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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 24.321 van 11 maart 2009
in de zaak RvV XII

In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van X

tegen:

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 26
augustus 2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van 8 juli 2008 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf
op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk
wordt verklaard, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 30 juli 2008.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

Gezien de regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 30 januari 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25
februari 2009 om 9.30 uur.

Gehoord het verslag van de kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. DE PONTHIERE, die verschijnt voor de
verzoekende partijen en van advocaat E. MATTERNE, 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. Op 3 april 2007 dient verzoekende partij een eerste asielaanvraag in. De Commissaris-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen weigert op 28 juni 2007 de
vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Op 21 november 2007 weigert de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, bij arrest nr. 3.886, eveneens de vluchtelingenstatus
en de subsidiaire beschermingsstatus. Op 29 januari 2008 dient verzoekende partij een
tweede asielaanvraag in. De gemachtigde van de minister neemt op 16 mei 2008 een
beslissing houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag.
Verzoekende partij stelt op 12 juni 2008 tegen deze beslissing een beroep tot nietigverklaring
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in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die dit beroep op 18 september 2008, bij
arrest nr. 16.093, verwerpt.

1.2. Op 25 juni 2008 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf in,
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).

1.3. Op 8 juli 2008 wordt deze aanvraag om machtiging tot verblijf door de gemachtigde van de
minister onontvankelijk verklaard. Deze beslissing wordt op 30 juli 2008 ter kennis gebracht
aan de verzoekende partij. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als
volgt:

“(…) Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van
25/06/2008 bij onze diensten werd ingediend door: (…)
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, ingesteld door artikel 5
van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat
dit verzoek onontvankelijk is in toepassing van genoemd artikel 9ter, § 3, en in toepassing van artikel
7, § 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 17/05/2007 (B.S. 31/05/2007).
Reden(en):
> De aanvraag ging niet vergezeld van volgende documenten en inlichtingen:
De aanvraag wordt ingediend omwille van de medische problemen van Mv. E.K.
Betrokkene heeft geen afschrift van een identiteitsdocument voorgelegd en stelde in het verzoekschrift
dat zij als asielzoeker nog geen definitieve beslissing kreeg in de asielaanvraag. Dat uit het
administratief dossier duidelijk blijkt dat dergelijke bewering evenwel niet correct is (artikel 9ter, § 1).
Als bewijs voegt de aanvraag een kopie toe van een beroep bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen van 12/06/2008. Dat dit evenwel een beroep betreft tegen de bijlage
13quater genomen en betekend op 16/05/2008. Dat de argumentatie derhalve niet correct is, dat de
asielprocedure wel degelijk definitief werd afgesloten met de genoemde bijlage 13quater van
16/05/2008. Dat op het ogenblik van de indiening van de aanvraag op basis van artikel 9ter de
asielprocedure wel degelijk definitief afgesloten werd en dat betrokkene derhalve niet vrijgesteld is van
de verplichting de identiteit en nationaliteit aan te tonen. (…)”

2. Rechtspleging

De verwerende partij vraagt in haar nota met opmerkingen de kosten ten laste te leggen van
de verzoekende partij.

Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen
gerechtskosten kan opleggen en derhalve evenmin de kosten ten laste van de verzoekende
partij leggen. Het verzoek van de verwerende partij daartoe wordt verworpen.

3. Onderzoek van het beroep

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 23 en
191 van de Grondwet, de artikelen 9ter, 51/8 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 en 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).

Ter adstruering van haar enig middel zet de verzoekende partij het volgende uiteen in haar
verzoekschrift:

“III. INGEROEPEN MIDDELEN

Dat de verzoekende partij onverminderd alle andere middelen aan te voeren na onderzoek van het
administratieve dossier of ambtshalve op te werpen door de Raad, volgende middelen voorstelt:
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Schending van de artikelen 23 en 191 van de Grondwet, de artikelen 9ter, 51/8 en 62 van de Wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, schending van artikel 3 van het Verdrag van 4
november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
ondertekend te Rome en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;

