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 nr. 107 496 van 29 juli 2013 

in de zaak RvV X / II en X II 

 

 

 In zake: X en 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 de verzoekschriften die X en X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, op 

29 maart 2013 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van 26 februari 2013 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten - asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

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’s met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 juni 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienden op 4 december 2007 een eerste asielaanvraag in bij de Belgische overheden. 

Op 27 mei 2008 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in hoofde van 

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

subsidiaire beschermingsstatus. Deze weigeringsbeslissingen werd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) bevestigd bij arrest nr. 16 307 van 24 september 2008. 

 

1.2. Verzoekers werden op 10 oktober 2008 bevolen om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies). 
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1.3. Verzoekers dienden op 23 oktober 2008 een tweede asielaanvraag in. Op 19 februari 2009 nam de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen t.a.v. elke verzoeker een beslissing tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze 

weigeringsbeslissingen werden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) bij 

bevestigd bij arrest nr. 28 642 van 12 juni 2009. 

 

1.4. Verzoekers dienden op 28 april 2009 een aanvraag in 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 (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

1.5. Op 19 december 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de 

in punt 1.4. vermelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard.  

Het beroep tegen deze beslissing werd door de Raad verworpen bij arrest nr. 107 494 van 29 juli 2013. 

 

1.6. Op 24 december 2011 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 15 februari 2013 werd deze aanvraag onontvankelijk 

verklaard door de gemachtigde.  

Het beroep tegen deze beslissing werd door de Raad verworpen bij arrest nr. 107 495 van 29 juli 2013.  

 

1.7. Op 26 februari 2013 werden verzoekers bevolen om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies). Dit zijn de eerste en tweede bestreden beslissing waarvan verzoekers in kennis werden 

gesteld op dezelfde dag. De motieven luiden voor beide bestreden beslissingen als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 27 april 2007, wordt aan 

 

de genaamde Z. M.S./ de genaamde A.D. 

 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

Op 12/06/2009 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van weigering van 

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermings-status genomen. 

 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1 ° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen: hij verblijft in het rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.”. 

 

1.8. Op 5 maart 2013 dienden verzoekers een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd op 8 maart 2013 onontvankelijk 

verklaard. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoekers te 

leggen. 

 

2.2. Verzoekers hebben op 29 maart 2013 twee afzonderlijke doch quasi identieke verzoekschriften 

ingediend die betrekking hebben op de respectievelijke beslissingen van 26 februari 2013 om het 

grondgebied te verlaten die gestoeld zijn op dezelfde motieven. In het belang van de goede 
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rechtsbedeling is het aangewezen beide beroepen samen te behandelen (RvS 25 april 1996, nr. 59.260; 

RvS 16 november 2005, nr. 151.356; RvS 14 juli 2003, nr. 121.596; RvS 2 februari 2009, nr. 190.056). 

De zaken worden derhalve gevoegd. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De verwerende partij betoogt dat de ingestelde beroepen niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan het 

rechtens vereiste belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148 037). 

 

Opdat de verzoekers een belang zouden hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd zijn 

door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervinden. De vernietiging van de bestreden 

beslissingen moet aan de verzoekers bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect 

sorteren. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissingen werden genomen in uitvoering van artikel 

75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenbesluit) en van artikel 7, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 75, § 2 van het Vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus weigert 

te erkennen en de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling, geeft de 

minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 52/3, § 1, van de wet, aan de betrokkene een bevel 

om het grondgebied te verlaten. 

 

Onverminderd de opschortende werking bedoeld bij artikel 39/70, van de wet, worden de beslissingen 

van de Minister of van diens gemachtigde door middel van een document overeenkomstig het model 

van bijlage 13quinquies betekend. 

(…)” 

 

Artikel 52/3, § 1 van de Vreemdelingenwet, zoals gewijzigd door de wet van 19 januari 2012 tot wijziging 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen (BS 17 februari 2012 (ed. 2)), wet in werking getreden op 27 

februari 2012, en waarnaar voornoemd artikel 75, § 2 verwijst, luidt als volgt: 

 

“Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus weigert 

te erkennen of de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling en de 

vreemdeling onregelmatig in het Rijk verblijft, beslist de minister of zijn gemachtigde onverwijld dat de 

vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° of de in artikel 27, § 1, eerste lid, en § 3, 

bedoelde gevallen. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 51/2. Indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep van de 

vreemdeling tegen een beslissing genomen door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen verwerpt in overeenstemming met artikel 39/2, § 1, 1°, en de vreemdeling verblijft 

onregelmatig in het Rijk, beslist de minister of zijn gemachtigde onverwijld dat de vreemdeling valt onder 

de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°, of de in artikel 27, § 1, eerste lid, en § 3, bedoelde gevallen. Deze 

beslissing wordt onverwijld ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig artikel 51/2.” 

