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 nr. 190 043 van 25 juli 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Oezbeekse nationaliteit te zijn, op 4 april 2017 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 17 februari 2017 waarbij een aanvraag om, 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, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd onontvankelijk wordt 

verklaard en van twee beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlagen 13).  

 

Gezien titel Ibis, 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 2 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 juli 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. DE PONTHIERE 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende, bij aangetekend schrijven van 23 mei 2008, een aanvraag in om, 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), tot een 

verblijf in het Rijk te worden gemachtigd.   
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1.2. Bij aangetekend schrijven van 4 juli 2008 diende ook verzoekster een aanvraag in om, met 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. 

 

1.3. Op 16 mei 2011 nam de gemachtigde van staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij verzoekers aanvraag van 23 mei 2008 om, op medische gronden, tot een verblijf in 

het Rijk te worden gemachtigd ontvankelijk wordt verklaard.  

 

1.4. De gemachtigde van staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 16 mei 2011 tevens de 

beslissing waarbij verzoeksters aanvraag van 4 juli 2008 om, op medische gronden, tot een verblijf in 

het Rijk te worden gemachtigd ontvankelijk wordt verklaard.    

 

1.5. Verzoekers dienden samen, bij aangetekend schrijven van 31 mei 2011, een nieuwe aanvraag in 

om, met  toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden 

gemachtigd.  

 

1.6. Op 6 februari 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing om verzoekers tot een verblijf van één 

jaar te machtigen.  

 

1.7. Verweerder ontving op 10 januari 2013 de aanvraag van verzoekers om de termijn van de hen 

toegestane verblijfsmachtiging te verlengen.  

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Ar-

moedebestrijding weigerde op 15 februari 2013 om de geldigheidsduur van de voorheen aan verzoekers 

toegestane verblijfsmachtiging te verlengen en nam tevens ten aanzien van beide verzoekers een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.9. Bij aangetekend schrijven van 10 oktober 2016 dienden verzoekers een nieuwe aanvraag in om, op 

medische gronden, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. 

 

1.10. Op 17 februari 2017 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de beslissing waarbij verzoekers’ aanvraag van 10 oktober 2016 om, 

met toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden 

gemachtigd onontvankelijk wordt verklaard en twee beslissingen tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

De beslissing waarbij verzoekers’ aanvraag van 10 oktober 2016 om, op medische gronden, tot een 

verblijf in het Rijk te worden gemachtigd onontvankelijk wordt verklaard, die hen op 7 maart 2017 ter 

kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt:  

 

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

10.10.2016 bij onze diensten werd ingediend door : 

 

[L.S.] […]  

[L.V.] […]  

nationaliteit: Oezbekistan 

[…] 

 

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. 
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Op 10.01.2013 werd een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9ter ingediend. De elementen 

ingeroepen in de huidige aanvraag conform art. 9ter d.d. 10.10.2016 en in de bijgevoegde medische 

attesten (zie bevestiging arts d.d. 10.02.2017 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.“ 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, dat verzoeker op  7 maart 2017 werd ter kennis gebracht, 

bevat de volgende motivering. 

 

“De heer 

Naam + voornaam: [L.S.] 

[…] 

nationaliteit: Oezbekistan 

 

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

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

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 0 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 is niet in het bezit van een geldig visum. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene kreeg op 15.02.2013 een bevel om het grondgebied te verlaten, hem betekend op 

21.03.2013. Betrokkene werd opnieuw op Belgisch grondgebied aangetroffen. Er werd aldus niet aan de 

terugkeerverplichting voldaan.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, dat verzoekster op  7 maart 2017 werd ter kennis gebracht, is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“Mevrouw, 

Naam + voornaam: [L.V.] 

