
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 42 278 van 26 april 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tadzjiekse nationaliteit te zijn, op 1 maart 2010 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 1 februari 2010 houdende 

een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 18 maart 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN VRECKOM, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaten E. MATTERNE & N. LUCAS HABA verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 20 oktober 2000 is verzoeker toegekomen op het Belgische grondgebied en is aan hem een bevel 

om het grondgebied te verlaten ter kennis gebracht. 

 

Op 16 november 2000 dient verzoeker een asielaanvraag in. Op 12 november 2003 neemt de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen de bevestigende beslissing tot weigering van 

verblijf. Verzoeker heeft een annulatieberoep ingediend bij de Raad van State die op 24 oktober 2005 bij 

arrest nr. 150.591 is verworpen. 

 

Op 5 december 2003 dient verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf overeenkomstig (oud) 

artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
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verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Op 22 juni 

2006 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing waarbij de 

aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 7 juni 2005 wordt een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de 

grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde aan verzoeker ter kennis gebracht. 

 

Op 28 maart 2006 dient verzoeker opnieuw een asielaanvraag in. Op 19 september 2006 neemt de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen de bevestigende beslissing tot weigering van 

verblijf. Verzoeker dient tegen deze beslissing een annulatieberoep in bij de Raad van State. Dit beroep 

is nog hangende. 

 

Op 27 december 2006 dient verzoeker opnieuw een aanvraag om machtiging tot verblijf in 

overeenkomstig (oud) artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet. Op 29 juni 2007 en 19 juni 2009 

dient de raadsman van verzoeker bijkomende stukken in. Deze aanvraag is nog hangende bij de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid. 

 

Op 1 februari 2010 wordt een bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoeker ter kennis gebracht. 

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:      

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - Model B      

 

In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid, (V.D.B, attaché) genomen op 01.02.2010 wordt aan de persoon die verklaart zich A., G. te 

noemen geboren te (…) en welke verklaart van Tadzjikistan (Rep.) nationaliteit te zijn, 

het bevel gegeven om uiterlijk op 06/02/2010, het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

grondgebied van Denemarken, Duit$land, Finland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Italië, Luxemburg, 

Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, 

Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Malta en Zwitserland (3), tenzij hij (zij) beschikt over 

de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (4).  

 

REDEN(EN) VAN DE BESLISSING: 

 

� Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 1 °: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn 

van de vereiste documenten:  

Betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig visum.  

 

� Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 3°: wordt door de Staatssecretaris voor 

migratie- en asielbeleid of zijn gemachtigde geacht de openbare orde te kunnen schaden:  

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor winkeldiefstal  

PV nr (…) van de politie van Aalst.”  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1 In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie van onontvankelijkheid van 

het beroep op omdat naar haar oordeel verzoeker het vereiste belang ontbeert, “daar enerzijds de 

uitvoerbaarheid van het bevel om het grondgebied te verlaten behouden blijft en anderzijds, het bestuur 

een herhaald bevel om het grondgebied te verlaten zal afgeven, gezien de kennelijk illegale 

verblijfssituatie van verzoeker”.  

 

2.2. Waar verwerende partij stelt dat zij een “herhaald” bevel dient te nemen, stelt de Raad vast dat 

sinds de laatste asielaanvraag die werd afgesloten met de bevestigende beslissing tot weigering van 

verblijf door het Commissariaat-generaal op 19 september 2006 uit het dossier geen ander bevel blijkt. 

Uit het administratief  dossier blijkt bovendien dat het bevel van 3 mei 2006 werd “ingehouden”. De 

bestreden beslissing kan bekleed zijn met een onwettigheid of een schending van het internationaal 

verdragsrecht.  

 

De exceptie van onontvankelijkheid van het beroep wordt dan ook verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1 In het eerste en tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 9, derde lid, 9bis, 

9ter en 62 van de Vreemdelingenwet, van het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur en van 

artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en van de 

fundamentele vrijheden. 

 

Ter adstruering van het eerste en tweede middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Schending van de artikelen 9, alinea 3, 9bis, 9ter en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

schending van het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur; 

Overwegende dat deze bepalingen de verplichting tot motivering vastleggen die op de tegenpartij rust, 

met als het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur; 

Dit terwijl de bestreden beslissing absoluut niet antwoord op de regularisatieaanvraag die werd 

ingediend door de eiser en zijn echtgenote op 26 december 2006 (stuk 2) 

Overwegende dat de bestreden beslissing als volgt is gemotiveerd: 

“Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 1 °: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van 

de vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig 

visum.  