Doordat,

De bestreden beslissing als volgt werd gemotiveerd: “De aanvraag ging niet vergezeld van volgende
documenten en inlichtingen:
De aanvraag wordt ingediend omwille van de medische problemen van Mv. E.K.
Betrokkene heeft geen afschrift van een identiteitsdocument voorgelegd en stelde in het verzoekschrift
dat zij als asielzoeker nog geen definitieve beslissing kreeg in de asielaanvraag. Dat uit het
administratief dossier duidelijk blijkt dat dergelijke bewering evenwel niet correct is (artikel 9ter, § 1).
Als bewijs voegt de aanvraag een kopie toe van een beroep bij de Raad voor Vreemdelingen
betwistingen van 12/06/2008. Dat dit evenwel een beroep betreft tegen de bijlage 13quater genomen
en betekend op 16/05/2008. Dat de argumentatie derhalve niet correct is, dat de asielprocedure wel
degelijk definitief werd afgesloten met de genoemde bijlage 13quater van 16/05/2008. Dat op ogenblik
van de indiening van de aanvraag op basis van artikel 9ter de asielprocedure wel degelijk definitief
afgesloten werd en dat betrokkene derhalve niet vrijgesteld is van de verplichting de identiteit en
nationaliteit aan te tonen.
Bijgevolg dienen betrokkenen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, ter
kennis gebracht op 16/05/2008. en dienen zij dringend het grondgebied van de Schengen-Lidstaten te
verlaten.”

Terwijl,

Het Arbitragehof met een Arrest nr. 61/94 dd. 14 juli 1994, reeds heeft geoordeeld dat het art. 50
(thans 51/8) van de Vreemdelingenwet “binnen zeer enge grenzen” (overweging B.5.8.3), dient te
worden geïnterpreteerd;

Dat indien de vreemdeling in zijn nieuwe asielaanvraag nieuwe gegevens aanvoert, maar de
bevoegde Minister of diens gemachtigde oordeelt dat zij niet van die aard zijn dat daardoor een
gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève van 88 juli 1951, wordt
aangetoond, artikel 50, derde en vierde lid (thans art. 51/8) niet van toepassing zijn (overweging
B.5.8.2);

Dat uit de beslissing van de Minister dd. 16/5/2008 letterlijk blijkt dat de verzoekende partij bij het
formuleren van haar nieuwe asielaanvraag, nieuwe gegevens heeft aangevoerd: “- dat de betrokkene
Informatie naar voren brengt over zijn broer en zijn zoon die gearresteerd zouden zijn - dat de
betrokkene een kopie van een oproep naar voren brengt - dat de betrokkene verklaart dat de
ordediensten naar zijn huis komen om een controle uit te voeren - dat betrokkene verklaart dat ze
vreest dat haar kinderen problemen zullen krijgen - dat betrokkene ingaat op gebeurtenissen die
betrekking hebben op haar schoonbroer en diens zoon.”

Dat er dan ook niet kan geoordeeld worden dat in casu, de asielprocedure definitief werd afgesloten;

Dat het aan een vluchteling, krachtens de Conventie van Genève, niet toegelaten is een beroep te
doen op de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers van hun land van herkomst, ten einde een
paspoort aan te vragen (art. 1 C van het Vluchtelingenverdrag);

Dat het strijdig is met onze Grondwet en met art. 3 E.V.R.M. ernstig zieke mensen uit te sluiten van

medische zorgen en hen te verplichten het land te verlaten;”