[…] 

nationaliteit: Oezbekistan 

 

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

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

om er zich naar toe te begeven, 
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binnen 0 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 is niet in het bezit van een geldig visum. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene kreeg op 15.02.2013 een bevel om het grondgebied te verlaten, haar betekend op 

21.03.2013. Betrokkene werd opnieuw op Belgisch grondgebied aangetroffen. Er werd aldus niet aan de 

terugkeerverplichting voldaan.” 

 

Dit is de derde bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding te hunnen laste te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Verweerder werpt op dat verzoekers geen belang hebben bij de nietigverklaring van de tweede en 

de derde bestreden beslissing. Hij stelt dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingen-

wet, in casu verplicht is om een beslissing tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten te 

nemen en dus niet over enige discretionaire bevoegdheid beschikt. Hij zet uiteen dat hij, gelet op 

voormelde wetsbepaling, bij een eventuele vernietiging van de tweede en de derde bestreden 

beslissing, behoudens in het geval hierdoor hogere rechtsnormen zouden worden geschonden, niet 

anders vermag dan opnieuw over te gaan tot de afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten. 

Daarnaast geeft hij aan van oordeel te zijn dat de door verzoekers aangevoerde schending van artikel 3 

van het Europees Verdrag tot Bescherming van 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) niet kan worden aangenomen.  

 

De Raad merkt op dat verzoekers betwisten dat toepassing kan worden gemaakt van artikel 7, eerste 

lid, 1° van de Vreemdelingenwet, zodat niet zonder een onderzoek van de middelen kan worden gesteld 

dat vaststaat dat deze wetsbepaling toepasbaar is. Daarenboven moet worden benadrukt dat 

verzoekers de schending aanvoeren van artikel 3 van het EVRM en dat voormelde verdragsbepaling 

primeert op de door verweerder ingeroepen wetsbepaling. Door te stellen van oordeel te zijn dat de 

aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM ongegrond is loopt verweerder vooruit op het 

onderzoek van dit middel door de Raad. 

 

Er kan niet zonder meer worden gesteld dat verzoekers geen belang hebben bij de nietigverklaring van 

de tweede en de derde bestreden beslissing. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

3.2. Verweerder betwist verder de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoer-

legging van de bestreden beslissingen. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schor-

sing en het beroep tot nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien het beroep tot 

nietigverklaring slechts korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om de tweede 

opgeworpen exceptie te onderzoeken. 
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4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1.1. Verzoekers voeren in een eerste middel, dat betrekking heeft op de eerste bestreden beslissing, 

de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991), van de artikelen 3 en 15 van het EVRM en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij vertrekken de volgende toelichting: 

 

“[…] 

 

Het advies van Dr. [M.] als volgt luidt: “U vraagt me de medische documenten voor de 9ter aanvraag 

d.d. 10.10.2016 en d.d. 10.01.2013 te vergelijken. 

 

Betrokkene legt in zijn aanvraag d.d. 10.10.2016 een SMG voor opgesteld door [d]r. [D.] op d.d. 

22/07/2016 + bijlagen (04/07/2016, 06/10/2016). 

Uit deze medische getuigschriften blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. 

de medische attesten gevoegd bij de 9ter aanvraag d.d. 10/01/2013. 

 

Op het SMG (+bijlagen/aanvullingen) wordt namelijk vermeld dat betrokkene 81-jarige man 26 jaar 

geleden een hartinfarct heeft gehad, en lijdt aan enkele ouderdomsziekten zoals een chronisch 

nierlijden en een hartzwakte. Er zijn geen objectieve elementen dat mantelzorg nodig zou zijn, in de 

verslagen wordt vermeld dat toestand globaal stabiel is, ook op cardiaal gebied. 

 

Deze pathologie is identiek aan de reeds eerder ingeroepen diagnose. 

 

Op het voorgelegde nieuwe SMG d.d. 22/07/2016 wordt geen enkele nieuwe diagnose gesteld voor 

betrokkene, maar dit laatste bevestigt enkel de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van 

betrokkene.” 