 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 3°: wordt door de Staatssecretaris voor migratie- 

en asielbeleid of zijn gemachtigde geacht de openbare orde te kunnen schaden: Betrokkene is op 

heterdaad betrapt voor winkeldiefstal, PV nr (…) van de politie van Aalst.”  

 

Overwegende dat er moet worden opgemerkt dat de bestreden beslissing zelfs geen melding maakt van 

de aanvraag tot regularisatie ingediend door de eiser op 26 december 2006, terwijl er duidelijk wordt 

aangetoond dat deze aanvraag is ingediend op die datum; 

Dat de bestreden beslissing er zich van onthoudt te motiveren waarom het verblijf van de eiser niet kan 

worden geregulariseerd op basis van zijn voorbeeldig integratie, de problemen die hij en zijn familie 

hebben gekeend in hun land van herkomst en zijn medische problemen. 

Dat de eiser ook heeft Ingeroepen in het kader van de regularisatieaanvraag dat hij nog steeds vreest te 

worden vervolgd in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst ren dat zijn echtgenote staatloze is 

en ook niet terug kan reizen, zodat de bestreden beslissing evenmin is gemotiveerd omtrent dit punt; 

Dat dit een kennelijk gebrek aan motivering uitmaakt, in strijd met artikelen 9, alinea 3, 9bis en 9ter en 

62 van de wet van 15 december 1980; 

Dat er dus blijkt uit de bestreden beslissing dat deze is gebaseerd op verkeerde elementen door de 

uitdrukkelijke aanvraag tot regularisatie van zijn verblijf niet in aanmerking te nemen; 

Dat door een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren zonder te antwoorden op de 

regularisatieaanvraag ingediend door de eiser, de tegenpartij liet algemeen rechtsbeginsel van 

behoorlijk bestuur miskent om te moeten beslissen over deze aanvraag alvorens een bevel om het 

grondgebied te verlaten af te leveren; 

Dat de Raad van State reeds verschillende keren heeft geoordeeld dat het toekomt aan de tegenpartij 

om een een beslissing te nemen over de regularisatieaanvraag alvorens een bevel om het grondgebied 

te verlaten af te leveren; 

Dat aldus, de Raad van State heeft geoordeeld in een arrest n° 85.524 van 22 februari 2000: 

“Considérant que la requéte prend unmoyen unique de la violation notamment du principe de bonne 

administration en ce qu’un ordre de quitter le territoire ne pouvait lui être délivré aussi longtemps qu’il 

n’avait pas été statué sur sa demande introduite en application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 

décembre 1980 » (C.E., n° 85.524 van 22 februari 2000)  

De tegenpartij helemaal niet is overgegaan tot een ernstig onderzoek van de redenen aangehaald 

worden eiser in het kader van de regularisatieaanvraag die hij heeft ingediend, zodat er geen beslissing 

is genomen over de aanvraag tot regularisatie van de eiser met kennisname van alle ingeroepen 

elementen; 

Dat het toekomt aan de tegenpartij om eerst de regularisatieaanvraag te onderzoeken die is ingediend 

alvorens een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren zodat de bestreden beslissing op 

kennelijke wijze een schending uitmaakt van het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur en een 

kennelijk gebrek aan motivering vertoont, in strijd met artikelen 9. alinea 3, 9bis,9ter en 62 van de wet 

van 15 december 1980; 

 

TWEEDE MIDDEL 

Schending van de artikelen 9, alinea 3, 9bis, 9ter en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen en het 
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artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de 

fundamentele vrijheden. 

Overwegende dat de bepalingen de verplichting tot motivering preciseren die op de tegenpartij rust, net 

als de beginselen dat niemand kan worden onderworpen aan folteringen of onmenselijke en 

vernederende behandelingen; 

Dat de eiser nog steeds vervolgingen vereist in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst, zoals 

hij ingeroepen heeft in het kader van zijn regularisatieaanvraag, terwijl de bestreden beslissing absoluut 

niet motiveert waarom de uitvoering van de bestreden beslissing niet tot gevolg zou hebben dat de eiser 

onmenselijke en vernederende behandelingen zou ondergaan in strijd met het artikel 3 van het EVRM; 

