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 nr. 88 416 van 27 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, X en X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, op 

1 maart 2012 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 23 februari 2012, houdende de weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). 

 

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 30 juli 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 augustus 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. JACOBS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers dienden elk op 23 mei 2011 een eerste asielaanvraag in bij de Belgische overheden. Het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 3 augustus 2011 voor elke 

verzoeker een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire 

beschermingsstatus.  

Tegen die beslissingen stelden verzoekers een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad). De Raad bevestigde bij arrest nr. 72.585 van 23 december 2011 de 

weigeringsbeslissingen.  

 

Verzoekers kregen op 9 januari 2012 een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13quinquies), 

en dienden vervolgens op 13 februari 2012 elk een tweede asielaanvraag in bij de Belgische overheden. 
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Inzake deze tweede asielaanvragen nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

op 23 februari 2012 telkens een afzonderlijke beslissing van weigering tot inoverwegingname, gepaard 

met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13quater).  

Deze vormen de bestreden beslissingen die als volgt luiden: 

 

Ten aanzien van eerste verzoekster: 

 

“Overwegende dat 

de persoon die verklaart te heten [N.M.] 

geboren te […] , op (in) […] 

en van nationaliteit te zijn: Rusland (Federatie van) 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 13.02.2012 (2) 

Overwegende dat betrokkene op 23.05.2011 een eerste asielaanvraag indiende die op 03.08.2011 van 

het Commissariaat-generaal   voor  de  Vluchtelingen   en   de  Staatlozen   (CGVS)   een   beslissing   

"weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming' kreeg. Overwegende dat op 

28.12.2011 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RW) deze beslissing in beroep bevestigde. 

Overwegende dat betrokkene op 13.02Ü012 een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat zij niet 

terugkeerde naar haar land van herkomst. Overwegende dat betrokkene verklaart dat zij niet kan 

terugkeren naar haar land omwille van de veiligheid van haar kinderen. Overwegende dat betrokkene 

zich opnieuw baseert op haar initiële vluchtmotieven die nog steeds actueel zouden zijn. Overwegende 

dat de eerste asielaanvraag van de betrokkene een negatieve beslissing kreeg van het CGVS, die 

bevestigd werd door de RVV. Overwegende dat betrokkene verklaart dat haar dochter samen met haar 

man aangereden zou zijn in Tsjetsjenië en hierbij om het leven gekomen zou zijn. Overwegende dat 

deze informatie louter steunt op beweringen en veronderstellingen en bijgevolg niet als nieuw element 

beschouwd kan worden. Overwegende dat betrokkene verklaart dat haar gezondheidstoestand heel 

slecht zou zijn en dat haar zoon voor haar zou moeten zorgen. Overwegende dat het onderzoek van 

deze ingeroepen elementen echter het voorwerp uitmaakt van een specifieke procedure voorzien in 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en de Directie Asiel dus niet bevoegd is om deze 

elementen te onderzoeken. Overwegende dat betrokkene verklaart dat er op televisie gezegd zou 

worden dat er een vredevolle periode aangebroken zou zijn in Tsjetsjenië, maar dat dit niet waar zou 

zijn. Overwegende dat betrokkene geen enkel begin van bewijs voorlegt om deze bewering te staven. 

Overwegende dat betrokkene bij haar huidige asielaanvraag géén nieuwe gegevens aanbrengt met 

betrekking tot feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige 

asielprocedure waarin zij ze had kunnen aanbrengen dat er, wat haar 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 15.12.1980. 

 

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen. 

 

In uitvoering van artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de 

koninklijke besluiten van 19 mei 1993, 11 december 1996 en 27 april 2007, wordt genoemde het bevel 

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

 

Ten aanzien van tweede verzoeker: 

 

“Overwegende dat 

de persoon die verklaart te heten [N.A.] 

geboren te […], op (in) […] 

en van nationaliteit te zijn: Rusland (Federatie van) 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 13.022012  (2) 

Overwegende dat betrokkene op 23-05.2011 een eerste asielaanvraag indiende die op 03.08.2011 van 

het Commissariaat-generaal  voor  de vluchtelingen  en   de  Staatlozen  (CGVS)   een   beslissing  

*weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming' kreeg. Overwegende dat op 

28.12.2011 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) deze beslissing in beroep bevestigde. 

Overwegende dat betrokkene op 13.02.2012 een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat hij 

niet terugkeerde naar zijn land van herkomst Overwegende dat betrokkene verklaart dat hij niet zou 

kunnen terugkeren naar zijn land omdat hij daar achtervolgd zou worden. Overwegende dat betrokkene 

verklaart dat zolang Poetin aan de macht is, er niets zal veranderen. Overwegende dat deze informatie 

louter steunt op beweringen en veronderstellingen en bijgevolg niet als nieuw element beschouwd kan 

worden. Overwegende dat betrokkene verklaart dat hij aan familieleden gevraagd zou hebben om een 
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medisch attest op te sturen om te bewijzen dat zijn zoon destijds geslagen zou zijn, maar dat zijn 

familieleden niet naar het ziekenhuis zouden durven gaan om dit te vragen. Overwegende dat DVZ niet 

kan oordelen over documenten die er niet zijn. Overwegende dat betrokkene verklaart dat een maand 

na hun vertrek hun dochter en haar man aangereden zouden zijn in hun auto door een grote militaire 

vrachtwagen. Overwegende dat betrokkene verklaart dat hij vermoedt dat dit opgezet spel zou zijn. 

