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 nr. 101 217 van 19 april 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 Russische nationaliteit te zijn, op 21 december 2012 

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

staatssecretaris voor Asiel, Migratie en voor Maatschappelijke Integratie van 3 december 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 11 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 april 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

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

verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché K. PAPPAERT, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekster op 2 mei 2012 een asielaanvraag indient. Op 15 

juni 2012 neemt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Op 13 juli 

2012 dient de verzoekster tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest nr. X van 18 oktober 2012 weigert de Raad de 

toekenning van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 27 november 2012 dient de verzoekster een tweede asielaanvraag in. Op 3 december 2012 neemt 

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

Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende de weigering tot in 
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overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). Dit is de bestreden beslissing, die op 3 

december 2012 ter kennis gebracht wordt. 

 

De motieven van de bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“Overwegende dat betrokkene op 02.05.2012 een eerste asielaanvraag indiende; door het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (CGVS) op 15.06.2012 een beslissing 

'weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire bescherming' werd genomen omdat er geen 

geloof werd gehecht aan haar asielrelaas; betrokkene tegen deze beslissing beroep aantekende bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RW); de RW op 22.10.2012 een arrest velde waarbij de 

beslissing van het CGVS werd bevestigd; betrokkene op 27.11.2012 een tweede asielaanvraag 

indiende; betrokkkene verklaart dat zij in juli 2012 een oproepingsbrief en een medisch attest zou 

ontvangen hebben om haar problemen te staven; de terechtzitting op de RW pas op 15/10/2012 

plaatsvond en betrokkene deze documenten dus tijdens haar vorige asielprocedure kon aanbrengen; 

betrokkene betrokkene een faxkopie van een oproepingsbrief van de OVD Z.R.Grozny voorlegt waarin 

staat dat betrokkene zich op 20.08.2012 diende aan te bieden; aan het voormeld bijgebracht document 

geen bewijswaarde kan worden toegekend gelet op het feit dat het een fax-kopie betreft welke aldus 

gemakkelijk door knip- en plakwerk nagemaakt en vervalst kan worden; betrokkene verklaart dat zij bij 

een terugkeer zal opgesloten en mishandeld worden; betrokkene geen enkel begin van bewijs 

aanbrengt om deze bewering te staven; betrokkene bij haar 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 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 

december 1980. 

De bovenvermelde aanvraag wordt niet in overweging genomen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en enig middel voert de verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 1, 

A van het Internationaal Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen van 28 juli 1951 (Conventie 

van Genève), van de zorgvuldigheidsplicht en van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). 

 

Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“1. Schending van de motiveringsplicht voortvloeiend uit de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, schending van IA van de 

Conventie van Genève betreffende de status van Vluchtelingen van 28 juli 1951 en de 

zorgvuldigheidsplicht en Schending artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 

Aangezien de Wet betreffende de motivatie van de administratieve akten stelt dat: 

“Art. 2. 

De administratieve akten van de administratieve overheid bedoeld door het artikel een moeten het 

voorwerp uitmaken van een formele motivatie 

Art 3. 

De geëiste motivatie bestaat uit de aanduiding, in de akte, van de consideratie in rechten en feiten die 

ten gronde zijn van de beslissing. 

Ze moet adequaat zijn”; 

Dat krachtens deze schikkingen, een administratieve akte dus onwettelijk is indien hij niet formeel 

gemotiveerd is of indien hij geen ten gronde pertinente motieven inhoud, die vast staan en 

aanvaardbaard zijn; 

Dat het, het geval is van de betwiste beslissing en dat wegens diverse punten; 

Dat de motivatie van de ondernomen beslissing zich steunt op gegevens die niet volledig 

overeenstemmen en nagezien werden; 

Dat bijgevolg de ongeschikte motivatie van de betwistbare beslissing vormend is van de overtreding van 

een fundamenteel en absoluut recht van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden waaraan de tegenpartij niettemin meer dan als Staat wordt 

gehouden. 

Zij is zelfs de eerste die bij haar beschikkingen betrokken is geweest; 
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Aangezien dat de tegenpartij niet schijnt om de persoonlijke situatie van de verzoekende partij te 

hebben bestudeerd; 

Dat de verzoekende partij heeft besloten om een derde asielaanvraag in te dienen ten gevolge van 

inlichtingen documenten die zij heeft verkregen; 

Dat zij ze wilde naar voren brengen voor het Commissariaat generaal van Vluchtelingen en staatloze; 

Dan heeft de Dienst van Vreemdelingenzaken de tijd aan de verzoekende partij overgelaten om naar 

voren te brengen zijn argumenten voor de bevoegde instantie; 

