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 nr. 98 292 van 1 maart 2013 

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 Keniaanse nationaliteit te zijn, op 5 december 2012 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 28 september 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ongegrond wordt verklaard 

en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 januari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 februari 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL, loco 

advocaat N. DIRICKX, en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 26 mei 2008 een asielaanvraag in, waarbij hij verklaarde op 25 mei 2008 het 

Rijk te zijn binnengekomen. 

 

1.2. Nadat op basis van een onderzoek van vingerafdrukken was vastgesteld dat verzoeker voorheen in 

Duitsland verbleef, verzocht de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid op 12 juni 
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2008 de Duitse autoriteiten, gelet op artikel 16.1.c van de Europese Verordening nr. 343/2003 van de 

Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde 

land bij een van de lidstaten wordt ingediend, om de terugname van verzoeker.  

 

1.3. Bij schrijven van 17 juni 2008 willigden de Duitse autoriteiten het terugnameverzoek in. 

 

1.4. De gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid nam op 22 juli 2008, in antwoord op 

verzoekers asielaanvraag, de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

1.5. Op 28 juli 2008 werd verzoeker overgedragen aan de Duitse autoriteiten. 

 

1.6. Bij aangetekend schrijven van 18 oktober 2009 diende verzoeker een aanvraag in om, in toepas-

sing 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), tot een 

verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. 

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid nam op 21 juni 2011 de 

beslissing waarbij verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen ontvankelijk 

werd verklaard en waarbij opdracht werd gegeven om hem in het bezit te stellen van een attest van 

immatriculatie. 

 

1.8. Op 28 september 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij verzoekers aanvraag om 

machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard en de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

De  beslissing waarbij verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard, die 

hem op 7 november 2012 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 18.10.2009 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

[K. D. G.] […] nationaliteit: Kenya 

[…] 

 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 21.06.2011, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden: 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

 

De arts-adviseur stelt in zijn verslag dd. 19.09.2012 vast dat het voorliggende medische dossier niet 

toelaat het bestaan vast te stellen van een actuele graad van ernst zoals vereist door artikel 3 van het 

Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof van de 

Rechten van de Mens. Hij komt dan ook tot de conclusie dat er geen sprake is van een directe 

bedreiging voor het leven van betrokkene. Het gaat in casu niet om een ziekte zoals voorzien in §1, 

eerste lid van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 die aanleiding kan geven tot het bekomen 

van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van voornoemd artikel (zie gesloten omslag in 

bijlage). 

 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 
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2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten dat verzoeker eveneens op 7 november 2012 ter kennis werd 

gebracht, bevat volgende motivering:  

 

“In uitvoering van de beslissing van [V. M.], attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

[K. D. G.] […], nationaliteit Kenya 

 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië , tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

x 2° hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het 

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op zijn vraag om de kosten van het geding ten laste van verweerder te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht en van 

artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 

(hierna: het EVRM). 

 

Hij verschaft volgende toelichting: 

 

“-De Dienst Vreemdelingenzaken verklaart de aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 ongegrond verwijzend naar het advies van de arts- adviseur, Dr. 

[T.], van 19 september 2012: 

 

“.. Uit een studie van deze documenten blijkt dat deze 30-jarige Kenyaan een mitralisinsufficiëntie heeft. 

Sinds 3 jaar werden geen medische gegevens toegevoegd aan het dossier. Er is ook geen feedback 

van de verdere onderzoeken die in 2009 werden gepland. 

De vermelde aandoening kan niet worden weerhouden in het kader van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet.. ” 

 

-Verzoeker kan hier niet mede akkoord gaan. 