Overwegende dat betrokkene verklaart dat zijn dochter en zijn schoonzoon om het leven gekomen 

zouden zijn. Overwegende dat betrokkene geen bewijs kan voorleggen om deze bewering te staven. 

Overwegende dat betrokkene verklaart dat zijn familie de overlijdensakte en het bewijs van ongeval 

opgestuurd zou hebben. Overwegende dat de loutere bewering dat er documenten onderweg zijn 

bezwaarlijk als een nieuw element kan worden beschouwd. Overwegende dat betrokkene bij zijn huidige 

asielaanvraag geen nieuwe gegevens aanbrengt 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 15.121980. 

 

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen. 

 

In uitvoering van artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de 

koninklijke besluiten van 19 mei 1993, 11 december 1996 en 27 april 2007, wordt genoemde het bevel 

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

 

 

Ten aanzien van derde verzoeker: 

 

“Overwegende dat 

de persoon die verklaart te heten [N.A.] 

geboren te […], op (in) […] 

en van nationaliteit te zijn: Rusland (Federatie van) 

die een asielaanvraag heeft ingediend op 13.02.2012 (2) 

Overwegende dat betrokkene op 23.05.2011 een eerste asielaanvraag indiende die op 03.08.2011 van 

het Commissariaat-generaal  voor de Vluchtelingen  en  de  Staatlozen   (CGVS)   een   beslissing   

"weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming* kreeg. Overwegende dat op 

28.12,2011 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) deze beslissing in beroep bevestigde. 

Overwegende dat betrokkene op 13.02.2012 een tweede asielaanvraag indiende waaruit blijkt dat hij 

niet terugkeerde naar zijn land van herkomst. Overwegende dat betrokkene verklaart dat hij niet wil 

terugkeren nar zijn land omdat hij nooit rust of veiligheid gekend zou hebben toen hij daar woonde. 

Overwegende dat deze informatie geen ander licht werpt op de eerder aangebrachte asielmotieven. 

Overwegende dat betrokkene verklaart dat zijn leven in gevaar zou zijn bij terugkeer naar Rusland. 

Overwegende dat betrokkene zich opnieuw baseert op zijn initiële vluchtmotieven die nog steeds 

actueel zouden zijn. Overwegende dat de eerste asielaanvraag van de betrokkene een negatieve 

beslissing kreeg van het CGVS, die bevestigd werd door de RVV. Overwegende dat betrokkene 

verklaart dat hij via contact met zijn neef vernomen heeft dat er nog niets veranderd zou zijn en nog 

steeds hetzelfde zou zijn. Overwegende dat betrokkene deze bewering op geen enkele manier kan 

staven en dit dus bezwaarlijk als een nieuw element kan worden beschouwd.   Overwegende dat 

betrokkene verklaart dat zijn vingerafdrukken inderdaad 'm Polen genomen zouden zijn omdat hij via 

daar gereisd zou zijn, maar dat hij dit niet als een asielaanvraag zou beschouwen. Overwegende dat 

deze informatie geen ander licht werpt op de eerder aangebrachte asielmotieven. Overwegende dat 

betrokkene bij zijn huidige asielaanvraag geen nieuwe gegevens aanbrengt 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 15.12.1980. 

 

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen. 

 

In uitvoering van artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de 

koninklijke besluiten van 19 mei 1993, 11 december 1996 en 27 april 2007, wordt genoemde het bevel 

gegeven het grondgebied te verlaten binnen 7 (zeven) dagen.” 
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2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Verzoekers stellen dat de drie zaken verknocht zijn en gevoegd en samen behandeld dienen te 

worden. De drie verzoekers maken deel uit van eenzelfde gezin en vragen ieder bij een afzonderlijk 

verzoekschrift de vernietiging en schorsing van de hierboven aangehaalde afzonderlijke bestreden 

beslissingen. De afzonderlijke verzoekschriften zijn identiek. Niettemin stelt de Raad vast dat de 

bestreden beslissingen gestoeld zijn op verschillende motieven. Hoewel de identieke verzoekschriften 

een enig middel bevatten waarbij telkens de schending van dezelfde rechtsregels wordt aangeklaagd, 

verschilt de uitwerking van dit middel voor wat betreft de wijze waarop deze rechtsregels worden 

overtreden door de verschillende bestreden beslissingen, van verzoeker tot verzoeker. In het belang van 

een goede rechtsbedeling meent de Raad dat het aangewezen is om de drie verzoekschriften dan ook 

afzonderlijk te behandelen en te berechten. 

In casu, wordt het betoog behandeld dat betrekking heeft op eerste verzoekster en de eerste bestreden 

beslissing.  