 

Terwijl, 

 

De aanvraag overeenkomstig art. 9ter niet alleen bestaat uit een standaard medisch attest, maar vooral 

uit een gemotiveerd verzoekschrift; 

 

Dat het dus niet volstaat de standaard medische getuigschriften te vergelijken tussen een eerste 

aanvraag en een tweede, maar dat er moet rekening gehouden worden met alle motieven, die worden 

geformuleerd in het nieuwe verzoekschrift, in casu dat de betrokkene het risico loopt opgesloten te 

worden bij zijn terugkeer naar Oezbekistan en dat het medisch onverantwoord is dat betrokkene zou 

reizen; 

 

Dat de bestreden beslissing aldus art 9ter Vreemdelingenwet en art. 3 E.V.R.M. schendt, nu het leven 

van 1ste verzoeker bij het ondernemen van een reis naar Oezbekistan in gevaar komt en hij in 

Oezbekistan hoogstwaarschijnlijk in de gevangenis terecht komt, waar onmenselijke omstandigheden 

heersen; 

 

Dat de bestreden beslissing over deze elementen met geen woord rept en ook niet motiveert waarom er 

met deze elementen geen rekening moest worden gehouden, zodat de motiveringsverplichting werd 

geschonden; 

 

Dat de behandelende geneesheer van de verzoekende partij bevestigt dat het medisch onverantwoord 

zou zijn dat de verzoekende partij een reis zou ondernemen naar Oezbekistan en overigens absoluut 

betwist dat de medische toestand van de verzoekende partij gestabiliseerd zou zijn; 

 

Dat adviseren dat de verzoekende partij geen mantelzorg van doen heeft en dat de medische toestand 

van de verzoekende partij “globaal stabiel is ook op cardiaal gebied”, zonder de zieke te onderzoeken of 

zonder contact op te nemen met de behandelende arts, een schending is van het zorgvuldigheids-

beginsel; 
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Dat er niet gemotiveerd wordt in de bestreden beslissing, waarom de verzoekende partij, die art. 223 

van het Oezbeekse strafwetboek heeft overtreden, in die omstandigheden, toch toegang zou hebben tot 

de geneeskundige zorgen in Oezbekistan; 

 

Dat er krachtens art. 15 E.V.R.M. niet kan afgeweken worden van de bepalingen van art. 3, die absoluut 

zijn;” 

 

4.1.2.1. De Raad merkt op dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals bepaald in artikel 62 van de  

Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, tot doel heeft de bestuurde, 

zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid deze beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De Raad stelt vast dat in de eerste bestreden 

beslissing duidelijk het determinerende motief wordt weergegeven op grond waarvan deze beslissing is 

genomen. Er wordt immers, met verwijzing naar artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet, gemoti-

veerd dat verzoekers’ aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk is omdat werd vastgesteld dat 

de elementen die zij aanvoerden ter ondersteuning van deze aanvraag reeds werden aangebracht bij 

een voorgaande aanvraag om tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. Deze motivering is 

pertinent en draagkrachtig. Ze laat verzoekers toe om hun rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te 

wenden. 

 

Tevens moet worden benadrukt dat verzoekers in hun aanvraag om tot een verblijf in het Rijk te worden 

gemachtigd uitdrukkelijk hebben aangegeven dat zij deze aanvraag indienden “op grond van artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980”. Het is derhalve niet incorrect of kennelijk onredelijk dat verweerder 

zijn onderzoek beperkte tot het verifiëren of verzoekers gegevens aanbrachten die toelieten te besluiten 

dat zij op grond van voormelde wetsbepaling tot een verblijf in het Rijk konden worden gemachtigd en 

derhalve beweringen die geen betrekking hebben op de medische situatie van verzoekers en die geen 

aanleiding kunnen geven tot de toekenning van een verblijfsmachtiging met toepassing van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet niet nader bespreekt. Verzoekers kunnen dan ook niet worden gevolgd in hun 

betoog dat de formele motiveringsplicht werd geschonden omdat door verweerder in de eerste 

bestreden beslissing niet werd ingegaan op hun bewering dat zij in Oezbekistan het risico lopen te 

worden veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat zij zich niet lieten registreren bij de Oezbeekse 

diplomatieke vertegenwoordiging in België. Verzoekers’ beschouwingen doen geen afbreuk aan het feit 

dat de motivering van de eerste bestreden beslissing hen zonder meer toelaat te begrijpen waarom hun 

aanvraag om “op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980” tot een verblijf in het Rijk te 

worden gemachtigd niet wordt ingewilligd.   