Artikel 9ter, §1, van de Vreemdelingenwet, “ingesteld door artikel 5 van de wet van 15 september 2006 

tot wijziging van de wet van 15 december 1980”, luidt als volgt: 

“De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument en die op zodanige 

wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot verblijf in 
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het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. De vreemdeling dient alle nuttige inlichtingen 

aangaande zijn ziekte over te maken. De beoordeling van het bovenvermeld risico en van de 

mogelijkheden van behandeling in het land van oorsprong of het land waar hij verblijft, gebeurt door een 

ambtenaar-geneesheer die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan zonodig de vreemdeling 

onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

Uit het verloop van het dossier kan afgeleid worden dat de aanvraag van verzoeker ontvankelijk 

verklaard werd en dat bijgevolg verzoeker geacht werd alle nuttige inlichtingen aangaande zijn ziekte 

overgemaakt te hebben in de zin van artikel 9 ter, §1 van de Vreemdelingenwet. 

 

De arts-adviseur weerhoudt in zijn advies van 19 september 2012 de mitralisinsufficiëntie maar is van 

oordeel dat de overgemaakte medische informatie niet toelaat het risico in de zin van artikel 9ter te 

bevestigen omdat de attesten dateren van 2009. De conclusie van de arts-attaché, dat de ziekte van 

verzoeker niet kan gezien worden als levensbedreigend omdat de attesten dateren van 2009 is niet 

verdedigbaar, aangezien verzoeker niet weet wanneer zijn aanvraag zal worden beoordeeld door de 

bevoegde instanties en aan hem nooit werd gevraagd recente informatie bij te brengen, bovendien 

voorziet de wet niet in zulke verplichting. Er is bovendien helemaal geen onderzoek gedaan naar de 

toegang tot medische zorgen in Kenya mbt de problematiek van verzoeker. Er is geen deugdelijke 

onderzoek gedaan naar de ziekte van verzoeker. De weigeringsbeslissing is het gevolg aan het 

ontbreken van recentere medische attesten doch het dossier was volledig bij de indiening en er bestaat 

geen verplichting tot actualiseren van het dossier. 

 

De motivering van de bestreden beslissing komt erop neer dat indien medische attesten wijzen op 

ernstige aandoeningen, het enkele feit dat de laatste gegevens dateren van drie jaar voor de 

beoordeling ervan, volstaat om te oordelen dat 1) (niet) blijkt dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een 

reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 2) (niet) blijkt dat betrokkene lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Dit kan niet gelezen worden in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Het is onredelijk om op basis van de door verzoeker bijgebrachte medische attesten, de aandoening te 

erkennen doch desalniettemin deze aanvraag ongegrond te verklaren op grond van de loutere 

vaststelling dat verzoeker nagelaten heeft recente medische informatie aangaande de aandoeningen 

verstrekt te hebben, daar waar verwerende partij zelf het tijdstip van beoordeling van de medische 

attesten bepaalt en daar waar verzoeker nooit gevraagd werd recente informatie over te maken en 

evenmin uitgenodigd werd zich aan te melden bij de ambtenaar-geneesheer voor bijkomend onderzoek 

en daar waar uit de betrokken medische attesten niet blijkt dat verzoekers aandoeningen, tijdelijke 

aandoeningen zijn, aandoeningen die slechts tijdelijke opvolging behoeven, op korte termijn geneesbare 

aandoeningen zijn of aandoeningen waarvoor de behandeling op korte termijn kan worden stopgezet. 

Verzoeker verwijst tenslotte naar rechtspraak van uw Raad om aan te tonen dat er geen verplichting is 

tot het actualiseren van de medische gegevens van de 9ter aanvraag. (De aanvraag was actueel en 

volledig bij de indiening. Uit het medisch attest blijkt niet dat de ziekte op korte termijn geneesbaar is. De 

DVZ heeft ook niet voor een actualisatie verzocht). (RvV 78.353, RvV 78.293, RvV 78.269, 29 maart 

2012 - RvV 78.538, 30 maart 2012 - RvV 79.016, 14 april 2012 - RvV 81.709, 24 mei 2012 - RvV. 