Voor de behandeling van de betogen die betrekking hebben op tweede verzoeker en derde verzoeker 

en de relevante tweede en derde bestreden beslissingen, verwijst de Raad naar de arresten van 27 

september 2012 met nummers 88 415 en 88 417. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Eerste verzoekster voert in een eerste en enige middel de schending aan van artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, de schending 

van artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) en artikelen 48/3 

en 48/4 van de Vreemdelingenwet, de schending van het beginsel van behoorlijk bestuur waaronder de 

zorgvuldigheidsplicht, de schending van de principes van machtsoverschrijding en de schending van 

artikelen 3 en 8 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). 

 

Het middel wordt ten aanzien van de bestreden beslissing m.b.t. eerste verzoekster als volgt 

onderbouwd: 

 

“2. De MOEDER, NIKAYEVA MINGI haalde de volgende elementen aan : 

• Zij haalde haar vrees aan voor haar in België meegekomen zoon, nl [A], gelet op het overlijden in 

Tsjetsjenië van haar achtergebleven dochter en schoonzoon na de aankomst van het gezin in België; 

• In haar eerste asielaanvraag uitte zij een vrees voor haar kinderen, thans is die vrees 

geobjectiveerd en geactualiseerd door de moord van haar dochter en schoonzoon; 

• Het risico heeft zich gerealiseerd wat betreft haar dochter en schoonzoon, zij wenst dat haar zoon 

aan dit lot kan ontsnappen. 

• Het element is nieuw en ook ernstig; 

 

Het is ten onrechte dat de DVZ stelt dat verzoekende partij louter haar eerste asielmotieven aanhaalt 

 

De DVZ meent dat verzoekende partij [N] hierbij steunt op “beweringen en veronderstellingen”; 

• Het overlijden van de dochter en de schoonzoon is een feitelijk gegeven en jammer genoeg geen 

veronderstelling; 

• De lijken zijn aangevonden en begraven; het gaat niet om een ontvoering of verdwijning, doch om 

een doodgeval; 

• Het feit dat geen officieel stuk nog kon worden voorgelegd, nl een instrumentum, sluit niet uit dat 

deze overlijden niet steunen op “veronderstellingen” van verzoekende partij; 

 

De DVZ houdt hierbij ook duidelijk geen rekening met het feit dat de echtgenoot verklaard heeft dat het 

“instrumentum” onderweg was cfr supre hetgeen uiteengezet werd ivm de echtgenoot; 

 

• Verzoekende partij heeft medische problemen aangehaald, medische Problemen die ook “zichtbaar” 

zijn, vermits verzoekende partij zich nog enkel in rolstoel kan verplaatsen; 

De DVZ stelt in dit verband niet bevoegd te zijn om deze elementen te “onderzoeken” 
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Indien het inderdaad zo is dat de DVZ in het kader van een tweede asielaanvraag niet bevoegd is om 

deze medische elementen te “onderzoeken”, behoort het echter wel de DVZ met die medische 

aangehaalde elementen rekening te houden vooraleer een bevel te nemen het land te verlaten, 

voornamelijk wanneer vaststaat dat een medische bezorgende situatie bekend is gemaakt, prima facie 

reeds zichtbaar is en als dusdanig niet betwist of in twijfel getrokken wordt door de DVZ; 

 

Dat in het kader van een aangevochten 26 quater beslissing, die ook een bevel inhoudt om het 

grondgebied te verlaten, de RW reeds het volgende geoordeeld heeft : 

 

« 3.2. En l'espèce, il ressort clairement du questionnaire auquel la requérante a été soumise dans le 

cadre de la demande de prise en charge qu'elle a été expressément interrogée sur son état de santé. 

Ainsi, à la question 20 « quel est l’état de santé de /'intéressée?», elle a répondu « ostéoporose et 

cancer en rémission». De même, la question 21 «avez-vous des raisons relatives aux conditions 

d'accueil ou de traitement qui justifieraient votre opposition à votre transfert dans l’Etat membre 

responsable de votre demande d'asile, conformément à l'article 3, § 1er, du règlement Dublin? », la 

requérante a répondu « La Pologne est un pays non sécurisant et les soins médicaux ne sont pas 

fiables ». 

Force est dès lors de constater que la partie défenderesse ne pouvait, sous peine de méconnaître ses 

obligations rappelés supra, éluder l'analyse de ces éléments et se borner à considérer en termes de 

motif que: « Considérant que /'intéressée a invoqué des problèmes médicaux mais que rien n1indique 

dans son dossier que celle-ci a introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980; Considérant que/'intéressée a déclaré que tes soins médicaux ne sont pas 

fiables en Pologne; Considérant que cet argument ne peut être prise en considération car la Pologne est 

également un pays qui dispose d'une infrastructure médicale de qualité et d'un corps médical compétent 

». En effet, le contenu du questionnaire démontre qu'il est possible de faire valoir ses problèmes 

médicaux autrement que par l'introduction d'une demande fondée sur l'article 9ter de la loi précitée du 

15 décembre 1980 dans la mesure où les questions posées à la seule initiative de la partie 

défenderesse démontrent le souci de cette dernière d'être informée de la situation médicale de la 

requérante. 

