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 nr. 88 208 van 26 september 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 26 juni 2012 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 29 mei 

2012 tot weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). 

 

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 21 augustus 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 september 

2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 29 mei 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot weigering tot in overwegingname 

van de asielaanvraag die verzoeker heeft ingediend op 24 mei 2012. 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

 

   

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt : 

  

“Schending van art. 3 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden iuo. de materiële motiveringsverplichting (art. 1-3 Wet 29 juli 1991). In/ 

krachtens de betekende bijlage 13quater wordt aan verzoeker het bevel gegeven om het grondgebied 

te verlaten. Voor verzoeker werd op 11 mei ll. weliswaar een aanvraag om machtiging tot verblijf o.g.v. 

art. 9ter van de Wet van 1 5 december 1980 ingediend. (stuk 3) Op datum van de bestreden beslissing 

(en ook op heden) werd m.b.t. deze aanvraag aan verzoeker nog geen beslissing betekend. In de 

aanvraag o.g.v. 9ter Vreemdelingenwet en het bijgevoegde attest werd duidelijk gemotiveerd dat 

verzoeker aan een ernstige aandoening lijdt en dat in Gambia geen adequate behandeling mogelijk is. 

(stukken 4). In de bestreden beslissing, welke een bevel om het grondgebied te verlaten inhoudt, wordt 

met de specifieke medische problematiek van verzoeker echter niet in het minst rekening gehouden, 

laat staan dat hiertoe enig onderzoek werd gevoerd. (stuk 1) Uit de voorbereiding van art. 9ter van de 

Vreemdelingenwet blijkt echter, dat zelfs in het geval een ernstig zieke is vreemdeling die uitgesloten is 

van het voordeel van art. 9ter om reden van onontvankelijkheid, deze niet kan worden verwijderd indien 

zijn verwijdering een schending zou zijn van art. 3 EVRM. (Cedr. St. Kamer, 2005-06, nr. 2478/001, 36) 

Deze rechtspraak geldt a fortiori wanneer m.b.t. een aanvraag o.g.v. art. 9ter Vreemdelingenwet nog 

geen beslissing zou zijn tussengekomen. Door de Raad van State werd hieromtrent gesteld (CE, n 

208.586 dd. 29.10.10): (…). Dit standpunt werd eerder reeds ingehuldigd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen; ook indien een aanvraag o.g.v. 9ter onontvankelijk wordt verklaard, dient 

steeds een onderzoek naar de ingeroepen medische problemen te gebeuren, zo niet ligt een schending 

voor van art. 3 EVRM (CCE 25 juli 2008, n 14.397): (…). In casu heeft verzoeker bij zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf o.g.v. art. 9ter Vreemdelingenwet een medisch attest gevoegd, waarin zijn 

medische problematiek wordt omschreven. Aangezien uit het bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten, blijkt dat geen enkelonderzoek werd gevoerd naar de medische problematiek in hoofde van 

verzoeker, naar de beschikbaarheid van zorg en geneesmiddelen in Gambia, en derhalve ook niet naar 

het risico op een onmenselijke of vernederende behandeling bij terugkeer, is de bestreden beslissing 

strijdig met art. 3 EVRM.” 

 

2.2. Wat de schending van artikel 3 van het E.V.R.M. betreft, moet de verzoekende partij doen blijken 

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 E.V.R.M. Een eventualiteit dat artikel 3 van het E.V.R.M. kan worden geschonden 

volstaat op zich niet (R.v.St., nr. 105.233 van 27 maart 2002; R.v.St., nr. 105.262 van 28 maart 2002; 

R.v.St., nr. 104.674 van 14 maart 2002; R.v.St., nr. 120.961 van 25 juni 2003; R.v.St., nr. 123.977 van 8 

oktober 2003). De verzoekende partij maakt met haar betoog niet aannemelijk dat verwerende partij bij 

het nemen van de bestreden beslissing artikel 3 van het E.V.R.M. heeft miskend. 

 

Uit het administratieve dossier blijkt dat de aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet, ingediend op 11 mei 2012, reeds op 16 mei 2012 onontvankelijk werd 

verklaard en dat verzoeker hiervan op 23 mei 2012 in kennis werd gesteld. De bestreden beslissing 

dateert van 29 mei 2012 en werd derhalve niet genomen voordat er een uitspraak werd gedaan in de 

medische regularisatieaanvraag, in tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt. 

 

Waar verzoeker de verwerende partij verwijt niets te hebben vermeld aangaande zijn aanvraag van 11 

mei 2012, volstaat de vaststelling dat de verwerende partij hiertoe niet verplicht is, nu de bestreden 

beslissing werd genomen in het kader van verzoekers derde asielaanvraag. Immers, de medische 

elementen maken het voorwerp uit van een aanvraag 9ter, die in casu werd afgesloten voordat de 

bestreden beslissing genomen werd. 

 

Verzoeker diende een derde asielaanvraag in, waardoor de verwerende partij diende te onderzoeken of 

er nieuwe gegevens werden aangebracht met betrekking tot feiten of situaties die zich hebben 

voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielprocedure waarin hij ze had kunnen aanbrengen, dat 

er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin 

van de Vluchtelingenconventie of het lopen van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in 

artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980. Uit de beslissing blijkt dat met alle elementen die door 

verzoeker bij zijn derde asielaanvraag werden voorgebracht en met zijn verklaringen hieromtrent 

rekening werd gehouden. Verzoeker betwist dit niet. 
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Het enig middel 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 zesentwintig september tweeduizend en 

twaalf door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MILOJKOWIC 

 


