
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 72 458 van 22 december 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en maatschappelijke 

Integratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 24 oktober 2011 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 september 2011 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 december 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. BUYSSE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat D. VAN DER BEKEN, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, komt op 2 april 2010 België binnen en dient 

dezelfde dag een asielaanvraag in. 

 

Op 30 november 2010 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 18 maart 2011 met nr. 58 084 worden aan 

verzoekster eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. 
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Op 4 januari 2011 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 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). Hierbij verklaart zij de Armeense 

nationaliteit te hebben. 

 

Op 22 februari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij deze aanvraag ontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 10 augustus 2011 geeft de arts-adviseur zijn advies inzake de gezondheidstoestand van 

verzoekster. 

 

Op 18 augustus 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag van 4 januari 2011 ongegrond wordt verklaard.  

 

Op 22 september 2011 wordt ten opzichte van verzoekster een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten –asielzoeker. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 27 april 2007, wordt aan 

de genaamde A.A. 

geboren te (…) 

van nationaliteit : Rusland (Federatie van ) 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

Reden van de beslissing : 

Op 18/03/2011 werd door de raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen: hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 7 (zeven) dagen.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van het artikel van de artikelen 2 en 3 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 

de Fundamentele Vrijheden van de artikelen 7,1 2 en verder 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 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van 

behoorlijk bestuur, meer specifiek de rechten van verdediging en de zorgvuldigheidsverplichting. 

Manifeste beoordelingsfout 

Dat verweerder in de bestreden beslissing, genomen ten aanzien van verzoekers, het artikel 7 van Wet 

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

verwijdering van vreemdelingen en de zorgvuldigheidsverplichting schendt en een manifeste 

beoordelingsfout begaat, wanneer deze stelt dat zonder afdoende motivering ivm de persoonlijke 

situatie van verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven. 

Het is zo dat mijn verzoekende partij geen bescherming kan genieten losstaande van de bepalingen van 

de Conventie van Geneve. Dit werd niet nagegaan in de asielprocedure. Hij heeft ernstige medische 

problemen. 

Zijn aanvraag tot medische regularisatie werd evenwel afgewezen in ontvankelijkheid. 

Enkel een algemene stijlformule wordt opgenomen in de beslissing dit het bevel geeft om het 

grondgebied te verlaten. 

Dat in de bestreden beslissing door verweerder het verzoekschrift conform artikel 9, ter van de wet van 

15.12.1980 onontvankelijk wordt verklaard zonder motivatie waarom het afwijzen van de aanvraag om 

medische redenen geen vernederende behandeling uitmaakt of kan uitmaken. 
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Het afwijzen van een verzoek van een vreemdeling wiens aanvraag conform artikel 9ter onontvankelijk 

werd verklaard, kan mogelijk een schending inhouden van artikel 3 EVRM. 

Wanneer niet blijkt uit de motivering van de beslissing dat de overheid onderzocht heeft of de ziekte, 

ingeroepen door de aanvrager, een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling, schendt die maatregel artikel 3 EVRM. 

Verzoekende partij verwijst naar de memorie van toelichting bij de (gewijzigde) Verblijfswet. 

Daarin wordt verwezen naar artikel 9ter §4 Vw. Die bepaling sluit vreemdelingen uit van het voordeel 

van artikel 9ter wanneer er een ernstig vermoeden bestaat dat de vreemdeling zich schuldig maakte aan 

oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid (in de zin van artikel 55/4 Vw). Uit de 

voorbereidende werken blijkt dat de wetgever van mening was dat een vreemdeling, uitgesloten op 

basis van artikel 9ter §4 Vw, toch niet mag uitgewezen worden wanneer zijn gezondheidstoestand 

dermate ernstig is dat zijn verwijdering een schending zou uitmaken van artikel 3 EVRM. Dat artikel 

biedt immers een absolute bescherming. 

In de voorbereidende werken zegt de wetgever overigens hetzelfde m.b.t. een aanvrager 9ter die geen 

identiteitsdocument kan voorleggen: ook dan mag hij niet uitgewezen worden bij een mogelijke 

schending van artikel 3 EVRM. 

Verwerende partij dient dus te onderzoeken of de ingeroepen ziekte een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, vooraleer een onontvankelijkheidsbeslissing te nemen. 