Etant donné, d'une part, les réponses fournies par la requérante à ces interrogations et, d'autre part, le 

risque de traitement inhumain et dégradant pouvant découler de "éloignement d'une personne malade, 

la partie défenderesse devait apporter un soin tout particulier à la prise en compte des éléments 

médicaux allégués par la requérante. A cet égard, elle devait se livrer à un traitement aussi rigoureux 

que possible de cet aspect de la situation individuelle de la requérante et ne pouvait se limiter à des 

déclarations péremptoires, lesquelles ne sont pas de nature à démontrer qu'il ait été suffisamment tenu 

compte de la situation individuelle de la requérante. 

Dès lors que la partie défenderesse n'a nullement abordé cet aspect de la demande dans la décision 

attaquée, elle n'a pas permis à la requérante de comprendre les motifs de la décision entreprise. » 

 

Arrest n° 74 396 dd ; 31 .01. 2012 in de zaak 80 852 

 

Dat dezelfde redenering in casu kan worden toegepast; 

 

Dat tevens dient te worden rekening met de volgende rechtspraak 

“Attendu que l’Etat où se trouve l’étranger qui fait valoir des griefs défendables doit prendre en 

considération la situation du pays vers lequel il est susceptible d’être renvoyé ( ou d’être contraint de 

retourner ), sa législation, et le cas échéant, les assurances de celui-ci, afin de s’assurer qu’il n’existe 

pas d’éléments suffisamment concrets et déterminants permettant de conclure qu’il y risquerait un sort 

interdit par l’article 3 ( C.E.S.D.H, 7 mars 2000, T.I./ Royaume uni ) ; 

 

Dat dit reeds volstaat om de beslissing nietig te maken.” 

 

 

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 

bestuurde, 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 
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genomen beslissing. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In de motivering van de bestreden beslissing wordt, met verwijzing 

naar de toepasselijke rechtsregel, met name artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet, gesteld dat 

verzoekster geen nieuwe gegevens aanbrengt met betrekking tot feiten of situaties die zich hebben 

voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielprocedure waarin de verzoekster ze had kunnen 

aanbrengen dat er, wat haar 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 Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing bespreekt hiertoe 

onder meer de verschillende verklaringen van eerste verzoekster gemaakt n.a.v. haar tweede 

asielaanvraag. 

Uit het verzoekschrift blijkt evenwel dat de verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, 

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

 

3.3. In wezen verwijt de verzoekster aan de verwerende partij ten onrechte in de bestreden beslissing te 

stellen dat zij zich louter op haar eerste asielmotieven baseert, alsook ten onrechte haar verklaringen 

omtrent het verdacht ongeval en overlijden van haar dochter en schoonzoon niet als een nieuw gegeven 

in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet aan te merken. Voorts verwijt de verzoekster aan de 

verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing dat ook een bevel om het grondgebied te 

verlaten inhoudt, geen rekening te hebben met haar medische problemen. 

 

Met dit betoog ontwikkelt verzoekster inhoudelijke argumenten tegen de bestreden beslissing en voert 

zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht aan. Terzake dient benadrukt dat de 

Raad in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd is na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling 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.  

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. (RvS 

14 februari 2006, nr.154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de 

zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De Raad merkt op dat artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, die verzoekster ook 

geschonden acht, bepalen in welke omstandigheden een vreemdeling als vluchteling kan worden 

erkend alsook in welke omstandigheden aan een vreemdeling subsidiaire bescherming kan worden 

toegekend. Aangezien in de bestreden beslissing evenwel geen standpunt ingenomen wordt over de 

behoefte aan internationale bescherming van verzoekster, doch slechts wordt vastgesteld dat zij geen 

nieuwe gegevens in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet heeft aangebracht in het kader 

van haar herhaalde asielaanvraag, kan de schending van deze bepalingen in dit kader niet dienstig 

worden aangevoerd. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel worden 

onderzocht in het kader van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet gelet op de vaststelling dat de 

bestreden beslissing werd genomen in toepassing van desbetreffend artikel. 

 

3.4. Artikel 51/8 van Vreemdelingenwet bepaalt wat volgt: 

 

“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”. 

 

Artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet is van toepassing op een tweede of volgende asielaanvraag.  

 

Hieruit kan worden afgeleid dat deze gegevens: 
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- nieuw moeten zijn; dit is niet reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader 

van een eerdere asielaanvraag, 

- betrekking moeten hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in 

de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen, 

- relevant moeten zijn; dit is ernstige aanwijzingen bevatten van het bestaan van een gegronde vrees 

voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of van een reëel 

risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

- cumulatief aanwezig moeten zijn. 

  

3.5. Het begrip “nieuw gegeven” omvat niet dat elk stuk dat nog niet werd voorgelegd ter beoordeling 

aan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen automatisch als nieuw dient te 

worden beschouwd. Documenten die een verzoeker in het kader van een herhaalde asielaanvraag 

aanbrengt, kunnen weliswaar “nieuw” zijn in die zin dat ze nog niet eerder ter kennis werden gebracht 

van de gemachtigde van de staatssecretaris, maar verzoeker dient aan te tonen dat ze betrekking 

hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de afwijzing van zijn eerdere asielaanvraag 

(RvS 13 april 2005, nr. 143.020). Immers, het loutere feit dat een verzoeker gegevens niet kon 

aanbrengen noch vermelden in zijn vorige asielprocedure is onvoldoende om aan te nemen dat het een 

nieuw gegeven is in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet (RvS 3 mei 2001, nr. 95.156). 