 

Artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet, zoals eveneens gewijzigd door voornoemde wet van 19 

januari 2012 die op 27 februari 2012 in werking is getreden, luidt als volgt: 
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“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven : 

 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

2° wanneer 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; 

(…) 

5° wanneer hij, ter fine van weigering van toegang, gesignaleerd is, overeenkomstig artikel 3, 5°; 

(…) 

11° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel 

niet werd opgeschort of ingetrokken. 

12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch 

opgeheven is.” 

 

Uit voornoemd artikel 52/3, § 1 blijkt dat, indien aan de vreemdeling die onregelmatig in het Rijk verblijft, 

de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus niet werd toegekend of indien de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen het beroep van zulke vreemdeling tegen een beslissing genomen door de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt in overeenstemming met artikel 

39/2, § 1, 1° van de Vreemdelingenwet, de staatssecretaris of zijn gemachtigde beslist dat deze 

vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° van de Vreemdelingenwet bedoelde gevallen. 

Gelet op de bewoordingen van artikel 52/3, § 1 van de Vreemdelingenwet beschikt de staatssecretaris 

of zijn gemachtigde bij het nemen van zijn beslissing niet over enige appreciatiemogelijkheid indien hij 

vaststelt dat aan beide navolgende bepalingen is voldaan: ten eerste, de vreemdeling werd de 

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd of de Raad heeft het beroep van de 

vreemdeling tegen een beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen verworpen én ten tweede, deze vreemdeling verblijft onregelmatig in het Rijk. De 

staatssecretaris of zijn gemachtigde moet bijgevolg eerst nagaan of aan deze twee voorwaarden is 

voldaan. Is dit het geval, dan moet de staatssecretaris of zijn gemachtigde vervolgens beslissen dat de 

vreemdeling valt onder de in artikel 7 van de Vreemdelingenwet bedoelde gevallen. Hij beschikt ter zake 

niet over enige appreciatiemogelijkheid. 

 

In casu stelde de verwerende partij in de bestreden beslissingen vast dat beide voorwaarden zich 

voordeden.  

Vervolgens dient te worden vastgesteld dat uit de bewoordingen van artikel 7, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet blijkt dat de staatssecretaris of zijn gemachtigde eveneens niet over enige 

appreciatiemogelijkheid beschikt wanneer de vreemdeling zich bevindt in één of meerdere van de in 1°, 

2°, 5°, 11° of 12° van deze bepaling bedoelde gevallen. Het gebruik van het woord “moet” duidt immers 

op een gebonden bevoegdheid van de staatssecretaris of zijn gemachtigde. 

 

Zodoende dient de staatssecretaris of zijn gemachtigde op grond van voornoemd artikel 52/3, § 1 eerst 

bindend te beslissen dat de vreemdeling valt onder de gevallen bedoeld in voornoemd artikel 7, eerste 

lid, 1° tot 12° en vervolgens dient hij, in het geval één of meerdere van de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen van toepassing zijn, verplicht een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven. 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat uit de bestreden beslissingen blijkt dat de verzoekers zich in het 

geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet bevinden.  

De Raad stelt vast dat de verzoekers niet betwisten dat zij in het Rijk verblijven zonder in het bezit te zijn 

van een geldig paspoort met een geldig visum. 

 

Gelet op voormelde dubbele gebonden bevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris 

beschikt, dient er dan ook op gewezen te worden dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij een 

eventuele vernietiging van de thans bestreden bevelen niet anders vermag dan in uitvoering van artikel 

52/3, § 1 en artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, opnieuw, na te hebben vastgesteld dat de 

verzoekers in het Rijk verblijven zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de Vreemdelingenwet 

vereiste documenten, een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven. Een eventuele vernietiging 

van de bestreden beslissingen kunnen aan de verzoekers dan ook geen nut opleveren. 
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Het betoog van de verzoekers waarbij zij de schending aanvoeren van de artikelen 7 en 9ter van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de 

beginselen van behoorlijk bestuur en van het fair play-beginsel kan geen afbreuk doen aan het hoger 

gestelde. 

