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 nr. 75 566 van 21 februari 2012 

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 en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 23 december 2011 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

28 november 2011 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 

13quinquies) 

 

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 16 januari 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 februari 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DIENI, die loco advocaat J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA 

verschijnt voor de verzoekende partij 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 

 

De verzoekende partij, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, dient op 23 december 2008 een 

asielaanvraag in die op 20 oktober 2009 resulteert in de beslissing van de commissaris-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescher-

mingsstatus. Het beroep dat de verzoekende partij aantekent bij de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen leidt tot het arrest 38 059 van 2 februari 2010 waarbij de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus eveneens worden geweigerd. 

 

Op 19 november 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingen-

wet). Op 13 oktober 2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

deze aanvraag ongegrond. 

 

Op 28 november 2011 reikt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker uit onder de vorm van een bijlage 13quinquies. Dit is 

de bestreden beslissing, die luidt: 

 

“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 persoon die verklaart te heten A.K. (…) 

geboren te Masis , op (in) (…) 

en van nationaliteit te zijn : Armenië ( Rep.) 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Op 04/02/2010 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van weigering van 

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. 

(1) 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. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van “de motiveringsplicht 

voortvloeiend uit de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen, schending van IA van de Conventie van Genève betreffende de status van 

Vluchtelingen van 28 juli 1951 en de zorgvuldigheidsplicht en Schending artikel 3 van het Europees 

Verdrag van de Rechten van de Mens.” 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“De Dienst voor Vreemdelingenzaken heeft door het uitvaardigen van een bevel tot het verlaten van het 

grondgebied tegen verzoekster, zonder rekening te houden met de situatie van verzoekster, de artikelen 

2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

ernstig geschonden. 

Verwerende partij laat na onderzoek doen naar de reële feitelijke situatie waarin verzoeker zich 

tegenwoordig bevindt om pas na dit onderzoek een beslissing te nemen met betrekking tot het 

verblijfsrecht. 

Van een zorgvuldige en redelijke overheid mag worden verwacht dat een gedegen onderzoek wordt 

gevoerd naar de feitelijke situatie van de betrokken persoon alvorens haar beslissing te nemen. Indien 

dat niet gebeurd, dan komt verwerende partij tekort aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur die ook op haar van toepassing zijn. 

De zorgvuldigheidsplicht houdt immers in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren 

over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RVS 11 juni 

2002, nr. 107.624). 

In casu, MEVROUW A.K. lijdt aan een postraumatische stressstoornis, stress, onrust, slapeloosheid en 

Hyper bloeddruk. 

Op 19/ 11/2009 heeft ze een aanvraag tot machtiging van verblijf gebaseerd op artikel 9 ter ingediend. 

Het onderzoek van deze aanvraag is nog in behandeling bij de DVZ;  

Deze aandoening is telkens weer aanwezig en is uiteraard zeer ernstig en zeer bedreigend voor de 

levenskwaliteit van MEVROUW A. K.. 

Zij vreest voor haar leven omwille van de problemen die zij ondervond met de overheid, als zij naar haar 

land van herkomst wordt teruggestuurd. 

De medische situatie is dramatisch MEVROUW A. K. bij terugkeer naar haar land van herkomst Want zij 

loopt een risico om er een behandeling te ondergaan in strijd met artikel 3 van CE.D.H. 
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Bij gevolg, is het bevel het grondgebied te verlaten gelijkwaardig aan een flagrante schending van het 

artikel 3 van de E.C.R.M, door het feit dat MEVROUW A. K. niet redelijk verzorgd zal kunnen worden en 

zelfs zou kunnen overlijden ten gevolge aan deze zware aandoening door gebrek aan behoorlijke 

medische zorgen. 

Op 16.03.2010 heeft MEVROUW A. K. ook een aanvraag tot machtiging van verblijf gebaseerd op 

artikel 9 bis van de wet van 15 december 1980 ingediend. 