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond.  

  

4.1.2.2. De door verzoekers aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht dient in casu te 

worden onderzocht in het raam van de toepassing van artikel 9ter, § 3, 5° van de Vreemdelingenwet. Uit 

deze bepaling blijkt dat verweerder een aanvraag om machtiging tot verblijf die op basis van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet wordt ingediend onontvankelijk dient te verklaren indien de elementen die 

werden ingeroepen ter onderbouwing van deze machtigingsaanvraag voorheen reeds werden ingeroe-

pen in het kader van een vorige aanvraag in toepassing van deze wetsbepaling. 

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat verzoekers bij voorgaande aanvragen om, met 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd 

stukken aanbrachten waaruit blijkt dat bij verzoeker een bronchiaal lijden, bloedarmoede, acute nierin-

sufficiëntie en een voorkamerfibrillatie werden gediagnosticeerd, dat een levenslange medicamenteuze 

behandeling werd voorgeschreven en dat mantelzorg om medische redenen vereist is. 

 

Verzoekers brachten bij hun aanvraag van 10 oktober 2016 een standaard medisch getuigschrift aan 

waaruit blijkt dat bij verzoeker een evolutief chronisch nierlijden en een hartfalen werden gediagnosti-

ceerd, waarvoor een levenslange medicamenteuze behandeling en een regelmatige opvolging nodig is. 

De door verzoekers geconsulteerde arts stelde ook dat mantelzorg moest worden voorzien.  

 

Gezien de voorgaande vaststellingen blijkt dan ook niet dat verweerder op kennelijk onredelijke of 

incorrecte wijze tot het besluit kwam dat de ingeroepen elementen ter ondersteuning van verzoekers’  

aanvraag van 10 oktober 2016 om, op medische gronden, tot een verblijf  in het Rijk te worden 
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gemachtigd reeds werden ingeroepen in het kader van een voorgaande aanvraag om, met toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf te worden gemachtigd. 

 

Waar verzoekers erop wijzen dat zij bij hun aanvraag van 10 oktober 2016 om, met toepassing van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd een attest 

voegden waarin een arts-specialist aangeeft van oordeel te zijn dat het voor verzoeker medisch 

onverantwoord is om te reizen kan het volstaan op te merken dat zij bij een vorige aanvraag om tot een 

verblijf om medische redenen te worden gemachtigd al een op 1 februari 2008 gedateerd attest voegden 

waarin door een arts die zij zelf consulteerden wordt vermeld dat verzoeker niet kan reizen. Zij kunnen 

dan ook bezwaarlijk voorhouden dat verweerder dit gegeven als een element dat nog niet eerder werd 

ingeroepen had dienen te weerhouden. 

 

Verzoekers wijzen er ook op dat een door verweerder geconsulteerde ambtenaar-geneesheer stelde dat 

verzoeker geen mantelzorg nodig heeft en dat diens toestand “globaal stabiel is ook op cardiaal gebied”, 

terwijl deze arts verzoeker zelf niet aan enig onderzoek onderwierp. Zij tonen hiermee echter niet aan 

dat verweerder onterecht toepassing zou hebben gemaakt van de bepalingen van artikel 9ter, § 3, 5° 

van de Vreemdelingenwet. De Raad merkt hierbij op dat de niet ter zake doende bemerking van de 

ambtenaar-geneesheer omtrent de vereiste aan mantelzorg geen afbreuk doet aan het feit dat reeds bij 

