateriaal, 
blijkt uit het rapport dat dit niet altijd gratis kan. Bovendien wordt er in het rapport gewag gemaakt van 
corruptie. Ook is de conclusie in verband met het distributiesysteem in Armenië allerminst rooskleurig. In 
het rapport wordt ten slotte vanaf p. 57 een overzicht gegeven van de mogelijke complicaties die zich 
zeer dikwijls voordoen bij diabetici in Armenië ten gevolge van de gebrekkige gezondheidszorg aldaar. 
Verzoeker verwijst naar een grafiek van 2002 in verband met de mortaliteit van diabetici. Verzoeker 
citeert uit diverse artikelen van het internet waarin gewag wordt gemaakt van de desastreuze toestand 
voor diabetici in Armenië op dit moment omdat er een duidelijk tekort is aan levensnoodzakelijke 
geneesmiddelen; er wordt overgeschakeld op verschillende producten met een ernstige verhoging van 
het risico van complicaties tot gevolg en de coördinatie tussen de verschillende behandelingscentra 
loopt mank. Voor verzoeker houdt aldus het terugsturen een ernstig risico in. Hij zal worden blootgesteld 
aan een reëel en ernstig risico voor zijn leven, zijn fysieke integriteit en op een onmenselijke of  
vernederende behandeling.  
 
5.3.3.3 Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 
onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 
fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 
en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 
het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218).  
 
Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 
artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, 
wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 
land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 
zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 
in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 
75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 
 
In zoverre verzoeker wijst op zijn medische toestand stelt de Raad vast dat de gemachtigde van de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een advies 
heeft gevraagd aangaande deze medische toestand aan de arts-adviseur. Dit advies van de ambtenaar-
geneesheer dateert van 11 juli 2013 en luidt als volgt: 
 