Het onderzoek van deze aanvraag is ook nog in behandeling bij de Dienst van Vreemdelingen Zaken; 

Het is uiteraard nodig om aandacht te trekken op het feit dat MEVROUW A. K. al 3 jaar van verblijf in 

België verzameld zonder ooit op het grondgebied van het koninkrijk te verlaten; 

De aanvraag gebaseerd op artikel 9 bis bewijst dat de verzoekster de verrichte inspanningen om zich zo 

goed mogelijk in onze Belgische maatschappij te integreren 

Het moet worden verwacht dat de aanvraag wordt onderzocht door de Dienst Vreemdelingenzaken 

alvorens iets te overwegen; 

Gezien de verschillende aangehaalde elementen dient de genomen betwiste beslissing geschorst en 

vernietigd te worden.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“In een enig middel poneert verzoekster een schending van de motiveringsplicht voortvloeiend uit de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen, schending van art. IA van de Conventie van Genève betreffende de status van 

Vluchtelingen van 28 juli 1951, de zorgvuldigheidsplicht en de schending van art. 3 EVRM. 

Nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991, artikelen die de 

formele motiveringsplicht betreffen, stelt de verwerende partij vast, bij lezing van de toelichting van het 

enig middel, dat verzoekster daarin inhoudelijke kritiek levert, het weze vanuit louter feitelijk oogpunt, het 

weze vanuit het oogpunt van het materieel recht, en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de 

motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekster 

het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.). 

De formele motiveringsplicht vervat in de twee wetsartikelen waarvan verzoekster de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is dus bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

  

De verwerende partij merkt bijkomend nog op dat de beschouwingen die in verzoeksters uiteenzetting 

voorkomen bovendien niet pertinent zijn. 

In antwoord op verzoeksters feitelijke beschouwingen dient te worden opgemerkt dat verzoekster 

inderdaad per schrijven van 19.11.2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf indiende op grond van 

art. 9ter van de Vreemdelingenwet. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft echter op 13.10.2011 

verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9ter van de Vreemdelingenwet 

ongegrond verklaard. 

Op 28.11.2011 heeft de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid dan 

ook terecht vastgesteld dat verzoekster in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij art. 2 van de 

Vreemdelingenwet vereiste documenten. Verzoekster is inderdaad niet in het bezit van een geldig 

paspoort, noch van een geldig visum. 

In de bestreden beslissing wordt door de gemachtigde gemotiveerd dat verzoekster haar asielprocedure 

werd beëindigd ingevolge een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met een beslissing 

van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus en dat zij 

zich bevindt in een geval zoals bepaald in art. 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet. 
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De gemachtigde heeft dan ook terecht in toepassing van art. 75, §2 / artikel 81 en art. 75 §2 van het KB 

d.d. 8.10.1981 en art. 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet aan verzoekster het bevel gegeven om het 

grondgebied te verlaten. 

Verzoekster toont geen schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Betreffende de vermeende schending van het art. 3 EVRM, benadrukt de verwerende partij dat het 

terugleiden van een vreemdeling ten aanzien van dit artikel een probleem zou kunnen doen rijzen 

wanneer er ernstige en duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene een risico loopt op 

folteringen, onmenselijke of vernederende handelingen, doch deze bepaling impliceert geenszins dat 

een vreemdeling zonder meer het recht heeft het grondgebied van een bepaalde staat binnen te komen 

of er te verblijven (Cass. 4 februari 1992, Arr. Cass. 1993,1, 148). 

Verder laat de verwerende partij gelden dat onder folteringen in de zin van art. 3 E.V.R.M. wordt 

begrepen, "die handelingen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fysieke of 

psychische aard wordt toegebracht' (Arbitragehof nr. 51/94, 29 juni 1994, T. Vreemd 1994, 253, noot 

VANHEULE, D.). 

Het Hof van Cassatie oordeelde reeds bij arrest dd. 4.2.1993 (nr. 9567) dat het uit het land zetten van 

een vreemdeling een schending van het art. 3 E.V.R.M. kan uitmaken, "in zoverre er ernstige en 

duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene, indien hij aan die Staat (waaruit hij gevlucht is) 

wordt overgeleverd, een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, maar dat die bepaling evenwel niet impliceert 

dat een vreemdeling het recht heeft het grondgebied van een bepaalde Staat binnen te komen of er te 

verblijven". 