3.2. In haar nota met opmerkingen stelt verwerende partij dat verzoekende partij in gebreke
blijft in te gaan op de verschillende door haar in de hoofding van het enig middel
aangehaalde schendingen en dat, bij gebrek aan een weergave in de toelichting van het
middel van de wijze waarop de vermelde rechtsregels zouden zijn geschonden, verwerende
partij zich niet met kennis van zaken kan verdedigen. Zij stelt dat in de toelichting van het
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enig middel op zeer algemene wijze op bepaalde rechtsregels wordt ingegaan, maar dat het
haar op basis daarvan niet duidelijk is hoe deze door het nemen van de bestreden beslissing
concreet zijn geschonden, zodat het middel hoe dan ook niet ontvankelijk is. Met betrekking
tot de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet
stelt verwerende partij dat dit artikel de formele motiveringsplicht betreft en dat uit het
verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij zowel inhoudelijke kritiek levert als erin slaagt de
motieven van de bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben
van deze motieven en dat verzoekende partij op basis van deze vaststelling het vereiste
belang ontbeert bij de betrokken kritiek. Zij stelt dat de bestreden beslissing genoegzaam
met redenen is omkleed, aangezien zowel haar juridische als haar feitelijk grondslag is
vermeld, dat het doel dat met het bestaan van de formele motiveringsverplichting beoogd
wordt, bereikt is en dat de beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband
kunnen worden gebracht met de door haar geschonden geachte rechtsregels. Zij wijst op de
bewoordingen van artikel 9ter, § 1 van de Vreemdelingenwet, stelt dat de gemachtigde
terecht heeft vastgesteld dat het annulatieberoep ingesteld tegen de beslissing houdende
weigering tot in overwegingname niet maakt dat de asielprocedure nog hangende is, dat een
annulatieberoep tegen een bijlage 13quater inderdaad geen schorsende werking heeft en
dat het loutere feit dat verzoekende partij het niet eens is met de beslissing van de
gemachtigde dat er geen nieuwe elementen naar voren werden gebracht bij de tweede
asielaanvraag, uiteraard niet maakt dat de asielprocedure nog hangende zou zijn.
Verwerende partij benadrukt dat de beslissing tot niet inoverwegingname rechtsgeldig en
uitvoerbaar wordt geacht tenzij en totdat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen er anders
over zou beslissen en dat de gemachtigde van de minister dan ook geheel terecht en binnen
de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, de aanvraag van verzoekende partij
onontvankelijk heeft verklaard. Verder stelt verwerende partij met betrekking tot de
vermeende schending van artikel 3 van het EVRM dat verzoekende partij zich beperkt tot
vage en algemene beschouwing zonder uiteen te zetten om welke reden voornoemd artikel 3
zou worden geschonden door de bestreden beslissing. Zij stelt dat in het verzoekschrift geen
enkel concreet gegeven wordt aangebracht dat ertoe zou nopen te beslissen dat
verzoekende partij dermate ziek is dat zij niet kan worden verwijderd, laat gelden dat een
blote bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich niet volstaan om
een inbreuk op artikel 3 van het EVRM uit te maken en stelt dat het gegeven dat een
vreemdeling dermate ernstig ziek zou zijn dat zijn verwijdering een schending van
voornoemd artikel 3 tot gevolg zou hebben, slechts tot gevolg heeft dat hij niet verwijderd
wordt, maar niet dat de aanvraag ontvankelijk dient verklaard te worden. Ten slotte stelt
verwerende partij dat zij niet inziet hoe de artikelen 23 en 191 van de Grondwet geschonden
worden en dit door verzoekende partij niet wordt verduidelijkt en dat de kritiek van
verzoekende partij zich richt tegen de beslissing van 16 mei 2008 tot niet in overwegingname
van de tweede asielaanvraag, die niet het onderwerp van deze procedure uitmaakt.

3.3. In haar memorie van wederantwoord antwoordt verzoekende partij het volgende:

“III. DE MIDDELEN

1. De verwerende partij stipt aan dat de middelen niet op ontvankelijke wijze zouden zijn
geformuleerd geworden.

2. Uw Raad oordeelde reeds dat de uiteenzetting van een middel summier mag zijn (R.v.St. nr.
64.262, 30 januari1997) en dat, indien er enige onduidelijkheid zou zijn, quod non, het middel
dient begrepen te worden in de zin zoals het door de tegenpartij wordt begrepen.

In casu heeft de verwerende partij het middel op een juiste wijze begrepen, zodat er wat de
ontvankelijkheid betreft, dus geen probleem kan zijn.

3. De verzoekende partij heeft op de eerste plaats opgeworpen, dat op grond van het Arrest van
het Arbitragehof nr. 61/94 van 14 juli 1994, er niet van uit kan gegaan worden, dat de
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asielprocedure, die de verzoekende partij heeft aanhangig gemaakt op 29/1/2008, als
beëindigd zou kunnen beschouwd worden.

Indien dat niet het geval is, dan mag de verzoekende partij zich niet begeven naar de
Russische diplomatieke overheden om er een paspoort aan te vragen, op gevaar af dat art. 1c
van het Vluchtelingenverdrag zou kunnen worden toegepast.

De verwerende partij antwoordt niet op dit middel, dat nochtans duidelijk is: de beslissing
motiveert niet waarom in casu de asielprocedure als definitief afgesloten zou moeten
beschouwd worden.

Dat een beslissing op grond van art. 51/8 van de Vreemdelingenwet, niet noodzakelijkerwijze
een einde stelt aan de asielprocedure, zeker nu de Dienst Vreemdelingenzaken kennis had
van de beroepsmotieven die de verzoekende partij had aangewend tegen deze beslissing.

4. Dat eenieder, die rechtmatig op het grondgebied van België verblijft, ook de vreemdeling, het
recht heeft een bestaan te leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid.

Door te beslissen dat de verzoekende partij niet gerechtigd is op een medische regularisatie,
schendt de Minister de art. 191 en 23 van de Grondwet en uiteraard art. 9ter van de
Vreemdelingenwet, nu uit het administratieve dossier blijkt dat de verzoekende partij bij het
formuleren van haar nieuwe asielaanvraag, nieuwe gegevens heeft aangevoerd, maar de
Minister oordeelt dat deze gegevens niet van die aard zijn, dat zij daardoor een gegronde
vrees voor vervolging zouden aantonen.