Dat de bestreden beslissing helemaal niet is gemotiveerd omtrent deze argumenten aangehaald door 

de eiser en waaruit blijkt dat een verwijdering van het grondgebied een vernederende en onmenselijke 

behandeling zal uitmaken in de zin van het artikel 3 van het EVRM; 

Dat omwille van deze redenen de bestreden beslissing een kennelijk gebrek aan motivering vertoont, in 

strijd met de artikelen 9, alinea 3, 9bis, 9ter en 62 van de wet van 15 december 1980, net als een 

schending van het artikel 3 van het EVRM;” 

 

3.2 De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet heeft tot 

doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar 

beslissing heeft genomen zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. Voornoemd artikel verplicht de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze. De 

Raad stelt vast dat verzoeker de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent 

nu hij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in de middelen zodat voldaan is aan de formele 

motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht te 

worden behandeld. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De bestreden beslissing werd genomen met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° en artikel 7, eerste 

lid, 3° van de Vreemdelingenwet en is gebaseerd op het feit dat verzoeker niet in het bezit is van een 

paspoort voorzien van een geldig visum en op het feit dat hij op heterdaad betrapt is voor winkeldiefstal. 

De Raad stelt vast dat verzoeker dit niet betwist.  

 

In het eerste middel verwijst verzoeker naar zijn aanvraag om machtiging tot verblijf die nog hangende is 

en waarmee verwerende partij geen rekening heeft gehouden aangezien uit de bestreden beslissing 

geen motivering blijkt over deze aanvraag om machtiging tot verblijf.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 27 december 2006 een aanvraag heeft ingediend 

om machtiging tot verblijf met toepassing van (oud) artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet. 

Tevens heeft verzoeker op 29 juni 2007 en 19 juni 2009 bijkomende stukken ingediend ter staving van 

zijn regularisatieaanvraag. De Raad stelt vast dat verwerende partij in de nota met opmerkingen verwijst 

naar de aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend op 27 december 2006 waarbij zij opmerkt dat 

“Deze aanvraag is nog steeds hangende.”  Ter terechtzitting van 21 april 2010 antwoordt de raadsman 

van verwerende partij dat zij vooralsnog niet op de hoogte is van het feit of er reeds een beslissing zou 

zijn genomen.  

 

Er dient echter opgemerkt te worden dat een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis (vroeger artikel 9, derde lid) van de Vreemdelingenwet de uitvoerbaarheid van het thans 

aangevochten bevel niet opschort (cf. 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 en 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 9bis 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). 

Hieruit vloeit voort dat de verwerende partij de ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf in 

beginsel niet moet betrekken bij de motivering van het thans bestreden bevel om het grondgebied te 
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verlaten tenzij verzoeker aantoont dat hij dwingende bepalingen van internationaal recht heeft 

ingeroepen in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, die verhinderen dat na het indienen ervan nog 

een dergelijk bevel kan worden gegeven. Waar verzoeker opwerpt dat hij geen enkel antwoord heeft 

ontvangen op de door hem aangehaalde buitengewone omstandigheden in zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf waarvan het onderzoek nog hangende is en dat door op deze manier te handelen 

verwerende partij de motiveringsplicht schendt, dient te worden vastgesteld dat, rekening houdende met 

voorgaande vaststellingen, het niet valt in te zien waarom de verwerende partij de ingediende aanvraag 

om machtiging tot verblijf zou moeten betrekken bij de beoordeling van het thans bestreden bevel, met 

name :” Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 1 °: verblijft in het Rijk zonder houder te 

zijn van de vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een 

geldig visum. Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 3°: wordt door de Staatssecretaris 

voor migratie- en asielbeleid of zijn gemachtigde geacht de openbare orde te kunnen schaden: 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor winkeldiefstal PV nr (…) van de politie van Aalst.”, en waarvan 

de motieven zelfs niet worden betwist door verzoeker. Dienvolgens moet worden vastgesteld dat 

verzoeker met zijn betoog een schending van de door hem aangehaalde wetsbepalingen en het 

beginsel van behoorlijk bestuur, geenszins aannemelijk maakt. 