Gezien dat de verzoekende partij een bewijs brengt die zij niet voor had kunnen leveren; 

Dat dit document goed aantonen dat zij problemen met de autoriteiten van haar herkomstland blijft 

hebben; 

Dat zij geen verklaring wat dit attest betreft heeft kunnen geven aangezien zij een bijlage 13 quater heeft 

ontvangen; 

Dat de verzoekende partij hem eveneens wordt verweten dat de oproepingbrief van OVD Z. r. Grozny is 

een faxkopie welke gemakkelijk door knip en plakwerk nagemaakt en vervalst kan worden; 

Dat de tegen partij niet concrete kan zeggen dat de faxkopie van de oproepingbrief valse is; 

Dat het allen gaat om een veronderstelling van de tegenpartij; 

Dat echter zij heeft voorgelegd dit document dat haar persoonlijk zijn geadresseerd; 

Dat er erin wordt vermeld dat zij zich moet voorstellen op 20.08.02012 in de OVD Z.; 

Dat het gaat om een goede bewijs van een vervolging van de autoriteit van zijn land van herkomst 

Dat al deze elementen een begin van bewijs kunnen zijn dat er goed een vrees in zijn hoofd bestaat om 

in de zin van het Verdrag van Geneve vervolgd te worden 

Dat er een overduidelijke schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 is; 

Dat daarvan uitgaande, de betwiste beslissing nietig verklaard dient te worden.” 

 

2.2. De Raad merkt op dat artikel 1 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status 

van vluchtelingen en de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, die verzoekster geschonden 

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

omstandigheden subsidiaire bescherming kan worden toegekend. Aangezien in de bestreden 

beslissingen evenwel geen standpunt ingenomen wordt over de behoefte aan internationale 

bescherming van de verzoekster, doch slechts wordt vastgesteld dat ze geen nieuwe gegevens in de zin 

van artikel 51/8 van de vreemdelingenwet heeft aangebracht in het kader van haar tweede 

asielaanvraag, kan de schending van deze bepaling in dit kader niet dienstig worden aangevoerd. 

 

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 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. 

Voornoemde artikelen verplichten 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 (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat verzoekster de motieven die aan de 

grondslag liggen van de bestreden beslissingen kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek 

onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve 

vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

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

 

De Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 

2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954).  

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 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 aangevoerde schendingen 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 dit artikel.  

 

2.5. Artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“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: 

- 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. 

  

De gemachtigde van de staatssecretaris mag zich niet uitspreken over de inhoud of draagwijdte van 

deze nieuwe gegevens. Hij kan enkel vaststellen dat er nieuwe gegevens zijn of dat er geen nieuwe 

gegevens zijn. In beide gevallen wordt hierdoor zijn bevoegdheid uitgeput: 

- In het geval dat er wordt beslist dat de vreemdeling effectief nieuwe gegevens aanbrengt in verhouding 

tot een eerdere asielaanvraag, wordt het dossier overgemaakt aan de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen. Die zal vervolgens de nieuwe asielaanvraag inhoudelijk onderwerpen 

aan een onderzoek in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Dit betekent dat 

de gemachtigde van de staatssecretaris zelf niet kan nagaan of er voldaan is aan de voorwaarden van 

de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, aangezien hij hiertoe niet bevoegd is. 

- In het geval dat wordt beslist dat er geen nieuwe gegevens worden aangebracht, wordt de nieuwe 

asielaanvraag niet in aanmerking genomen. Dit betekent dat de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen deze asielaanvraag niet aan een onderzoek ten gronde, in de zin van de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, zal onderwerpen. 

 

2.6. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekster bij haar tweede asielaanvraag 

een oproepingsbrief van de recherchedienst UMVD Gronzny, een medisch attest van een psychiater en 

faxkopie van een oproepingsbrief van OVD Z.R., Grozny aanbrengt. De verzoekster verklaarde dat ze 

de eerste twee documenten pas in juli 2012 ontvangen heeft van P.E., die de Russische nationaliteit 

heeft maar in Kortrijk woont. Het derde document werd haar gefaxt in oktober 2012 en zou bewijzen dat 

de verzoekster problemen blijft hebben met de autoriteiten van haar herkomstland. Bovendien verklaart 

de verzoekster dat ze bij een terugkeer naar Tsjetsjenië kan opgesloten en mishandeld worden. 

 

De verzoekster voert aan dat zij een nieuw element heeft aangebracht dat er wat haar betreft ernstige 

aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of 

ernstige aanwijzingen van het bestaan van een reëel risico op ernstige schade, zoals bepaald in artikel 

48/4 van de vreemdelingenwet. 