 

Het begrip “nieuwe gegevens” heeft niet enkel betrekking op de bewijsmiddelen op zich, maar ook op de 

inhoud ervan (RvS 16 oktober 2006, nr. 163.610; RvS 1 oktober 2009, nr. 196.606). Daarbij moet 

worden vastgesteld dat artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet weliswaar niet toelaat om aangebrachte 

gegevens aan een doorgedreven inhoudelijk onderzoek – een onderzoek ten gronde – te onderwerpen, 

doch niet uitsluit dat de bewijskracht van de aangebrachte elementen prima facie wordt beoordeeld 

(RvS 8 november 2002, nr. 112.420). Artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet laat immers slechts toe een 

herhaald verzoek in overweging te nemen indien er “ernstige aanwijzingen” bestaan voor een gegronde 

vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of ernstige aanwijzingen van een reëel 

risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Of een aangebracht 

gegeven een “ernstige aanwijzing” inhoudt, hangt uiteraard samen met de bewijswaarde van dit 

gegeven. De mogelijkheid tot het prima facie beoordelen van de nieuw aangebrachte gegevens moet 

worden beschouwd in het licht van de doelstelling van het destijds in de Vreemdelingenwet ingevoegde 

artikel 50, derde en vierde lid, met name het bereiken van een evenwicht tussen een snelle procedure 

die erop gericht is vreemdelingen die zich kennelijk ten onrechte vluchteling verklaren snel te weren, 

enerzijds, en de zorg om asielzoekers toch een voldoende rechtsbescherming te bieden anderzijds 

(Arbitragehof 14 juli 1994, nr. 61/94, overw. B.5.6). In die optiek is de bevoegdheid van de verwerende 

partij begrensd tot de beoordeling dat het nieuwe gegeven kennelijk niet van aard is om te besluiten dat 

er ernstige aanwijzingen kunnen zijn zoals hiervoor bedoeld.  

 

Stellen dat het niet aan de gemachtigde van de staatssecretaris zou zijn om de inhoud van de stukken 

te onderzoeken, gaat derhalve niet op. Immers, de gemachtigde van de staatssecretaris kan bij de 

beoordeling van als nieuw aangevoerde gegevens ook nagaan of de aangevoerde gegevens “nieuw” 

zijn in de zin dat zij van aard zijn om tot een andere beslissing te kunnen komen dan de weigering van 

een eerdere asielaanvraag (RvS 7 maart 2012, nr. 8 200 (c); RvS 17 mei 2010, nr. 5 672 (c)). Uit 

stukken die geen bewijswaarde hebben, kunnen alleszins geen aanwijzingen van het bestaan van een 

gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van 

de Vreemdelingenwet, of van het bestaan van ernstige aanwijzingen van een reëel risico op ernstige 

schade zoals bepaald in artikel 48/4 van dezelfde wet afgeleid worden. 

 

3.6. De Raad stelt vast dat de gemachtigde van de staatssecretaris in de bestreden beslissing nergens 

stelt dat verzoekster zich “louter” op haar eerste asielmotieven baseert. De bestreden beslissing 

vermeldt wel dat betrokkene zich opnieuw baseert op haar initiële vluchtmotieven die nog steeds actueel 

zouden zijn. Deze beoordeling vindt steun in het administratief dossier.  

 

Dienaangaande, stelt de Raad vast, op basis van de stukken in het administratief dossier, dat de 

verklaringen van de eerste verzoekster met betrekking tot het beweerde verdacht ongeval en overlijden 

van haar dochter en schoonzoon, kort na het vertrek uit Rusland, in tegenstelling tot wat verzoekster 

stelt, geen nieuw element uitmaken in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet. Dezelfde 

verklaringen m.b.t. dit ongeval maakten immers reeds deel uit van haar eerste asielaanvraag. De 

verklaringen van verzoekster m.b.t. deze gebeurtenis werden door het Commissariaat-generaal in haar 

beslissing van 3 augustus 2011 als onaannemelijk beschouwd wegens een gebrek aan begin van bewijs 

van het overlijden van haar dochter en tegenstrijdige verklaringen vanwege de tweede verzoeker. Bij het 
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aantekenen van een beroep tegen deze weigeringsbeslissingen bij de Raad, legde verzoekster twee 

nieuwe stukken neer, met name de overlijdensakte van haar dochter en het medisch attest dat haar 

dood vaststelt. Deze stukken werden door de Raad echter niet in overweging genomen omdat ze niet 

waren voorzien van een voor eensluidende verklaarde vertaling. Conform artikel 8 van het koninklijk 

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

Vreemdelingenbetwistingen is de Raad niet verplicht deze in overweging te nemen aangezien hij geen 

kennis kan nemen van de precieze inhoud ervan. Bovendien betroffen de voorgelegde stukken geen 

originele documenten maar kopieën, waaraan de Raad geen bewijswaarde kon verlenen. Bij gebrek aan 

bewijswaarde en gebrek aan andere documenten die de beweringen omtrent het overlijden van haar 

dochter konden staven, achtte de Raad het in zijn arrest nummer 72.585 van 23 december 2011 

allerminst aangetoond of aannemelijk gemaakt dat het overlijden van de dochter verband zou houden 

met de door verzoekster ingeroepen vervolgingsproblemen die haar ertoe genoopt zouden hebben om 

het land van herkomst te ontvluchten. 