Dat geen betoog hoeft dat verzoeker een reëel risico loopt op ernstige schade in geval van terugkeer 

naar zijn land van herkomst; 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. Dat dit hier niet op afdoende wijze 

is gebeurd. 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling weliswaar draagkrachtige motieven ten grondslag 

moeten liggen, doch dat er eveneens moet nagegaan worden of de administratieve rechtshandeling 

rationeel te verantwoorden is -quod non. 

Dat geenszins gemotiveerd wordt waarom het verzoek tot annulatie van verzoekende partij niet dient 

afgewacht. Een aanvraag conform artikel 9ter Vw was immers gekend bij verwerende partij nog voor de 

het bevel gegeven werden. Dat het geven van dit bevel derhalve niet zorgvuldig is geschied dat 

verzoekende partij overigens een vrouw is en geen man - en in strijd met is met de zorgvuldigheidsplicht 

van de overheid. 

Dat verzoekende partij zich dan ook niet kan verzoenen met de inhoud van de bestreden beslissingen. 

Deze is contradictorisch met de aanvraag tot regularisatie, verwerende partij dus wel bekend. 

Dat verweerder derhalve een manifeste beoordelingsfout maakte door de persoonlijke situatie van 

verzoeker, die prefect geïntegreerd is niet te onderzoeken en de bestreden beslissing, genomen ten 

aanzien van verzoekers derhalve, niet afdoende motiveerde. 

De motivering van de beslissing dd. 22 september 2011 waarbij aan verzoekende partij het bevel wordt 

gegeven faalt derhalve volledig. 

- RvS 22/2/2000, nr. 85524, gepubliceerd in Tijdschrift Vreemdelingenrecht, 

jaargang 2000, nr 2, p 154 

- RvS 17/5/1995, nr 53317, gepubliceerd in Tijdschrift Vreemdelingenrecht, 

jaargang 1995, nr 2, p 158 

- RvS 10/6/1995, nr 47841, gepubliceerd in Tijdschrift Vreemdelingenrecht, 

jaargang 1995, nr 1, p 56 

Een verwijderingsmaatregel is slechts mogelijk is na uitspraak over de aanvraag tot machtiging van 

verblijf.” 

 

2.2. In haar nota repliceert de verwerende partij dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de 

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

de administratieve overheid deze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Ze verplicht de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een afdoende wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat 

verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende motief op grond 

waarvan de beslissing is genomen, wordt aangegeven. Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt de 
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motivering van de bestreden beslissing haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en 

feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel 

van de formele motiveringsplicht. 

 

Verzoekster kent klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar zij ze aanvecht in haar 

verzoekschrift.  

 

Vervolgens volstaat volgens de verwerende partij de vaststelling dat de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet niet ontvankelijk doch wel ongegrond werd 

verklaard. Het argument dat de door verzoekster aangehaalde medische problematiek niet ten gronde 

onderzocht werd in het licht van artikel 3 van het Europees Verdrag ter 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), kan dan ook niet dienstig worden 

ingeroepen. 

 

Tegelijkertijd merkt de verwerende partij op dat verzoekster een asielaanvraag indiende waarbij zij zich 

beriep op de Russische nationaliteit en bij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet voorhield de Armeense nationaliteit te hebben. Verzoekster doet thans 

geen enkele moeite om duidelijkheid te scheppen aangaande haar correcte nationaliteit.  

 

Uit wat voorafgaat, kan worden afgeleid dat verzoekster in iedere hypothese eventuele medische 

elementen kan doen gelden in het kader van een vraag tot verlenging van de termijn van haar bevel om 

het grondgebied te verlaten. Het bevel om het grondgebied te verlaten maakt geen schending uit van 

artikel 3 van het EVRM. 

 

2.3.1. Vooreerst wijst de Raad erop dat het beginsel van de rechten van de verdediging in principe niet 

van toepassing is op een administratieve procedure. De rechten van de verdediging in 

administratiefrechtelijke zaken zijn enkel van toepassing in tuchtzaken, doch niet op zuiver 

administratiefrechtelijke beslissingen die worden genomen in het kader van de vreemdelingenwet (RvS 

3 november 2003, nr. 124.957). Verzoekster kan zich niet met goed gevolg op dit beginsel beroepen. 