een vorige aanvraag om machtiging tot verblijf door een door verzoekers geconsulteerde arts werd 

aangegeven dat mantelzorg vereist was en dus geenszins blijkt dat verweerder onzorgvuldig optrad 

door het gegeven dat door één van verzoekers behandelende artsen opnieuw werd gesteld dat 

verzoeker nood heeft aan mantelzorg niet als een nieuw gegeven te weerhouden. Voorts moet worden 

geduid dat verzoekers een specialistisch verslag bij hun aanvraag om machtiging tot verblijf van 10 

oktober 2016 voegden waarin, na uit uitvoerig onderzoek, wordt geconcludeerd dat er “stabiele cardiale 

bevindingen” zijn en dat in het standaard medisch getuigschrift wordt vermeld dat een stabilisatie van de 

aangevoerde medische problemen wordt verwacht mits chronische inname van medicatie, zodat niet 

blijkt dat de controlearts op wie verweerder een beroep deed om hem te adviseren omtrent de vraag of 

nieuwe elementen werden ingeroepen verkeerdelijk wees op een gestabiliseerde medische situatie. 

 

Inzake verzoekers’ betoog dat niet in aanmerking werd genomen dat verzoeker het risico loopt te 

worden opgesloten bij een terugkeer naar Oezbekistan kan worden verwezen naar wat reeds werd 

gesteld bij de bespreking van het eerste onderdeel van het middel en aangegeven dat uit het feit dat 

verweerder een bewering die niet relevant is bij het beoordelen van een aanvraag om machtiging tot 

verblijf om medische redenen niet betrok bij deze beoordeling niet kan worden afgeleid dat hij het 

zorgvuldigheidsbeginsel miskende. Hierbij kan nog worden geduid dat, gezien de bepalingen van artikel 

9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, enkel gegevens die erop wijzen dat een vreemdeling niet 

kan reizen zonder dat zijn leven of fysieke integriteit in het gedrang komt of gegevens die toelaten te 

concluderen dat er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft 

nuttig zijn. Gegevens die er kunnen op wijzen dat een buitenlandse overheid actief zal optreden om een 

eigen onderdaan te folteren of te onderwerpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen of 

straffen – in casu het gevangenzetten van verzoeker in onaanvaardbare omstandigheden – kunnen 

worden aangevoerd in het raam van een asielaanvraag. Er moet bovendien worden opgemerkt dat 

verzoekers bij hun aanvraag om, om medische redenen, tot een verblijf in het Rijk te worden 

gemachtigd van 10 oktober 2016 geen enkel stuk voegden ter staving van hun bewering dat zij het risico 

lopen te worden opgesloten in Oezbekistan. 

 

Een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet of van de zorgvuldigheidsverplichting kan op 

basis van verzoekers’ uiteenzetting niet worden vastgesteld. 

 

4.1.2.3. Uit het loutere feit dat verweerder oordeelt dat een aanvraag om, met toepassing van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd onontvankelijk is omdat de 

elementen die werden aangevoerd reeds werden ingeroepen bij een vorige aanvraag om, op medische 

gronden, tot een verblijf te worden gemachtigd, kan de Raad niet concluderen dat verzoekers worden 

onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen. Deze 

beslissing, die verzoekers’ administratieve toestand geenszins wijzigt, houdt op zich trouwens ook niet 

in dat verzoekers zich naar een land dienen te begeven waar zij dreigen te worden onderworpen aan 

door artikel 3 van het EVRM verboden behandelingen. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 
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4.1.2.4. Aangezien niet blijkt dat verweerder is afgeweken van de bepalingen van artikel 3 van het 

EVRM, waarin is voorzien dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke 

of vernederende behandelingen, of van enige andere bepaling van dit verdrag die een absoluut karakter 

heeft, kan ook geen schending van artikel 15 van het EVRM worden vastgesteld. 