 

2.7. De verwerende partij stelt dat de verzoekster, zoals ze ook zelf aangeeft, reeds in juli over de 

oproepingsbrief van de recherchedienst UMVD Gronzny en het medisch attest van een psychiater 

beschikte. Aangezien de terechtzitting inzake het beroep dat de verzoekster bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen indiende tegen de weigeringsbeslissing van het Commissariaat-Generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij haar eerste asielaanvraag pas op 15 oktober 2012 

plaatsvond, kon de verzoekster deze documenten dus in de procedure ter behandeling van haar vorige 

asielaanvraag indienen. Deze beide documenten kunnen dan ook niet beschouwd worden als nieuwe 

gegevens in de zin van artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet. Dit wordt door de verzoekster niet betwist 

noch weerlegd. 

 

2.8. De Raad stelt vast dat de gemachtigde van de staatssecretaris omtrent de voorgelegde 

oproepingsbrief van OVD Z.R., Grozny als volgt motiveerde: 
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“betrokkene een faxkopie van een oproepingsbrief van de OVD Z.R.Grozny voorlegt waarin staat dat 

betrokkene zich op 20.08.2012 diende aan te bieden; aan het voormeld bijgebracht document geen 

bewijswaarde kan worden toegekend gelet op het feit dat het een fax-kopie betreft welke aldus 

gemakkelijk door knip- en plakwerk nagemaakt en vervalst kan worden;” 

 

De verzoekster voert aan dat deze motivering een loutere veronderstelling van de gemachtigde is en dat 

het betreffende document een goed bewijs van vervolging door de autoriteiten van het land van 

herkomst is. 

 

Artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet sluit niet uit dat de bewijswaarde van de aangebrachte elementen 

prima facie wordt beoordeeld. 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 wijst op het bestaan van een “ernstige aanwijzing”, hangt uiteraard samen met de 

bewijswaarde van dit gegeven. Het oordeel van de gemachtigde van de staatssecretaris in casu dat een 

faxkopie geen enkele bewijswaarde heeft daar de authenticiteit ervan niet kan nagegaan worden, kan 

niet als kennelijk onredelijk worden beschouwd aangezien kopieën gemakkelijk met allerhande knip- en 

plakwerk kunnen worden vervalst (RvS 24 maart 2005, nr. 142 624; RvS 25 juni 2004, nr. 133 135). 

 

2.9. Waar de verzoekster beweert dat ze bij een terugkeer naar Tsjetsjenië kan opgesloten en 

mishandeld worden, motiveert de verwerende partij in de bestreden beslissing: “betrokkene verklaart dat 

zij bij een terugkeer zal opgesloten en mishandeld worden; betrokkene geen enkel begin van bewijs 

aanbrengt om deze bewering te staven;”. Dit wordt door de verzoekster ontkend noch weerlegd. 

 

Samenvattend kan worden besloten dat verzoekster geenszins aannemelijk maakt dat de verwerende 

partij op een kennelijke onredelijke wijze, met miskenning van de gegevens van het dossier of van 

artikel 51/8 van de vreemdelingenwet heeft geoordeeld dat de verzoekster “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 

december 1980” en de betrokken aanvragen derhalve niet in overweging heeft genomen. 

 

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

Een schending van de materiële motiveringsplicht, noch van de zorgvuldigheidsplicht wordt aangetoond. 

 

2.10. 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./België en Griekenland, § 218). 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) heeft reeds geoordeeld dat de 

verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren en 

dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, wanneer er ernstige en bewezen motieven 

bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van bestemming een reëel gevaar loopt 

om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze 

omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat 

land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 75 en de arresten waarnaar wordt 

verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling bij verwijdering 

naar het land van bestemming, houdt de Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen.  

In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het bestaan van een gevaar van slechte behandelingen 

na te gaan, de te verwachten gevolgen van de verwijdering van de verzoekende partij naar het land van 

bestemming dienen te worden onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en 

met de omstandigheden die eigen zijn aan het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 

2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine). 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

Zo stelt het EHRM 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. (zie EHRM 11 

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

 

Aldus komt het aan de verzoekster toe om in concreto aan te tonen op welke manier zij een reëel risico 

loopt op een onmenselijke behandeling of foltering in het geval van een eventuele terugkeer naar haar 

land van herkomst, in casu Tsjetsjenië. Gelet op het voorgaande oordeelt de Raad dat de verzoekster in 

gebreke blijft om met concrete bewijzen aan te tonen op welke manier haar terugkeer naar Tsjetsjenië 

een schending van artikel 3 van het EVRM zou kunnen uitmaken. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt in deze stand van zaken niet aannemelijk gemaakt.  

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien april tweeduizend dertien door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 

 