 

2.3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

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

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

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

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 75, § 2 en artikel 81 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 en artikel 7, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat verzoekster in het 

Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de vreemdelingenwet vereiste documenten 

meer bepaald dat verzoekster niet in het bezit is van een geldig paspoort met geldig visum. Verzoekster 

maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke 

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou 

voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

2.3.3. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

De bestreden beslissing betreft een bevel om het grondgebied te verlaten –asielzoeker. De Raad stelt 

vast dat artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet duidelijk stelt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris of van de minister de vreemdeling die niet in het bezit is van een geldig paspoort 

voorzien van een geldig visum een bevel kan geven om het grondgebied te verlaten. Uit de stukken van 

het dossier blijkt dat verzoekster niet in het bezit is van een geldig paspoort met een geldig visum. Dit 

wordt door verzoekster in haar verzoekschrift niet betwist. Het is dus niet kennelijk onredelijk dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten geeft.  

 

Verzoekster voert in haar verzoekschrift aan dat zij “geen bescherming kan genieten losstaande van de 

bepalingen van de Conventie van Geneve. Dit werd niet nagegaan in de asielprocedure. Hij heeft 

ernstige medische problemen”.  

 

De Raad merkt op dat de in casu bestreden beslissing het bevel om het grondgebied te verlaten betreft 

en dus niet de beslissing waarbij aan verzoekster de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus worden geweigerd. Daarenboven merkt de Raad op dat het beroep dat verzoekster 

tegen de beslissing van 30 november 2010 van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus 

instelde, reeds werd behandeld door de Raad die bij arrest van 18 maart 2011 met nr. 58 084 aan 

verzoekster eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus weigerde. 

Verzoekster maakt met deze uiteenzetting tevens niet duidelijk welke bescherming niet werd nagegaan 

in de asielprocedure. In zoverre verzoekster zou menen dat in het raam van de asielprocedure met haar 

medische problemen rekening diende te worden gehouden, wijst de Raad er op dat de 

vreemdelingenwet daarvoor in artikel 9ter een speciale procedure heeft voorzien. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet indiende maar dat deze aanvraag door de gemachtigde van de 

staatssecretaris ongegrond werd bevonden. 

 

Vervolgens stelt verzoekster dat in de bestreden beslissing “door verweerder het verzoekschrift conform 

artikel 9, ter van de wet van 15.12.1980 onontvankelijk wordt verklaard zonder motivatie waarom het 

afwijzen van de aanvraag om medische redenen geen vernederende behandeling uitmaakt of kan 

uitmaken.” De Raad herhaalt dat de in casu bestreden beslissing het bevel om het grondgebied te 

verlaten betreft en dus niet de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. De verwerende partij diende dus in de 

in casu bestreden beslissing niet te motiveren waarom het afwijzen van de aanvraag om medische 

redenen geen vernederende behandeling uitmaakt of kan uitmaken. Volledigheidshalve merkt de Raad 

op dat verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet op 22 februari 2011 ontvankelijk werd bevonden en dat deze aanvraag op 18 

augustus 2011 ongegrond werd verklaard. Verzoekster kan dus niet worden gevolgd dat haar aanvraag 

om medische redenen niet inhoudelijk werd onderzocht en dat “het afwijzen van een verzoek van een 

vreemdeling wiens aanvraag conform artikel 9ter onontvankelijk werd verklaard,(…) mogelijk een 

schending (kan) inhouden van artikel 3 EVRM”. 

 

Verzoekster stelt in haar verzoekschrift dat wanneer niet blijkt uit de motivering van de bestreden 

beslissing dat de overheid onderzocht heeft of de ziekte, ingeroepen door de aanvrager, een reëel risico 

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, die maatregel artikel 3 van het EVRM 

schendt. Verzoekster verwijst naar de memorie van toelichting bij de gewijzigde verblijfswet en naar de 

voorbereidende werken om te stellen dat de verwerende partij diende te onderzoeken of de ingeroepen 

ziekte een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling vooraleer een 

onontvankelijkheidsbeslissing te nemen. De Raad herhaalt nogmaals dat de in casu bestreden 

beslissing het bevel om het grondgebied te verlaten betreft en dus niet de beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond werd 

verklaard en waarbij haar aanvraag inhoudelijk kon worden onderzocht. De omstandigheid dat dit in 

casu niet is gebeurd, is louter te wijten aan de door verzoekster zelf gecreëerde onduidelijkheid over 

haar Russische of Armeense nationaliteit. Verzoekster toont met deze uiteenzetting niet aan dat de 

bestreden beslissing kennelijk onredelijk zou zijn.  
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2.3.4. Verzoekster meent tevens dat dat er gemotiveerd diende te worden waarom het verzoek tot 

annulatie dat zij instelde niet werd afgewacht.  