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

4.2.1. Verzoekers voeren in een tweede middel, dat is gericht tegen de tweede en de derde bestreden 

beslissing, de schending aan van de artikelen 62, 74/13 en 74/17 van de Vreemdelingenwet, van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van de artikelen 3 en 15 van het EVRM en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hun betoog luidt als volgt: 

 

“Doordat, 

 

De beide bevelen om het grondgebied te verlaten als volgt werden gemotiveerd: “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: 

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

 

04° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene kreeg op 15.02.2013 een bevel om het grondgebied te verlaten, hem betekend op 

21.03.2013. Betrokkene werd opnieuw op Belgisch grondgebied aangetroffen. Er werd aldus niet aan de 

terugkeerverplichting voldaan.” 

 

Terwijl, 

 

De verzoekende partijen in de medische onmogelijkheid verkeren gevolg te geven aan de bevelen om 

het grondgebied te verlaten; 

 

Dat in de mate dat de onontvankelijkheidsbeslissing zal geschorst of vernietigd wordt, de bevelen om 

het grondgebied te verlaten hetzelfde lot dienen te volgen; 

 

Dat daarenboven blijkt dat de verzoekende partijen zich niet lieten registreren bij de Oezbeekse 

overheid in België, zodat zij art. 223 van de Oezbeekse strafwet hebben overtreden, waarop een 

gevangenisstraf staat van 3 tot 5 jaar; 

 

Dat Oezbeken, die terugkeren naar hun land, na een verblijf in Europa, het risico lopen gefolterd te 

worden, vooral indien zij behoren tot een etnische minderheidsgroep, zoals de verzoekende partijen, die 

van Koreaanse origine zijn (Rb Den Haag, 15-07-2016); 

Dat de verzoekende partijen in hun verzoekschrift hebben gewezen op dat risico en aantonen dat er in 

de Oezbeekse gevangenissen onmenselijke toestanden heersen, strijdig met art. 3 E.V.R.M.; 

 

Dat de verzoekende partijen zich aldus kunnen beroepen op het refoulementsverbod dat volgt uit art. 3 

E.V.R.M. 

 

Dat in de bestreden beslissingen niet gemotiveerd wordt waarom er met het refoulementsverbod geen 

rekening moest worden gehouden; 

 

Dat art. 15 E.V.R.M. nochtans geen enkele afwijking toestaat van dat verbod; 

 



  

 

RvV X - Pagina 9 van 10 

Dat de beslissingen aldus niet alleen niet adequaat werden gemotiveerd, maar tevens de art. 3 en 15 

E.V.R.M. schenden;”    

 

4.2.2.1. Wat betreft de ingeroepen schending van het artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 dient te worden gesteld dat de motieven van de tweede en 

de derde bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissingen kunnen worden gelezen zodat 

verzoekers er kennis van hebben kunnen nemen en hebben kunnen nagaan of het zin heeft de deze 

beslissingen aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikken. Daarmee 

is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 

164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

 

Een schending van het artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 blijkt niet. 

 

4.2.2.2. Verzoekers kunnen voorts niet worden gevolgd waar zij lijken te willen aangeven dat verweerder 

naliet in aanmerking te nemen dat zij, om medische redenen, in de onmogelijkheid verkeren om gevolg 

te geven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten. Verweerder heeft immers voorheen reeds 

vastgesteld dat de door verzoekers ingeroepen gezondheidsproblematiek hen niet verhindert om te 

reizen en dat zij in hun land van herkomst geen reëel risico lopen om in een onmenselijke of 

vernederende situatie terecht te komen omwille van het ontbreken van een adequate behandeling van 

de vastgestelde medische problemen en hij stelde, vooraleer de tweede en de derde bestreden 

beslissing te nemen, vast dat verzoekers geen nieuwe elementen aanbrachten die hem zouden nopen 

om hun medische situatie te herevalueren.     