« Je reviens à votre demande d'évaluation du dossier médical présenté par fa personne susmentionnée 
dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour introduite auprès de nos services en date du 
26.01.2013. 
Me référant à votre question, je peux vous informer : 
Histoire clinique 
13.01.2012 : rapport de consultation endocrinoiogique du Dr J. T. : diabète de type 1 depuis 16 ans 
traité par Levemir, Novorapid, Simvastatine, Cymbaita, Lyrica, vitamine B12, acide folique, Torasemide, 
Tramadoi et Lipanthylnano. HbA1c ; 7.6 %. 
30-05.2012 : rapport de consultation endocrinoiogique du Dr J. T. : diabète de type 1 depuis 16 ans 
traité par Levemir, Novorapid, Simvastatine, Cymbaita, Lyrica, vitamine B12, acide folique, Torasemide, 
Tramadoi et Lipanthylnano. HbA1c : 7.5 %. 
25.10.2012 ; rapport de consultation endocrinoiogique du Dr J. T. : diabète de type 1 depuis 16 ans 
traité par Levemir, Novorapid, Simvastatine, Cymbaita, Lyrica, vitamine B12, acide folique, Torasemide, 
Tramadoi et Lipanthylnano. Glycémie moyenne à 184 mg/dl. 
13.11.2012 : rapport de consultation du service des urgences du Dr S. H. : consultation le 10.11.2012 
pour hypoglycémie. Schéma insulinique adapté. 
21.12.2012 : rapport de consultation du Dr J.V. Z. (centre de la douleur multidisciplinaire) : infiltrations 
de marcaïne et depomedrol au niveau de S1. 
07.01.2013 : certificat médical du Dr J. T. (médecine interne) : diabète de type 1 instable avec 
polyneuropathie, capacité vésicale limitée, dyslipidémie, anémie pernicieuse et arthropathie lombaire 
dégénérative. Le traitement se compose de Levemir, Novorapid, Simvastatine, Cymbaita, Lyrica, 
vitamine B12, Torasemide et Lipanthylnano. Un suivi diabétique spécialisé est nécessaire. 
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08.01.2013 : rapport de consultation endocrinologique du Dr J. T. : diabète de type 1 depuis 16 ans 
traité par injections multiples et autocontrôle. 
Pathologies actives actuelles 
Diabète de type 1 instable avec polyneuropathie. 
Capacité vésicale limitée. 
Dyslipidémie. 
Anémié pernicieuse. 
Arthropathie lombaire dégénérative. 
Traitement actif actuel 
Levemir (insuline deternir- insuline à longue durée d'action - médicament du diabète) : 28 U midi - 32 U 
soir. 
Novorapid (insuline aspart - insuline à durée d'action ultrarapide - médicament du diabète) : selon 
glycémies. 
Lyrica (pregabaline - douleurs neuropathiques) : 300 mg 2x/j. 
Simvastatine (statine - hypocholestérolémiant) : 40 mg /j. 
Lipanthylnano (fenofibrate - hypolipidémiant) : 145 mg/j. 
Vitamine B12 (hydroxocobalamine - anémie pernicieuse) : 1 mg/mois. 
Torasemide (diurétique) : 50 mg si nécessaire. 
Cymbalta (duloxetine - inhibiteur de la recapture de la norépinéphrine et de la sérotonine - 
antidépresseur) : 60 mg/j. 
Suivi diabétologique spécialisé. 
Capacité de voyager 
Aucune contre-indication médicale à voyager. 
Les conseils pour les voyageurs diabétiques figurent sur le site suivant : 
http://www.itq.be/itq/Uploads/MedServ/frriedasso12.pdf. 
Disponibilité des soins et du suivi dans le pays d'origine 
L'insuline novorapid, la pregabaline, la simvastatine, le fenofibrate, la duloxetine sont disponibles en 
Arménie. 
L'insuline levemir peut être remplacée par l'insuline glargine qui possède la même durée d'action. 
L'hydroxocobalamine peut être remplacé par son équivalent, la cyanocobalamine. 
Informations tirées du site : http://www,pharm.am/index.php?langid=2. 
Des endocrinologues, des neurologues, des rhumatologues, des psychiatres, des urologues sont 
disponibles en Arménie ainsi que toutes les spécialités médicales. 
Informations tirées du site : http://www.doctors.am/en. 
Des services hospitaliers disposant de toutes ces spécialités sont disponibles en Arménie, comme dans 
les hôpitaux Erebouni, Nairi ou Yerevan médical center,... 
Informations tirées des sites : http://www.doctors.am/en et http://www.apnet.am/main.php?oaQe-
id=8&lano=enq. 
L'autocontrôlé du diabète est possible en Arménie. 
Informations tirées des sites : https://www.accu-chek.com/index.html et 
http://www.medtechserv[ce.am/index,php?mod=paaes&act=show&menu id=159. 
Accessibilité des soins et du suivi dans le pays d'origine 
Notons que le site Internet «Social Security Online(1)» nous apprend que l'Arménie dispose d'un 
système d'assurance sociale protégeant les salariés et indépendants contre les risques de maladies, 
accidents de travail et maladies professionnelles. 
Notons également que le rapport d'entretien entre un fonctionnaire de l'immigration et Mme R. Y.(2) daté 
du 03/11/2009 mentionne que les consultations pour les soins de base, les radiographies et analyses en 
laboratoire sont gratuites dans les dispensaires. Ce rapport nous renseigne également sur la gratuité 
des médicaments essentiels. Par ailleurs, certains soins de santé spécialisés sont également 
administrés gratuitement à des groupes sociaux particuliers. A cette fin, ils doivent être listés par le 
Ministère des affaires sociales. Les concernés doivent satisfaire à des critères définis en fonction de leur 
rapport à la pauvreté/besoins. L'insuline est disponible à profusion selon cet entretien. 
De plus, Mission Armenia NGO(3) fournit, notamment à Erevan, une aide aux différents groupes sociaux 
vulnérables afin de les aider à sortir de leur isolement social et leur garantir des conditions de vie digne. 
Les centres fournissent une assistance médicale, des services sociaux, des conseils sociaux-légaux, un 
soutien psychologique et émotionnel... 
 (1) Social Security Online, Social Security Programs Throughout the World: Asia and the Pacific, 2010, 
Armenia, www.sociaisecuritvaov/policv/docs/proqdesc/ssDtw/201Q-2011 /asia/armenia.pdf. 
(2) R. Y., Responsable du département des soins de santé primaire du Ministère de la Santé, 
Administration de soins médicaux en Arménie, interview, 03.11.2009, effectué par K. V., fonctionnaire à 
l'immigration de l'Office des Etrangers. 
(3) Mission Armenia NGO, Center-based services, www.mission.am/en. 
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Selon leur demande d'asile du 03.09.2008, le requérant et son épouse ont exercé respectivement les 
métiers d'ouvrier de la construction et d'éducatrice à l'école maternelle. Rien ne permet d'affirmer qu'ils 
ne pourraient réexercer ces professions dans leur pays d'origine. 
Signalons que selon cette même demande d'asile, ils ont payé un passeur 5 000 $. Cela prouve qu'ils 
n'étaient pas sans ressources, alors que le diabète du mari était déjà pris en charge (diabète présent 
depuis 16 ans). 
Conclusion 
Les maladies ne présentent pas de risque pour la vie et l'intégrité physique car le traitement médical est 
possible au pays d'origine. 
Le certificat médical fourni et les pièces médicales fournies ne permettent pas d'établir que l'intéressé 
souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 
physique car les soins médicaux requis existent au pays d'origine. 
Du point de vue médical, nous pouvons conclure que le diabète de type 1 instable avec 
polyneuropathie, la capacité vésicale limitée, une dyslipidémie, une anémie pernicieuse et une 
arthropathie lombaire dégénérative n'entraînent pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 
car le traitement est disponible et accessible en Arménie. 
D'un point de vue médical, il n'y a donc pas de contre-indication à un retour au pays d'origine. » 
Gelet op voormeld advies kan verzoeker geenszins worden gevolgd waar hij stelt dat de arts-adviseur in 
zijn advies niet nagegaan is of de levensnoodzakelijke medicatie beschikbaar is in Armenië. In dit advies 
wordt immers op duidelijke wijze vastgesteld dat er actueel geen reëel risico is voor het leven en de 
fysieke integriteit en er actueel geen risico is op een onmenselijke of vernederende behandeling omdat 
de medische behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst. De arts-adviseur 
baseert zijn conclusie op verschillende bronnen waaronder een rapport van een ambtenaar van de 
Dienst Vreemdelingenzaken die tot twee maal toe op missie was ter plaatse. In dit rapport wordt 
bevestigd dat insuline op grote schaal wordt verspreid in Armenië en dat er in Jerevan een 
gespecialiseerd centrum is.  
 