 

In die optiek oordeelt de gemachtigde van de staatssecretaris dan ook niet kennelijk onredelijk of 

onzorgvuldig wanneer hij stelt dat verzoekster “zich opnieuw baseert op haar initiële vluchtmotieven die 

nog steeds actueel zouden zijn”  

 

Aangezien de verklaringen van verzoekster met betrekking tot het beweerde verdachte overlijden van 

haar dochter reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader van een eerdere 

asielaanvraag en gegeven het feit dat verzoekster geen bewijs voorlegt die deze beweringen staven als 

zou het overlijden van de dochter en schoonzoon in wezen een moord zijn, kan de gemachtigde van de 

staatssecretaris geenszins een onzorgvuldig of kennelijk onredelijk handelen worden aangewreven 

wanneer hij besluit dat verzoeksters verklaringen omtrent het overlijden van haar dochter, informatie 

betreft die louter steunt op beweringen en veronderstellingen en bijgevolg geen nieuwe gegevens 

uitmaken in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.7. Waar verzoekster stelt dat de gemachtigde van de staatssecretaris geen rekening hield met het feit 

dat de echtgenoot van verzoekster heeft verklaard dat er documenten onderweg zouden zijn die 

betrekking hebben op het verdacht ongeval en overlijden van de dochter en schoonzoon, merkt de Raad 

op dat dat ten aanzien van verzoeksters echtgenoot bij arrest nr. 88 415 van 27 september 2012, 

hieromtrent werd besloten dat: 

 

“3.7. Eerste verzoeker verklaarde eveneens naar aanleiding van zijn tweede asielaanvraag van 13 

februari 2012 dat zijn dochter en schoonzoon zouden zijn aangereden en omgekomen en dat hij 

opgezet spel vermoedt. Eerste verzoeker betoogt dat dat hij hierdoor een “nieuw feitelijk element” heeft 

aangegeven.  

 

De Raad stelt vast, op basis van stukken uit het administratief dossier, dat de verklaringen van de eerste 

verzoeker met betrekking tot het beweerde verdacht ongeval en overlijden van zijn dochter en 

schoonzoon, kort na hun vertrek uit Rusland, in tegenstelling tot wat verzoeker stelt, geen betrekking 

hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de 

verzoeker ze had kunnen aanbrengen. Dezelfde verklaringen m.b.t. dit ongeval maakten immers reeds 

deel uit van zijn eerste asielaanvraag van 23 mei 2011. De verklaringen van verzoeker m.b.t. deze 

gebeurtenis werd door het Commissariaat-generaal in haar beslissing van 3 augustus 2011 als 

onaannemelijk beschouwd wegens een gebrek aan begin van bewijs van het overlijden van zijn dochter 

en tegenstrijdige verklaringen vanwege de tweede verzoekster. Bij het aantekenen van een beroep 

tegen deze weigeringsbeslissingen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, legde verzoeker twee 

nieuwe stukken neer, met name de overlijdensakte van zijn dochter en het medisch attest dat haar dood 

vaststelt. Deze stukken werden door de Raad echter niet in overweging genomen omdat ze niet waren 

voorzien van een voor eensluidende verklaarde vertaling. Conform artikel 8 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is de 

Raad niet verplicht deze in overweging te nemen aangezien hij geen kennis kan nemen van de precieze 

inhoud ervan. Bovendien betroffen de voorgelegde stukken geen originele documenten maar kopieën, 

waaraan de Raad geen bewijswaarde kon verlenen. Bij gebrek aan bewijswaarde en gebrek aan andere 

documenten die de beweringen omtrent het overlijden van zijn dochter konden staven, achtte de Raad 

het in zijn arrest nummer 72.585 van 23 december 2011 allerminst aangetoond of aannemelijk gemaakt 

dat het overlijden van de dochter verband zou houden met de door verzoeker ingeroepen 

vervolgingsproblemen die hem ertoe genoopt zouden hebben om hun land van herkomst te ontvluchten.  
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3.8. Daargelaten de vraag of verzoeker een element heeft aangebracht dat betrekking heeft op feiten of 

situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige asielprocedure waarin hij ze had 

kunnen aanbrengen, valt, in tegenstelling tot wat verzoeker stelt, een prima facie beoordeling van de 

bewijswaarde van de aangebrachte elementen niet buiten de bevoegdheid van de gemachtigde van de 

staatssecretaris, zoals in punt 3.5. gesteld. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris motiveert omtrent de verklaringen van verzoeker met 

betrekking tot het beweerde verdachte overlijden van zijn dochter en schoonzoon, dat “betrokkene geen 

bewijs kan voorleggen om deze bewering te staven”. Deze beoordeling wordt door verzoeker niet 

betwist noch weerlegd. Aldus kan de gemachtigde van de Staatssecretaris geenszins een onzorgvuldig 

of kennelijk onredelijk handelen worden aangewreven wanneer hij besluit dat verzoekers loutere 

verklaringen omtrent het overlijden van zijn dochter geen nieuwe gegevens uitmaken in de zin van 

artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet.  