 

In het tweede middel verwijst verzoeker naar de uiteenzetting in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf 

en stelt dat de bestreden beslissing niet motiveert waarom de uitvoering van het bevel niet tot gevolg 

zou hebben dat verzoeker onmenselijke en vernederende behandelingen zou ondergaan in strijd met 

artikel 3 van het EVRM. “Dat de bestreden beslissing helemaal niet is gemotiveerd omtrent deze 

argumenten aangehaald door de eiser en waaruit blijkt dat een verwijdering van het grondgebied een 

vernederende en onmenselijke behandeling zal uitmaken in de zin van artikel 3 van het EVRM.” 

 

Waar verzoeker de schending van artikel 3 EVRM aanvoert, wordt opgemerkt dat de bepaling van 

artikel 3 vereist dat verzoeker doet blijken van de aanwezigheid van ernstige en zwaarwichtige gronden 

om aan te nemen dat hij in het land van herkomst een ernstig en reëel risico loopt te worden 

blootgesteld aan foltering en mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3 van 

het EVRM zal immers in slechts uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. Diegene die aanvoert dat hij 

een dergelijk risico loopt, zal zijn beweringen moeten staven met een begin van bewijs zodat 

inzonderheid een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich niet 

volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. In casu dient te worden vastgesteld dat 

verzoeker in zijn verzoekschrift verwijst naar de uiteenzetting in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf 

van 27 december 2006. 

 

Blijkens de aanvraag om machtiging tot verblijf van 27 december 2006 waarnaar verzoeker in bijlage 

van het verzoekschrift uitdrukkelijk verwijst, werd het volgende aangevoerd:  

 

“1. Uitzonderlijke omstandigheden die de eisers ervan verhinderen om deze aanvraag in te dienen bij de 

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post in hun land van oorsprong. 

 

Mevrouw A. is van Armeense origine door haar vader en van Azerische door haar moeder en zij is 

geboren in de streek van Nagorny-Karabach, waar zij heeft gewoond met haar ouders tot in de lente van 

1991. 

In de periode van het inter-etnisch conflict werd de moeder van mijn cliënte gedood en haar vader heeft 

deelgenomen aan de oorlog.  

Zij is zich een schuilhouden bij haar grootmoeder die niet ver woonde en bij wie zij is blijven wonen tot 

1998. 

In februari 1998 heeft Mevrouw A. problemen gekregen met militairen en haar vader is terug gaan 

strijden, waarna ze hem nooit meer heeft teruggezien. 

Toen is Mevrouw A. de broer van haar grootmoeder gaan opzoeken in Martakert waar ze heeft 

gewoond tot februari 1999. 

Hierna is Mevrouw A. gaan samenwonen met haar partner, Meneer G. en dit in Armenië. 

In oktober 2000, gelet op de problemen die Meneer G. heeft gekend, hebben mijn cliënten voor de 

eerste keer Armenië verlaten om een asielaanvraag in te dienen in België, die werd afgesloten met 

bevestigende beslissingen van weigering van verblijf genomen door de Commissaris generaal voor de 

vluchtelingen en staatslozen op 12 november 2003. 

Zij hebben verzoekschriften tot schorsing en tot nietigverklaring ingediend tegen deze beslissingen die 

werden verworpen met een arrest n° 150. 591 van 24 oktober 2005. 

Volgend op deze negatieve beslissing hebben mijn cliënten beslist om terug te keren naar Armenië om 

te pogen er hun leven terug op te bouwen. Om dit te doen zijn mijn cliënten naar de ambassade van 
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Armenië in België gaan om reisdocumenten te krijgen, maar dit werd geweigerd voor Mevrouw A. omdat 

haar werd gezegd dat zij geen nationaliteit heeft. 

Op 29 december 2005 hebben mijn cliënten in een auto gereisd met een ander koppel van Armeense 

origine en omdat Mevrouw A. geen reisdocumenten had, moest zij zich verbergen bij de grenscontroles. 

Toen zij begin januari in Armenië aankwamen hebben mijn cliënten eerst gedurende 15 dagen in 

Yerevan verbleven bij het koppel van Armeense origine met wie zij hadden gereisd alvorens hun eigen 

appartement te huren. 

Op 6 januari 2006 heeft Mevrouw A. zich aangeboden aan het bureau van paspoorten en heeft een 

document ontvangen van voorlopig verblijf gedurende 15 dagen. Toen dit document ging vervallen is 

Mevrouw A. teruggekeerd naar het bureau voor paspoorten en op dat moment waren de bedienden er al 

achter gekomen dat zij afkomstig was uit naar Nagorny- Karabach en haar werd nog eens voor een 

voorlopige periode van 15 dagen verlengd opdat er bijkomend onderzoek kon worden verricht. 