Verzoeker betoogt aan de hand van het rapport van het American University of Armenia van 2012 dat 
de medische behandeling niet gratis is en dat er regelmatig een tekort is aan insuline. Uit het citaat 
waarnaar verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift blijkt evenwel dat het “tekort” gepaard gaat met een 
“heavy financial burden” voor diabetici. Het rapport waarnaar verzoeker verwijst stelt op p V dat het 
Armeens Ministerie voor gezondheid op 14 april 2011 een nationaal project heeft goedgekeurd met als 
hoofddoel de verbetering van de gezondheidszorg voor diabetici. De studie stelt verder dat er 
verschillende positieve elementen zijn vastgesteld “the existance of an infrastructure for diabetes care, 
overall sufficient number of trained endocrinologists in the country to cover the demand, free distribution 
of insulin and som anti-diabetic drugs to diabetes patients at the polyclinics, and improved access to 
insulin.” (onderaan p V). Een belangrijk probleem, zo wordt in de studie opgemerkt, is de kostprijs van 
anti-diabetici geneesmiddelen en nevenmateriaal. Uit de lezing van de studie leidt de Raad af dat 
insuline en medische zorgen wel degelijk continu beschikbaar zijn maar soms tegen een hoge kostprijs. 
Dezelfde opmerking geldt voor de beschikbaarheid van het “nevenmateriaal”. Er moet in dit verband 
worden geduid dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds oordeelde dat artikel 3 van 
het EVRM niet het recht waarborgt om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden 
dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en dat zelfs de 
omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van de betrokkene 
beïnvloedt, niet volstaat om een schending van die bepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke 
gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, kan een 
schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn (EHRM 27 mei 2008, nr. 26.565/05, 
N./ Verenigd Koninkrijk). Wat betreft de grief dat insuline en het “nevenmateriaal” niet altijd gratis 
beschikbaar is, merkt de Raad op dat volgens het Europees Hof artikel 3 van het EVRM niet kan 
beschouwd worden als een verplichting voor de verdragspartijen om de ongelijkheden tussen landen op 
vlak van medische voorzieningen te overbruggen door het voorzien van gratis en onbeperkte 
gezondheidszorg aan illegale vreemdelingen. Het Hof heeft in het arrest N. t. Verenigd Koninkrijk de 
hoge drempel zoals gehanteerd in voornoemd arrest D. t. Verenigd Koninkrijk aldus behouden. Door zelf 
een overzicht van haar rechtspraak te geven van 1997 tot aan het arrest N. t. Verenigd Koninkrijk en 
door de principes op te sommen die hieruit moeten worden afgeleid, laat het Hof er geen twijfel meer 
over bestaan hoe uitzonderlijk de situatie van een ernstig zieke vreemdeling moet zijn alvorens zijn 
uitzetting in strijd zou zijn met artikel 3 van het EVRM. Het EHRM heeft in haar rechtspraak voorts 
meermaals bevestigd dat het feit dat de medicatie aanwezig is, ook al is dat tegen een aanzienlijke kost, 
voldoende is (EHRM 27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, §§ 48, 49 en 50). De verwijzing naar 
diverse internetartikelen waarin gewag wordt gemaakt van een tekort aan gratis ter beschikking gestelde 
levensnoodzakelijke geneesmiddelen waardoor er wordt overgeschakeld op andere (goedkopere) 
producten met een verhoging van het risico op complicaties kan aan de hierboven vermelde rechtspraak 
van het Europees Hof geen afbreuk doen.  
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Een schending van artikel 3 EVRM wordt prima facie niet aannemelijk gemaakt. 
  