 

Uit de stukken die verzoekster bij haar verzoekschrift voegt, blijkt dat verzoekster op 10 september 2011 

een beroep zou hebben ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen “een beslissing 

waarin de aanvraag van verzoeker om machtiging tot verblijf overeenkomstig het artikel 9, ter 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 dat verzoekende partij werd betekend op 

2 september 2011 met referentie DVZ 6607625 en 6607627 dd. 19 augustus 2011”. 

 

De Raad wijst er op dat een vordering tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

tegen een beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, geen schorsende werking heeft.  

 

Artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 voorziet daarentegen dat aan de 

vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten kan worden gegeven zodra de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus werden geweigerd. Er is geen wetsbepaling 

die voorziet dat er moet worden gewacht met zulk een bevel tot na het verstrijken van de beroepstermijn 

van eventuele beslissing die naar aanleiding van een aanvraag om machtiging tot verblijf zouden zijn 

genomen.  

 

Een eventueel door verzoekster voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingeleid beroep tegen 

de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard door de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, heeft geen schorsend karakter en 

schorst derhalve de tenuitvoerlegging ervan niet, zodat aan verzoekster een bevel om het grondgebied 

te verlaten kon worden afgeleverd vooraleer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitspraak heeft 

gedaan over deze beslissing. Bijgevolg kon de verwerende partij op grond van artikel 75, § 2 van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 de bestreden beslissing nemen. De verwerende partij diende geen 

rekening te houden met de mogelijkheid van verzoekster om een beroep in te stellen bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat uit de elektronische rol van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet blijkt dat verzoekster dit door haar voorgehouden beroep heeft 

ingesteld.  

 

Verzoekster toont met haar argument niet aan dat de verwerende partij het verstrijken van de 

beroepstermijn of het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen diende af te wachten, noch 

dat de verwerende partij een manifeste beoordelingsfout zou hebben begaan. Evenmin is aangetoond 

dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet is geschonden of dat er in casu op onzorgvuldige wijze te werk 

werd gegaan. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 7, eerste lid, 1° en 2° van de 

vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

2.3.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op 

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

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. Uit de bespreking van hiervoor is gebleken dat de gemachtigde 

van de staatssecretaris op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen.  

 

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

2.3.6. In zoverre verzoekster met haar uiteenzetting in haar verzoekschrift meent dat de in casu 

bestreden beslissing eveneens artikel 3 van het EVRM schendt, wijst de Raad erop dat artikel 3 van het 

EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen".  

 

Verzoekster stelt in haar verzoekschrift dat ze medische problemen heeft en meent dat ze daarom niet 

mag worden uitgewezen, en dit gelet op een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM. 
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De Raad stelt vast dat verzoekster hiermee naar haar aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet verwijst. Deze aanvraag werd op 22 februari 2011 ontvankelijk en 

op 18 augustus 2011 ongegrond verklaard. Verzoekster toont hiermee echter niet aan dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag worden 

teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende 

behandeling.  

 

Bovendien blijkt uit de stukken van het dossier dat verzoekster zelf twijfel heeft gezaaid over het land 

waarvan zij de nationaliteit heeft: Rusland of Armenië. De aanvraag van verzoekster werd op 18 

augustus 2011 ongegrond verklaard omdat de correcte nationaliteit van verzoekster niet kon worden 

vastgesteld, hetgeen van essentieel belang is in het kader van de aanvragen op basis van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet aangezien bij de beoordeling dient te worden onderzocht of de medische 

aandoening behandelbaar is in het land van nationaliteit. 

 

Om de schending van artikel 3 van het EVRM dienstig te kunnen aanvoeren, dient verzoekster aan te 

tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land 

waarnaar zij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan 

foltering of mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Zij 

moet concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een 

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op 

artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat 

op zich niet. Een loutere verklaring van verzoekster volstaat op zich niet om een inbreuk uit te maken op 

artikel 3 van het EVRM. 

 

Verzoekster geeft geen enkele verdere uitleg of brengt geen concrete, op haar persoonlijke situatie 

betrokken feiten of aanwijzingen noch bewijzen aan die aantonen dat een terugkeer naar haar land van 

herkomst, weze het Rusland of Armenië, voor haar een risico zou inhouden op foltering of onmenselijke 

behandeling. Zij toont bijgevolg geenszins een risico aan in de zin van artikel 3 van het EVRM.  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

Het enig middel is, in de mate waarin het ontvankelijk 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 tweeëntwintig december tweeduizend en elf 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