Op 10 februari 2006 is Mevrouw A. teruggekeerd voor de derde keer naar de dienst paspoorten en toen 

werd haar meegedeeld dat zij moest terugkomen op 25 februari 2006 bij een onderzoeker om haar 

toestand op te helderen, gezien er geen enkele “propiska” werd teruggevonden op haar naam. Het was 

toen al duidelijk dat haar etnische origine haar problemen zou opleveren, zodat zij niet meer is 

teruggegaan naar het bureau paspoorten. 

Vervolgens heeft Meneer G. problemen gekend met de politie omwille van de motieven die zij hebben 

uiteengezet in hun asielaanvraag en waarnaar zij verder verwijzen. 

Volgend op deze problemen hebben zij beslist om Armenië te verlaten op 20 maart 2006 en zij hebben 

een tweede asielaanvraag ingediend in België op 28 maart 2006 die werd afgesloten met bevestigende 

beslissingen van weigering van verblijf genomen door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en staatlozen op 19 september 2006. 

Tegen deze twee beslissingen werden verzoekschriften ingediend bij de Raad van State, die nog steeds 

hangende zijn (stukken 4 en 5). 

Mevrouw A. is staatloze en bevindt zich in de onmogelijkheid om reisdocumenten te bekomen om terug 

te keren naar haar land van herkomst, zoals dit gebleken is uit de pogingen die zij heeft ondernomen om 

een paspoort te krijgen bij de ambassade van Armenië in l3elgië en hij de administratie voor paspoorten 

in Yerevan. 

Zij is geboren in de streek van Nagorny-Karabach, wat een gebied is dat nog steeds wordt betwist 

tussen Armenië en Azerbeidzjan (stukken 6 en 7) en vele personen die van Armeense etnische origine 

zijn en geboren en afkomstig zijn uit deze streek zijn staatslozen. 

Een verzoekschrift tot bekomen van het statuut van staatloze zal eerstdaags eveneens worden ingeleid 

voor de Rechtbank van Eerste Aanleg voor Mevrouw A.. 

Mevrouw A. en haar familie bevinden zich dus duidelijk in de onmogelijkheid om het Belgisch 

grondgebied te verlaten op illegale wijze, gelet op de onmogelijkheid voor Mevrouw A. om aan 

reisdocumenten te geraken gelet op haar staatloosheid. 

In een zaak GIAMA / België heeft de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens reeds 

gewezen op de toestand van staatloze die moeten worden beschouwd als “réfugiés en orbite”en de 

Raad van State heeft reeds geoordeeld dat het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten 

aan een staatloze een schending uitmaakt van het artikel 3 van het EVRM omdat dit neerkomt op het 

verplichten van deze staatslozen tot het dwalen van land tot land omdat deze persoon die de 

mogelijkheid heeft om zich ergens te vestigen omdat hij of zij niet worden beschouwd als een 

onderdaan van eender welk land. 

In toepassing van het Verdrag van New York betreffende het statuut van staatloze moet een specifieke 

bescherming worden toegekend aan de staatslozen. 

In dit geval is het onmogelijk voor Mevrouw A. om reisdocumenten te bekomen. De Ambassade van 

Armenië heeft reeds geweigerd om een paspoort af te leveren en de Ambassade van Azerbeidzjan 

geeft geen gevolg op de brieven die reeds werden gestuurd op te vragen de nationaliteit van Mevrouw 

A. te bevestigen. 

Het is algemeen geweten dat deze ambassades geen medewerking verlenen en geen reisdocumenten 

afleveren aan personen van Armeense origine afkomstig uit het conflictgebied Nagorny-Karabach. 

Gelet op deze elementen moet er worden vastgesteld dat mijn cliënten zich in de onmogelijkheid 

bevinden om het Belgisch grondgebied te verlaten, wat een uitzonderlijke omstandigheid uitmaakt voor 

het indienen van deze aanvraag in België. 

Het is bovendien zodat Meneer G. een psychologische opvolging geniet in het medisch centrum EXIL 

(stuk 8). 