82.178, 31 mei 2012 - RvV 82.803,11 juni 2012)” 

 

3.2.1. De Raad merkt op dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve 

beslissingen met redenen moeten omkleed worden.  

 

Deze 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 deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissingen duidelijk de determinerende motieven 

worden aangegeven op grond waarvan zij zijn genomen. In de eerste bestreden beslissing wordt, met 

verwijzing naar artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en een advies van een ambtenaar-geneesheer, 

vastgesteld dat uit het door verzoeker voorgelegde medische dossier niet kan worden afgeleid dat hij 

lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of aan een ziekte 
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die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. In 

het advies van de ambtenaar-geneesheer waarnaar in deze beslissing expliciet wordt verwezen en dat 

samen met deze beslissing aan verzoeker werd ter kennis gebracht en waarvan de inhoud derhalve 

dient te worden geacht deel uit te maken van de bestreden beslissing, wordt verder toegelicht dat 

verzoeker lijdt aan een mitralisinsufficiëntie, dat deze aandoening niet kan worden weerhouden in het 

kader van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, dat verzoeker kan reizen en dat hij geen nood heeft 

aan mantelzorg. In de tweede bestreden beslissing wordt uiteengezet dat verzoeker langer in het Rijk 

verblijft dan de in artikel 6 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn en dat hem daarom, in 

toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van dezelfde wet, een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

gegeven. Deze motiveringen zij pertinent en draagkrachtig. Zij laten verzoeker toe zijn rechtsmiddelen 

met kennis van zaken aan te wenden. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, kan niet worden vastgesteld. 

 

3.2.2. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en van de 

materiële motiveringsplicht blijkt verzoeker uit te gaan van een verkeerde lezing van het advies van de 

ambtenaar-geneesheer dat aan de basis ligt van de eerste bestreden beslissing. De ambtenaar-

geneesheer heeft in zijn advies weliswaar vermeld dat verzoeker, nadat hij zijn aanvraag indiende om, 

op medische gronden, tot een verblijf te worden gemachtigd, geen aanvullende medische gegevens 

meer heeft overgemaakt en geen feedback heeft gegeven inzake de onderzoeken die gepland waren, 

maar uit dit advies blijkt niet dat de ambtenaar-geneesheer op basis van het feit dat verzoeker in 

gebreke bleef om zijn aanvraag om machtiging tot verblijf te actualiseren concludeerde dat “de ziekte 

van verzoeker niet kan gezien worden als levensbedreigend”. Het advies dat op 19 september 2012 

werd opgesteld leert de Raad dat de ambtenaar-geneesheer de door verzoeker aangebrachte stukken 

heeft onderzocht en op basis van een inhoudelijke analyse van deze documenten, waarvan hij de 

inhoud kort heeft weergegeven, oordeelde dat verzoeker niet lijdt aan een ziekte zoals bedoeld in artikel 

9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Verzoekers verwijzing naar rechtspraak waarbij wordt 

gesteld dat het gegeven dat een vreemdeling zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, op medische 

gronden, niet actualiseerde geen reden vormt om deze aanvraag af te wijzen is dan ook niet dienstig. 

 

In zoverre verzoeker stelt dat de ambtenaar-geneesheer heeft nagelaten te onderzoeken of hij toegang 

heeft tot medische zorgen in Kenya moet worden geduid dat uit artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

niet kan worden afgeleid dat een onderzoek dient te gebeuren inzake de toegankelijkheid van medische 

zorgen indien niet blijkt dat de vreemdeling die een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

voormelde wetsbepaling indiende effectief medische zorgen nodig heeft waarvan de toegankelijkheid in 

zijn land van herkomst in vraag kan worden gesteld. De Raad wijst er in dit verband op dat verzoeker 

twee medische getuigschriften aanbracht waarin wordt uiteengezet dat hij lijdt aan een chronische 

aandoening en dat hij een aantal medische testen diende te ondergaan, maar dat in deze getuig-