 

3.9. Waar verzoeker aanvoert dat zijn familie de overlijdensakte en het bewijs van ongeval opgestuurd 

zou hebben, motiveert de gemachtigde dat de “loutere bewering dat er documenten onderweg zijn 

bezwaarlijk als een nieuw element kan worden beschouwd”.  

 

Omdat de verzoeker reeds verklaringen omtrent het beweerde verdacht ongeval van zijn dochter 

aflegde tijdens zijn eerste asielaanvraag van 23 mei 2011, mag redelijkerwijze worden aangenomen dat 

hij ruimschoots de tijd had om de nodige documenten ter staving van zijn verklaringen te verzamelen. 

Daarenboven kiest verzoeker zelf het moment dat hij een herhaalde asielaanvraag doet en is het in 

eerste instantie aan verzoeker om bij het indienen van een herhaalde asielaanvraag zich ervan te 

vergewissen dat hij nieuwe gegevens voorlegt in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet, 

waarbij hij zich bewust moet zijn van het feit dat deze nieuwe gegevens een “ernstige aanwijzingen” 

moeten bevatten van het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van 

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 

48/4 van de Vreemdelingenwet ernstige aanwijzingen”. De gemachtigde van de staatssecretaris kan niet 

oordelen op basis van stukken die er nog niet zijn.  

Noodgedwongen kon de gemachtigde van de staatssecretaris dus enkel de aangebrachte blote 

verklaringen te beoordelen, die evenwel in het kader van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet niet 

volstaan. De eerste verzoeker toont met zijn loutere kritiek niet aan dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris onzorgvuldig of onredelijk heeft gehandeld. 

Tenslotte kan geenszins dienstig worden aangevoerd dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld door op snelle maar correcte wijze een beslissing 

inzake de tweede asielaanvraag van verzoeker te treffen.” 

 

3.8. In zoverre verzoekster stelt dat de verwerende partij geen rekening gehouden heeft met haar 

medische problemen die zichtbaar zijn aangezien zij zich enkel in een rolstoel kan verplaatsen, stelt de 

Raad vast dat uit de stukken van het administratief dossier, met name de verklaring door verzoekster 

afgelegd op 16 februari 2012 n.a.v. haar tweede asielaanvraag, blijkt dat de enige reden die verzoekster 

opgaf om niet terug te keren naar haar land van herkomst was dat zij zich zorgen maakte over de 

veiligheid van haar kinderen, met name haar vier zonen die in België verblijven, in hun land van 

herkomst, met name Rusland - Tsjetsjenië. Met betrekking tot haar medische problemen stelde zij enkel 

“Mijn gezondheidstoestand is heel slecht. Mijn zoon moet voor mij zorgen.” Ze stelde niet dat ze omwille 

van haar gezondheidstoestand niet kan terugkeren naar haar land van herkomst. Integendeel, hoewel 

ze niet gelooft dat er een vredevolle periode in Tsjetsjenië is aangebroken, voegde ze er zelfs aan toe: 

“Over mezelf maak ik mij niet veel zorgen.” 

Aangezien verzoekster geenszins aangaf dat ze omwille van haar gezondheidstoestand niet kan 

terugkeren naar haar land van herkomst, of minstens haar gezondheidstoestand nader verduidelijkte of 

verklaarde waarom haar gezondheidstoestand niet toelaat om terug te keren naar haar land van 

herkomst, is het dan ook niet kennelijk onredelijk of onzorgvuldig van de gemachtigde van de 

staatssecretaris om er enkel op te wijzen dat voor de vermelde medische problemen er een specifieke 

procedure in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet is voorzien en dat de Directie Asiel niet bevoegd is 

om deze medische problemen als grond voor een machtiging tot verblijf te onderzoeken. Verzoeksters 

stelling dat haar medische problemen ‘zichtbaar’ zijn, doet hier geen afbreuk aan aangezien een 

zichtbaar medisch probleem niet noodzakelijk betekent dat een terugkeer naar het land van herkomst 

onmogelijk is of een schending zou inhouden van artikel 3 van het EVRM. 

 

3.9. Samenvattend kan worden gesteld dat eerste verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat de 

verwerende partij op een kennelijk onredelijke wijze, met miskenning van de voorgelegde verklaringen of 
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van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet heeft geoordeeld “dat betrokkene bij zijn huidige 

asielaanvraag geen nieuwe gegevens aanbrengt 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 15.12.1980.” 

 

De bestreden beslissing steunt op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht noch van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt 

aangetoond.  