 

In zoverre verzoekers nogmaals aanvoeren dat verweerder uit het oog verloor dat zij in hun land van 

herkomst dreigen te worden veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat zij artikel 223 van de 

Oezbeekse strafwet hebben overtreden moet worden gesteld dat geenszins blijkt dat verzoekers een 

door dit artikel strafbaar gesteld feit hebben gepleegd waarmee verweerder rekening had dienen te 

houden. Artikel 223 van de Oezbeekse strafwet stelt immers louter het onwettig vertrek uit of de 

onwettige binnenkomst in Oezbekistan strafbaar en er wordt niet aannemelijk gemaakt dat verzoekers 

zonder de vereiste toestemming hun land van herkomst hebben verlaten. Uit de aan de Raad 

voorgelegde stukken blijkt trouwens dat zij met een door de Oezbeekse autoriteiten afgegeven paspoort 

dat voorzien was van een door de Belgische autoriteiten afgegeven visum per vliegtuig vanuit Tashkent 

naar België kwamen. Verzoekers lijken er trouwens zelf niet van overtuigd te zijn dat zij omwille van hun 

etnische afkomst zullen worden geviseerd door de Oezbeekse autoriteiten en dat deze ten aanzien van 

twee Oezbeekse onderdanen die ouder zijn dan tachtig jaar en van wie niet blijkt dat deze ooit enig 

probleem hadden met de deze autoriteiten een ruime toepassing zullen maken van de bepalingen van 

artikel 223 van de Oezbeekse strafwet om hen te kunnen veroordelen tot een gevangenisstraf. Zij 

hebben immers tijdens hun jarenlange verblijf in België nooit een asielaanvraag ingediend, terwijl dit 

toch kon worden verwacht indien zij meenden omwille van een langdurig verblijf in België en hun 

etnische achtergrond een reëel risico te lopen om in hun land van herkomst onmenselijk en vernederend 

te zullen worden behandeld. De stukken die verzoekers bij hun verzoekschrift voegen doen aan deze 

laatste vaststelling geen afbreuk. 

 

Tevens moet, ten overvloede, worden opgemerkt dat het enkele feit dat een vreemdeling in zijn land van 

herkomst kan worden vervolgd omdat hij een strafbaar feit zou hebben gepleegd, niet zonder meer 

toelaat te concluderen dat deze vreemdeling zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf en dat hij 

hierdoor in een onmenselijke of vernederende situatie zal terechtkomen en dat verzoekers geen bewijs 

aanbrachten ter onderbouwing van hun standpunt dat personen die worden veroordeeld tot een 

gevangenisstraf in Oezbekistan geen toegang hebben tot de vereiste geneeskundige zorgen. 

 

De beschouwingen van verzoekers laten bijgevolg geenszins toe te concluderen dat verweerder 

verzoekers’ gezondheidstoestand of enig ander dienstig gegeven over het hoofd heeft gezien bij het 

nemen van de tweede en de derde bestreden beslissing  en derhalve de bepalingen van artikel 74/13 

van de Vreemdelingenwet of het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden of door deze beslissingen 

te nemen de verplichtingen die voortvloeien uit  artikel 3 van het EVRM heeft miskend. 

 

4.2.2.3. Aangezien niet blijkt dat het non-refoulementbeginsel dreigt te worden geschonden en hoe dan 

ook in de tweede of derde bestreden beslissing geen uitspraak wordt gedaan omtrent een eventueel 

uitstel van de verwijdering van verzoekers kan ook geen schending van artikel 74/17 van de Vreemde-

lingenwet worden vastgesteld. 
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4.2.2.4. Verzoekers tonen met hun uiteenzetting niet aan dat verweerder is afgeweken van een bepaling 

van het EVRM waarvan niet mag worden afgeweken, zodat niet kan worden besloten artikel 15 van het 

EVRM werd geschonden. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

leiden aangevoerd. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit 

van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep 

tot nietigverklaring verworpen.  

 

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 vijfentwintig juli tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