Verzoeker voert aldus geen verdedigbare grief ontleend aan het EVRM aan.  
 
In de huidige stand van het geding worden de overige in het verzoekschrift ontwikkelde schendingen 
niet onderzocht, daar, zoals hierna zal blijken, niet voldaan is aan de cumulatieve vereiste van het 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 
 
5.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel  
 
5.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde  
 
Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 
tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 
van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 
van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.  
 
Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 
verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 
concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 
nadeel ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende 
precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het 
moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten 
en argumenten te verdedigen.  
 
Verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 
ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 
aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 
herstelbaarheid van het nadeel.  
 
Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 
overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet 
en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 
zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 
partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 
vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 
verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 
indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 
zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 
facie een verdedigbare grief gegrond op artikel 3 EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 
13 van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen.  
 
5.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde.  
 
5.4.2.1. Het door verzoeker ingeroepen moeilijk te herstellen ernstig nadeel hangt samen met de door 
hem ontwikkelde grieven in het middel. Verzoeker meent dat zijn leven en fysieke integriteit ernstig in 
gevaar zal worden gebracht bij een verplichte terugkeer naar Armenië. Verzoeker citeert uit het medisch 
attest van zijn behandelende arts van 16 oktober 2013 die het volgende stelt: 
 
"Stellend dat de prognose van de patiënt quo ad vitam behoorlijk is en dat stabilisatie of vertraging van 
de evolutie mogelijk is, dan geldt de voorwaarde dat deze patiënt minimaal over insuline beschikt en bij 
voorkeur onder de vorm van een multipele injectieschema met continue zelfcontrole. 
De adviserend arts van de dienst Vreemdelingenzaken stelt dat de huidige toestand van patiënts ziekte 
geen vitaal risico inhoudt of vergevorderd is. 
Hieruit trekt hij de medisch niet te verantwoorden conclusie dat het onnodig is de beschikbaarheid en de 
toegankelijkheid van zorg en opvolging in het land van oorsprong te onderzoeken. 
Iedere arts behoort te weten dat type 1-diabetes na de honeymoonfase in afwezigheid van insuline op 
enkele dagen tot de dood door ketoacidose leidt. 
Het verwijderen van deze patiënt zonder te verifiëren of hij daadwerkelijk over insuline za kunnen 
beschikken, is ethisch onverantwoord. 
De patiënt zelf getuigt dat hij in zijn thuisland een ketoacidotisch coma heeft doorgemaakt door gebrek 
aan insuline waarbij hij slechts op het nippertje aan de dood is ontsnapt." 
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5.4.2.2. In tegenstelling tot verzoekers betoog blijkt uit het advies van de arts-adviseur dat wel degelijk 
de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorg en opvolging in het land van herkomst is 
onderzocht. Bij de beoordeling van de als ernstig aangevoerde middelen werd reeds vastgesteld dat 
verzoeker geen schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk maakt. Waar verzoeker “getuigt” dat 
hij reeds een coma heeft doorgemaakt door een gebrek aan insuline volstaat het betoog, beperkt tot een 
loutere bewering, niet om een moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan te tonen.  
 
Bijgevolg volstaat de vaststelling dat met het aangevoerde betoog op generlei wijze het vermeende 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van verzoeker met enig concreet gegeven of overtuigend 
argument wordt aangetoond.  
 
Dienvolgens is niet voldaan aan de derde van de drie cumulatieve voorwaarden om tot schorsing bij 
uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2 van de 
Vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV. Deze vaststelling volstaat om de vordering tot 
schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 
 
6. Kosten 
 
Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 
over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 
getroffen.  
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 
Enig artikel 
 
De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 
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