Van machtsoverschrijding is er sprake wanneer de bestuursoverheid zich de bevoegdheid aanmatigt die 

de wet aan een ander overheidsorgaan heeft opgedragen. De beschouwingen die verzoekster naar voor 

brengt, tonen niet aan dat er sprake zou zijn van machtsoverschrijding. De verwerende partij heeft haar 

bevoegdheid, zoals omschreven in de Vreemdelingenwet, niet overschreden. 

 

3.10. Verzoekster voert tevens een schending van artikel 3 van het EVRM aan. Artikel 3 van het EVRM 

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

behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke 

democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende 

behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: 

zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, § 218). 

 

Dat Raad stelt vast dat het asielrelaas van verzoekster zowel door het Commissariaat-generaal als door 

de Raad met het arrest nr. 72.585 als ongeloofwaardig werd afgedaan. In dit arrest werd een onderzoek 

gevoerd naar de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in het licht van artikel 48/4, § 2 van 

de Vreemdelingenwet, en daarmee dus ook naar het risico op foltering of onmenselijke of vernederende 

behandeling of bestraffing van verzoekster in haar land van herkomst, zoals voorzien door artikel 48/4, § 

2, b) en zoals ook vereist door artikel 3 van het EVRM, waarmee deze bepaling inhoudelijk 

overeenstemt. Het voormelde onderzoek resulteerde in de vaststelling dat niet aannemelijk was 

gemaakt dat verzoekster voldoet aan de bepalingen van de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Uit de bespreking van punten 3.6.en 3.7. is gebleken dat de door verzoekster gemaakte verklaringen bij 

haar tweede asielaanvraag geen afbreuk doen aan de vaststellingen van de voormelde asielinstanties. 

De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet en 

door de verwerende partij werd terecht geoordeeld dat verzoekster bij haar tweede asielaanvraag geen 

nieuwe gegevens aanbrengt met betrekking tot feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de 

laatste fase van de vorige asielprocedure waarin zij ze had kunnen aanbrengen dat er, wat haar betreft, 

ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging, in de zin van artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet, of het lopen van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 

van de Vreemdelingenwet. 

 

In die optiek en gelet op de vaststelling dat verzoekster haar loutere bewering niet staaft met concrete 

elementen, is een schending van artikel 3 van het EVRM niet aannemelijk gemaakt. Deze bepaling 

vereist immers dat verzoekster er blijkt van geeft dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig 

zijn om aan te nemen dat, in het land waarnaar zij mag worden teruggeleid, zij een ernstig en reëel 

risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) stelt dat het in principe aan de verzoekster toekomt om een 

begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering 

naar het land van bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke 

behandeling, zodat inzonderheid een blote bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke 

behandeling op zich niet volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM. (zie EHRM 11 oktober 

2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). Een 

eventualiteit dat artikel 3 EVRM kan worden geschonden, volstaat op zich niet. (RvS nr. 105.233 van 27 

maart 2002, RvS. nr. 105.262 van 28 maart 2002, RvS nr. 104.674 van 14 maart 2002). 

 

Tenslotte stelt de Raad vast dat in zoverre verzoekster meent dat een terugkeer naar haar land van 

herkomst omwille van haar gezondheidsproblemen een schending inhoudt van artikel 3 van het EVRM, 

zij haar blote beweringen niet staaft met een begin van bewijs. (EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, 

Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). De Raad wijst er bovendien op 

dat met betrekking tot vreemdelingen die zich beroepen op hun medische toestand en het gebrek aan 
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medische en sociale zorg in het land van terugkeer om hun verwijdering tegen te houden, het EHRM 

een hoge bewijslast hanteert. Zo oordeelt het EHRM dat artikel 3 van het EVRM niet het recht waarborgt 

om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische 

verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst. Daarenboven, de omstandigheid dat de 

uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van de betrokkene beïnvloedt, volstaat niet 

om een schending van die bepaling op te leveren. Enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de 

humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn”, kan een schending van artikel 3 van 

het EVRM aan de orde zijn (EHRM 27 mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42). In casu, toont 

verzoekster dit niet aan.  

 

Waar verzoekster een arrest van de Raad citeert, wijst de Raad erop dat aan dit arrest geen 

precedentswaarde kan worden gegeven. Elke zaak dient individueel beoordeeld te worden. 

Andersluidende uitspraken in gelijkaardige gevallen zijn in wezen mogelijk zonder dat er sprake is van 

een aantasting van de rechtsgeldigheid van deze uitspraken en hebben geen bindende 

precedentswaarde. De Raad dient op zich dan ook niet in te gaan op de door verzoekster aangehaalde 

rechtspraak (cfr. RvS 16 december 2009, nr. 198.981). 

 

Tenslotte laat verzoekster na een uiteenzetting te geven van de wijze waarop artikel 8 van het EVRM 

door de bestreden beslissing wordt geschonden. Dit onderdeel van het middel is onontvankelijk. 

 

3.11.Het eerste en enige middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. 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 

Vreemdelingenbetwistingen, 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: 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig september tweeduizend en 

twaalf door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingezaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 