5. Het middel is gegrond.”

De Raad stelt vast dat verzoekende partij in de uiteenzetting van haar enig middel enkel
melding maakt van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van het EVRM. Met
betrekking tot de aangevoerde schending van de artikelen 23 en 191 van de Grondwet, de
artikelen 9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en het
zorgvuldigheidsbeginsel, stelt de Raad vast dat de verzoekende partijen in hun
verzoekschrift nalaten de aangevoerde schendingen verder toe te lichten, zodat het middel in
deze mate niet ontvankelijk is. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat
zowel de geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de
wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd
geschonden (RvS 2 maart 2007, nr. 168.403; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 29
november 2006, nr.165.291). De Raad merkt tevens op dat verzoekende partij in haar
memorie van wederantwoord voor het eerst de artikelen 191 en 23 van de Grondwet en
artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in haar uiteenzetting betrekt. Gelet op het feit dat de
repliekmemorie slechts tot doel heeft verzoekende partij in de mogelijkheid te stellen te
antwoorden op de argumenten van de verwerende partij zoals uitgewerkt in de nota met
opmerkingen, doch haar geenszins kan toelaten nieuwe middelen te ontwikkelen en
tekortkomingen in het verzoekschrift recht te zetten en gelet op het feit dat verzoekende
partij nalaat aan te tonen dat deze nieuwe argumenten de openbare orde raken en niet
konden worden ontwikkeld in haar inleidend verzoekschrift, kunnen de in het verzoekschrift
aangebrachte middelen niet op ontvankelijke wijze in de repliekmemorie gestoeld worden op
nieuwe argumenten (cf. RvS 9 oktober 2003, nr. 124.062).

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet
stelt de Raad vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst naar de
interpretatie van deze bepaling, naar het feit dat zij in het kader van haar tweede
asielaanvraag nieuwe gegevens heeft aangevoerd, hetgeen ook letterlijk blijkt uit de
beslissing van 16 mei 2008 en dat niet kan geoordeeld worden dat de asielprocedure
definitief werd afgesloten.

De Raad wijst erop dat voornoemd artikel 51/8 luidt als volgt:



RvV X Pagina 6 van 8

“De minister of diens gemachtigde kan beslissen de asielaanvraag niet in aanmerking te
nemen wanneer de vreemdeling voorheen reeds dezelfde aanvraag heeft ingediend bij een
door de Koning aangeduide overheid in uitvoering van artikel 50, eerste lid, en hij geen nieuwe
gegevens aanbrengt dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde
vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of
ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel
48/4. De nieuwe gegevens moeten betrekking hebben op feiten of situaties die zich hebben
voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen
aanbrengen.

(…)”

De Raad stelt vast dat deze bepaling betrekking heeft op meervoudige asielaanvragen en
dat verzoekende partij in haar uiteenzetting verwijst naar de beslissing van 16 mei 2008, met
name de beslissing houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag,
terwijl de in casu voorliggende bestreden beslissing de onontvankelijkheidsverklaring van
een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet
betreft. De Raad stelt tevens vast dat tegen de beslissing van 16 mei 2008 reeds een
vernietigingsberoep werd ingesteld en dat dit beroep op 18 september 2008, bij arrest nr.
16.093 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, werd verworpen. Artikel 51/8 van de
Vreemdelingenwet kan dan ook niet dienstig worden ingeroepen met betrekking tot de in
casu bestreden beslissing, met name de beslissing van 8 juli 2008 waarbij de aanvraag om
machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet,
onontvankelijk wordt verklaard.

Daar waar verzoekende partij stelt dat in de bestreden beslissing niet kon geoordeeld
worden dat de asielprocedure definitief werd afgesloten, stelt de Raad vast dat ten tijde van
het indienen van de aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en nog
steeds ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing een vernietigingsberoep
hangende was bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen de beslissing van 16 mei
2008 houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag, maar wijst de
Raad erop dat zulke procedure geen deel uitmaakt van de asielprocedure (cf. RvS 29 maart
2005, nr. 142.689) en dat met de beslissing van 16 mei 2008 houdende de weigering tot in
overwegingname van een asielaanvraag een definitieve beslissing met betrekking tot de
tweede asielaanvraag van verzoekende partij is genomen.

Gelet op het feit dat artikel 9ter, §1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument en die op
zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of
fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende
behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land
waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn
gemachtigde.