In casu is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, niet in het minst nu:   

verzoekster ter zake vaag blijft en geen concrete gegevens naar voor brengt of bewijskrachtige stukken 

voorlegt, haar aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9ter van de Vreemdelingenwet 

ongegrond werd verklaard waarbij uitdrukkelijk werd geoordeeld dat er geen bewijs aanwezig is dat een 

terugkeer naar het land van herkomst een inbreuk zou uitmaken op het artikel 3 van het Europees 

Verdrag van de Rechten van de Mens, 

Er is in casu evenmin sprake van een reëel risico om te worden onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, zoals reeds bleek uit het diepgaand onderzoek 

in het kader van de asielaanvraag van verzoekster. 

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om 

een inbreuk uit te maken op art. 3 EVRM. Een eventualiteit van art. 3 EVRM kan worden geschonden 

volstaat op zich niet (R.v.St. nr. 105.233 dd. 27.03.2002, R.v.St. nr. 105.262 dd. 28.03.2002, R.v.St. nr. 

104.674 dd. 14.03.2002). 

Verzoekster is derhalve verkeerdelijk de mening toegedaan dat art. 3 E.V.R.M. zou geschonden zijn. 

Verzoekster kan evenmin dienstig verwijzen naar de door haar per schrijven van 16.03.2010 ingediende 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9bis Vreemdelingenwet, en de in het kader van 

deze aanvraag gemelde integratie en langdurig verblijf. 

Er dient te worden opgemerkt dat het indienen van een regularisatieaanvraag geen schorsende werking 

kan hebben t.a.v. het rechtsgeldig genomen bevel om het grondgebied te verlaten. 

Immers: 

het enkel indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van het art. 9bis van de 

Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980 doet geen rechten en plichten ontstaan, 

het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf brengt geen enkel verblijfsrecht met zich mee, 

en maakt niet dat een vreemdeling dan gemachtigd of toegelaten zou zijn om in het Rijk te verblijven 

(zie ook: Cass. 19 maart 2001, A.J.T. 2000-01, 926; R.v.St. nr. 127.903 dd. 06.02.2004; R.v.St. nr. 

132.035 dd. 03.06.2004; R.v.St. nr. 137.746 dd. 30.11.2004), 

- een vreemdeling kan ook na het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 

van het art. 9bis een bevel om het grondgebied ontvangen of het land worden uitgezet. 

Inderdaad verblijft ook de vreemdeling die een aanvraag om machtiging tot verblijf heeft ingediend 

illegaal in het Rijk - en dit tot dat er in het kader van de aanvraag anders wordt beslist - en kan aan de 

betrokkene bevel worden gegeven om het grondgebied te verlaten (zie ook het arrest dd. 13.11.2007 

van het Hof van Cassatie). 

De verwerende partij verwijst in dit verband naar een arrest van de Raad van State dd. 06.02.2004: 

"Overwegende dat prima facie het indienen van een regularisatieaanvraag opgrond van artikel 9, derde 

lid van de Vreemdelingenwet de uitvoerbaarheid van het bevel om het grondgebied van het rijk te 

verlaten niet opschort, of zou verhinderen dat het indienen ervan nog een dergelijk bevel aan de 

vreemdeling wordt gegeven ; dat het feit dat de aanvraag werd ingediend tijdens haar regelmatig verblijf 

hieraan geen afbreuk doet; dat prima facie niet valt in te zien waarom de verwerende partij de 

ingediende regularisatieaanvraag zou moeten betrekken in de motivering van het bestreden bevel; ..." 
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Ten overvloede merkt de verwerende partij op dat de in casu bestreden beslissing van de gemachtigde 

van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid niet meer is dan de noodzakelijke en 

wettelijk voorziene resultante van het arrest nr. 38.059 dd. 02.02.2010 van de Raad voor Vreemde-

lingenbetwistingen waarbij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming aan verzoekster 

werden geweigerd. 

De gemachtigde heeft dienaangaande bovendien een gebonden bevoegdheid, en vermag niets anders 

dan in uitvoering van voormeld art. 75 §2 van het KB dd. 08.10.1981 en art. 52/3 van de wet dd. 

15.12.1980, na te hebben vastgesteld dat verzoekster, nu zij niet is erkend als vluchteling, zich op 

illegale wijze op het grondgebied bevinden, bevel te verlenen om het grondgebied te verlaten. 