schriften niet wordt aangegeven dat hij nood zou hebben aan een medische behandeling die mogelijker-

wijze in Kenya niet toegankelijk is. In een van de bij de aanvraag om machtiging tot verblijf gevoegde 

documenten wordt louter gewag gemaakt van het feit dat verzoeker medicatie nam, doch uit de 

verklaringen die verzoeker aflegde tijdens zijn asielaanvraag blijkt dat hij ook in Kenya, via artsen 

zonder grenzen, medicatie kreeg. De ambtenaar-geneesheer heeft ook toegelicht dat verzoeker geen 

nood heeft aan mantelzorg om medische redenen en kan reizen. Deze vaststellingen vinden zonder 

meer steun in de door verzoeker bij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf gevoegde medische 

getuigschriften. Verzoeker toont daarenboven niet aan welk belang hij heeft bij zijn grief, nu hij ook bij 

zijn verzoekschrift geen enkel medisch attest aanbrengt waaruit zou kunnen worden afgeleid dat hij 

heden nood heeft aan een medische behandeling.  

 

Waar verzoeker erop wijst dat de ambtenaar-geneesheer hem niet uitnodigde voor een bijkomend 

onderzoek moet worden gesteld dat artikel 9ter, § 1, vijfde lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een 

ambtenaar-geneesheer een vreemdeling “kan” onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van 

deskundigen “indien hij dit nodig acht”. Voormelde wetsbepaling voorziet derhalve niet in een ver-

plichting voor de ambtenaar-geneesheer om een vreemdeling die verzoekt om, op grond van medische 

redenen, tot een verblijf te worden gemachtigd aan een bijkomend medisch onderzoek te onderwerpen. 

De ambtenaar-geneesheer heeft in voorliggende zaak de vaststellingen die gedaan werden door de arts 

die verzoeker consulteerde – met name het feit dat verzoeker lijdt aan een chronische aandoening, 

meer specifiek een mitralisinsufficiëntie – niet ter discussie gesteld, maar enkel geconcludeerd dat deze 



  

 

RvV X - Pagina 6 van 7 

aandoening niet van die aard is dat een verblijfsmachtiging aan verzoeker diende te worden toegekend. 

Hij kon bijgevolg oordelen dat een medisch onderzoek niet meer nodig was. 

 

De motieven waarop de tweede bestreden beslissing is gegrond vinden daarnaast steun in het door 

verweerder neergelegde administratief dossier en worden ook niet betwist.   

 

De uiteenzetting van verzoeker laat bijgevolg niet toe te concluderen dat de bestreden beslissingen zijn 

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

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding beschikt.  

 

Een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet of van de materiële motiveringsplicht wordt 

niet aangetoond. 

 

3.2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel – dat verzoeker ook geschonden acht – 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). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel 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. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de ambtenaar-geneesheer alle stukken 

die verzoeker dienstig achtte om mee te delen bij zijn advies, waarop de eerste bestreden beslissing is 

gebaseerd, heeft betrokken en hij deze documenten zorgvuldig heeft geanalyseerd. Tevens moet 

worden benadrukt dat de zorgvuldigheidsplicht niet impliceert dat de gemachtigde van de staats-

secretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in de plaats van de aanvrager met bewijsstukken dient te onderbouwen of leemtes 

in de bewijsvoering dient op te vangen.  

 

Ook met betrekking tot de tweede bestreden beslissing kan niet worden vastgesteld dat de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding niet 

op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.2.4. De beschouwingen van verzoeker laten daarnaast ook niet toe te besluiten dat de bestreden 

beslissingen tot gevolg hebben dat verzoeker onderworpen wordt aan folteringen of onmenselijke of 

vernederende behandelingen of straffen, zodat ook niet aannemelijk wordt gemaakt dat artikel 3 van het 

EVRM wordt geschonden. 

 

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

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen 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.  
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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 een maart tweeduizend dertien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