(…)

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van
toepassing op:

-de asielzoeker wiens asielaanvraag niet het voorwerp van een definitieve beslissing heeft
uitgemaakt of die een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar verklaard administratief cassatieberoep heeft
ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten
beroep is uitgesproken;
-de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in

België, op geldige wijze aantoont.”

en gezien uit het voorgaande blijkt dat de asielaanvraag van verzoekende partij wel degelijk
het voorwerp van een definitieve beslissing heeft uitgemaakt, kon in de bestreden beslissing
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worden geoordeeld dat “op het ogenblik van de indiening van de aanvraag op basis van artikel 9ter
de asielprocedure (van verzoekende partij) wel degelijk definitief afgesloten werd (met de genoemde
bijlage 13quater van 16/05/2008) en dat betrokkene derhalve niet vrijgesteld is van de verplichting de

identiteit en nationaliteit aan te tonen”. De Raad merkt te dezen op dat verzoekende partij niet
betwist dat zij niet over een identiteitsdocument beschikt en derhalve niet voldoet aan de in
artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarde en dat zij tevens
noch in haar aanvraag om machtiging tot verblijf van 25 juni 2008 noch in haar verzoekschrift
aanvoert zich in één van de twee andere gevallen van artikel 9ter, § 1, derde lid te bevinden
op grond waarvan zij niet voor een identiteitsdocument dient te beschikken.

Ten overvloede merkt de Raad op dat het door verzoekende partij in haar uiteenzetting
aangehaalde artikel 1C van het Internationaal Verdrag betreffende de Status van
Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, daargelaten de vraag naar de directe
werking van deze bepaling, slechts betrekking heeft op “vluchtelingen”. Uit het administratief
dossier blijkt dat verzoekende partij niet de status van vluchteling heeft, hetgeen zij ook niet
betwist, zodat deze bepaling niet ter zake dienend is.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM dient te worden
opgemerkt dat deze bepaling vereist dat verzoekende partij doet blijken dat er ernstige en
zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat, in het land waarnaar ze mag
worden teruggeleid, zij een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering
of mensonterende behandeling. De bescherming verleend via voornoemd artikel 3 zal
immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. Diegene die aanvoert dat hij een
dergelijk risico loopt, zal zijn beweringen moeten staven met een begin van bewijs zodat
inzonderheid een blote bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op
zich niet volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM.

In het kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wordt duidelijk bepaald dat een
identiteitsdocument, zijnde een paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel, onontbeerlijk is:
behoudens uitzondering kan de aanvraag van de machtiging tot verblijf niet anders dan
onontvankelijk verklaard worden indien iemands identiteit onzeker is; wel is het zo dat een
vreemdeling die geen identiteitsdocument overmaakt en evenmin aantoont dat hij in de
onmogelijkheid vertoeft om het vereiste identiteitsdocument in België over te maken, niet
verwijderd zal worden indien zijn medische situatie dermate ernstig is dat een verwijdering
een schending zou uitmaken van artikel 3 van het EVRM (Ontwerp van wet tot wijziging van
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2478/001, p.
35).

In haar aanvraag van 25 juni 2008 om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de
Vreemdelingenwet stelt verzoekende partij het volgende:

“Cliënte bevindt zich nog steeds in de asielprocedure.

Immers, weliswaar werd haar nieuwe asielaanvraag geweigerd door de Dienst Vreemdelingenzaken,
maar tegen deze beslissing werd beroep ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Ik voeg een geboorteattest van mijn cliënte bij deze aanvraag.

Cliënte is ernstig ziek, zoals blijkt uit het geneeskundig attest dd. 4/6/2008, opgesteld door Dr. K.

Zoal blijkt uit het geneeskundig attest kan de therapie in het land van herkomst niet worden verder
gezet en kan cliënte zelfs niet afreizen naar haar land.

De aanwezigheid en de zorg van familieleden of derden is noodzakelijk.”
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In haar verzoekschrift voert zij aangaande artikel 3 van het EVRM enkel aan dat het “strijdig is
(…) met art. 3 E.V.R.M. ernstig zieke mensen uit te sluiten van medische zorgen en hen te verplichten

het land te verlaten”, maar dient te worden opgemerkt dat zij nalaat deze bewering te staven.

De Raad stelt dan ook vast dat verzoekende partij zich in haar aanvraag in het geheel niet
beroept op artikel 3 van het EVRM en dat zij ook in haar verzoekschrift niet aannemelijk
maakt dat haar medische situatie dermate ernstig is dat een verwijdering een schending zou
uitmaken van voornoemd artikel 3. Evenmin toont zij met een begin van bewijs aan dat
betrokkene een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of
mensonterende behandeling.

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt derhalve niet aangetoond.

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

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf maart tweeduizend en negen
door:

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS. Ch. BAMPS