De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en 

Asielbeleid geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat aan 

verzoekster bevel diende te worden gegeven om het grondgebied te verlaten - asielzoeker. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde daarbij na 

grondig onderzoek van de elementen die verzoeksters concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en 

conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

Het enig middel is niet ernstig en kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen 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 vermeldt de juridische 

grondslag: artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet. Ook de feitelijke grondslag wordt vermeld: 

de verzoekende partij verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van een geldig paspoort met geldig 

visum. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

In de mate dat de verzoekende partij de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, is de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van 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 onredelijk tot haar besluit is 

gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij merkt op dat de verwerende partij naliet een zorgvuldig onderzoek te verrichten 

en geen rekening hield met de aanvraag om machtiging tot verblijf die zij in toepassing van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet indiende op 19 november 2009. Deze redenering mist feitelijke grondslag. Uit 

het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris op 13 oktober 

2011 de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

ongegrond heeft verklaard. Daargelaten de vaststelling dat dat een aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet de uitvoerbaarheid van het thans aangevochten 

bevel om het grondgebied te verlaten niet opschort (cf. o.m. RvS 6 april 2000, nr. 86.715; RvS 22 juli 

2002, nr. 109.500; RvS 6 februari 2004, nr. 127.903; RvS 3 juni 2004, nr. 132.035; RvS 3 juni 2004, nr. 

132.036; RvS 7 januari 2005, nr. 138.946; RvS 20 november 2006, nr. 164.950) of zou verhinderen dat 

na het indienen ervan nog een dergelijk bevel aan de vreemdeling wordt gegeven (RvS 3 juni 2004, nr. 

132.036). Het indienen van een aanvraag op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft 

immers geen invloed op de verblijfsstatus van de vreemdeling en verhindert bijgevolg in principe niet dat 

ten aanzien van de vreemdeling een verwijderingsmaatregel wordt genomen (RvS 12 januari 2007, nr. 

166.626). Bovendien dient te worden benadrukt dat verzoeker met zijn betoog niet aantoont dat er in 

casu een bepaling van materieel recht zou zijn geschonden waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het 

indienen van een aanvraag op basis van artikel 9ter vreemdelingenwet de uitvoerbaarheid van een 

bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten zou opschorten of zou verhinderen dat na het 

indienen ervan nog een dergelijk bevel aan de vreemdeling wordt gegeven (RvS 22 juli 2002, nr. 

109.500; RvS 3 juni 2004, nr. 132.035; RvS 3 juni 2004, nr. 132.036). Hetzelfde geldt voor een 

aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

In de beslissing van 13 oktober 2011 die de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9ter ongegrond verklaart is geoordeeld dat de verzoekende partij voor haar medische problemen terecht 
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kan in haar land van herkomst zodat zich geen schending in de zin van artikel 3 EVRM kan voordoen. 

De verzoekende partij laat overigens na haar beweringen met concrete elementen te ondersteunen. De 

verzoekende partij maakt haar bewering dat zij niet redelijk verzorgd kan worden en zelfs zou kunnen 

overlijden in het land van herkomst niet aannemelijk. Er weze aan herinnerd dat er geen schending van 

artikel 3 van het EVRM is wanneer de betrokkene in het land van herkomst de noodzakelijke medische 

zorgen kan krijgen, ook al zijn die zorgen niet van hetzelfde niveau dan in het land waar de betrokkene 

op dat ogenblik verblijft; dat, al zou de gezondheidszorg in het land van herkomst niet optimaal zijn, dit 

niet inhoudt dat de noodzakelijke zorgen er niet zouden kunnen worden verkregen (RvS 14 februari 

2008, nr. 179.633). 

 

Voorts doet het gegeven dat de verzoekende partij al drie jaren in het Rijk verblijft geen afbreuk aan 

hetgeen voorafgaat. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

Waar de verzoekende partij in het kopje van haar middel de schending aanvoert van artikel 1A van de 

“conventie van Genève betreffende de status van Vluchtelingen van 28 juli 1951” laat zij na uiteen te 

zetten op welke wijze zij deze bepaling geschonden acht, daargelaten de vaststelling dat de schending 

van voormeld artikel in het kader van het huidig annulatieberoep niet dienstig kan aangevoerd worden. 

Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van 

nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep 

worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende 

duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de 

bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 

135.618; RvS 17 december 2004, nr. 138.590). Dit onderdeel is onontvankelijk. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te 

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig februari tweeduizend en twaalf 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN    M. BEELEN 

 