Desondanks gaat het om een familie die zich op voorbeeldige wijze heeft geïntegreerd in de Belgische 

samenleving, wat wordt bevestigd door de talrijke getuigenissen van Belgische vrienden die worden 

neergelegd in dit dossier (stukken 11 tot 19). 
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Mevrouw A. volgt momenteel nog wat Nederlandse lessen, maar de familie beheerst de Nederlandse 

taal al voldoende, wat blijkt uit de belofte tot tewerkstelling van de BVBA N., die bevestigt dat zij 

Mevrouw A. een job kunnen aanbieden indien zij zou beschikken over een arbeidskaart C (stukken 9 en 

10). 

U kan dus vaststellen dat het gaat om een familie die niet wenst af te hangen van het OCMW maar die 

zelf wil voorzien in haar levensonderhoud. 

Gelet op de aangehaalde elementen, moet er worden vastgesteld dat de onmogelijkheid voor Mevrouw 

A. om reisdocumenten te bekomen omwille van haar staatloosheid een uitzonderlijke omstandigheid 

uitmaakt in de zin van het artikel 9, alinea 3 van de wet van 15 december 1980, maar ook de behalve 

integratie van de familie moet als een dergelijke uitzonderlijke omstandigheid worden beschouwd. 

De familie heeft zich zodanig in de Belgische samenleving geïntegreerd dat zij er hun leven terug 

hebben opgebouwd, zodat een terugkeer naar hun land van herkomst moeten worden beschouwd als 

een schending van het artikel 8 van het EVRM, dat het recht op respect van het privé- en familiaal leven 

vooropstelt.”  

 

Uit de hierboven geciteerde uiteenzetting blijkt dat verzoeker op de eerste plaats verwijst naar de 

problemen die zijn “echtgenote” heeft ondervonden in Armenië. Wat hem zelf betreft, verwijst verzoeker 

naar de problemen die hij gekend heeft met de politie “omwille van de motieven die ze hebben 

uiteengezet in hun asielaanvraag en waarnaar zij verder verwijzen”. Vervolgens stelt verzoeker dat zij 

een tweede asielaanvraag hebben ingediend in België op 28 maart 2006 die werd afgesloten met 

bevestigende beslissing van weigering van verblijf genomen door de Commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en staatlozen op 19 september 2006. Verder wordt op uitgebreide wijze in de aanvraag 

om machtiging tot verblijf uiteengezet dat zijn echtgenote “onmogelijk” aan reisdocumenten kan geraken 

en geen paspoort  kan bekomen. Verzoeker verwijst naar de zaak GIAMA/België om aan te tonen dat 

het afleveren van een bevel aan een staatloze een schending uitmaakt van artikel 3 van het EVRM. 

Verzoeker toont echter niet aan dat hijzelf staatloze is of onmogelijk aan reisdocumenten kan geraken 

waardoor hij evenmin een schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk maakt met betrekking tot 

hemzelf. Ten slotte wijst verzoeker op zijn psychologische problemen zonder verder uiteen te zetten dat 

hij ten gevolge van deze problemen bij een gedwongen uitvoering van de bestreden beslissing een 

ernstig en reëel risico zou lopen te worden blootgesteld aan foltering en mensonterende behandeling.  

 

Uit de uiteenzetting in de aanvraag om machtiging tot verblijf blijkt aldus niet dat verzoeker met 

betrekking tot hemzelf de schending van artikel 3 EVRM aanvoert. Tevens doet verzoeker nergens in 

het verzoekschrift blijken van de aanwezigheid van ernstige en zwaarwichtige gronden om aan te 

nemen dat hij in het land van herkomst een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan 

foltering en mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3 van het EVRM zal in 

slechts uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. Diegene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt, 

zal zijn beweringen moeten staven met een begin van bewijs zodat inzonderheid een blote bewering of 

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

op artikel 3 van het EVRM. Verzoeker kan bijgevolg niet worden gevolgd in zijn stelling dat verwerende 

partij in de bestreden beslissing een uitleg diende te verschaffen over de reden waarom de bescherming 

geboden door artikel 3 van het EVRM diende te worden verworpen aangezien uit zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf niet blijkt dat hij vreest in zijn land van herkomst te worden blootgesteld aan 

foltering en mensonterende behandeling. Evenmin zet verzoeker in zijn verzoekschrift uiteen op welke 

wijze artikel 3 van het EVRM door de bestreden beslissing zou worden geschonden.   

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat verzoeker met zijn betoog een schending van de door hem 

aangehaalde wetsbepalingen en van artikel 3 van het EVRM geenszins aannemelijk maakt. 

 

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: 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig april tweeduizend en tien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