 

3.2. De Raad dient echter op te merken dat geen bevel mag worden gegeven wanneer dat in strijd zou 

zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees Verdrag tot bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna : het EVRM) (cf. RvS 26 augustus 

2010, nr. 206.948). Het feit dat de verwerende partij in uitvoering van de Vreemdelingenwet in 

welbepaalde gevallen slechts over een gebonden bevoegdheid beschikt met betrekking tot het 

uitvaardigen van een bevel om het grondgebied te verlaten, neemt niet weg dat ook in deze gevallen 

een bevel om het grondgebied te verlaten een schending kan uitmaken van een bepaling van het 

EVRM. Het EVRM primeert op de Vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van 

onderliggende procedure de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een 

schending van de hogere verdragsbepalingen. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern 

beroep waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan 

worden verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de 

manier waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 

juli 2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291). 

 

In de verzoekschriften voeren de verzoekers een schending aan van de artikelen 3, 5, en 13 van het 

EVRM. De ontvankelijkheid van de vorderingen hangt in casu dan ook samen met de conformiteit van 

de bestreden beslissingen met deze artikelen van het EVRM. 

 

Aangezien uit hetgeen hierna volgt, blijkt dat geen schending van het EVRM kan worden aangenomen, 

stelt de Raad vast dat de beroepen niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan actueel belang. 

 

3.3. 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). 

 

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 verzoekers toekomt om een begin van bewijs te leveren 

van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van 

bestemming zullen 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).  
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Aldus komt het aan de verzoekende partij 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 de Russische Federatie. 

 

3.4. De Raad stelt vast dat op 27 mei 2008 het Commissariaat-generaal zowel de vluchtelingenstatus 

als de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoekers weigerde. Het Commissariaat-generaal 

motiveerde t.a.v. eerste verzoeker: “De situatie in Tsjetsjenië en de situatie voor Tsjetsjenen in Rusland 

is problematisch, maar tevens complex (…). Het risico bij terugkeer is afhankelijk van tal van factoren. 

Vandaar het belang om de individuele situatie van elke persoon goed te kennen.” Evenwel: “Door uw 

houding laat u niet toe de waarheid met betrekking tot uw reële individuele situatie te achterhalen. 

Bijgevolg geeft u de Belgische autoriteiten niet de kans om in uw hoofde een vrees voor vervolging of 

risico op ernstige schade vast te stellen.” Het Commissariaat-generaal herhaalde dezelfde motieven 

t.a.v. tweede verzoekster aangezien haar asielmotieven waren gebaseerd op dezelfde motieven die 

werden aangehaald door haar echtgenoot, eerste verzoeker.  

 

De beslissing van 19 februari 2009 van het Commissariaat-generaal waarbij de vluchtelingenstatus en 

de subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd aan eerste verzoeker motiveert t.a.v. 

vluchtelingenstatus als volgt:  

“De situatie in Tsjetsjenië is drastisch veranderd, maar blijft complex, zoals uit de informatie waarover 

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in het administratief dossier is bijgevoegd, 

blijkt. De gevechtshandelingen zijn sterk afgenomen in omvang en intensiteit. Het dagelijks bestuur in 

Tsjetsjenië is opnieuw volledig in handen van Tsjetsjenen. Tienduizenden Tsjetsjenen die Tsjetsjenië 

eerder omwille van de veiligheidssituatie hadden verlaten, keerden ook vrijwillig terug naar Tsjetsjenië. 

De gebouwen en de infrastructuur worden heropgebouwd. 

Niettemin komen in Tsjetsjenië nog steeds verscheidene problemen voor op het vlak van 

mensenrechtenschendingen. Deze schendingen zijn divers van aard (onder meer illegale arrestaties en 

vasthoudingen, ontvoeringen, folteringen, zowel in het kader van (gefabriceerde) beschuldigingen, als in 

het kader van het afdwingen van bekentenissen, als in het kader van zuiver criminele motieven zoals 

afpersing) en hebben een gericht karakter. Hiervoor zijn in de meeste gevallen Tsjetsjenen 

verantwoordelijk. 

Daarom kunnen de loutere Tsjetsjeense origine en de herkomst uit Tsjetsjenië op zich niet volstaan voor 

de toekenning van het statuut van vluchteling zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie. 

Gelet op bovenstaande elementen is een individuele beoordeling van de vraag naar bescherming dan 

ook noodzakelijk. 

Omwille van onderstaande elementen moet echter worden besloten dat geen geloof kan worden 

gehecht aan uw asielrelaas. 

Uit de verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken en voor het Commissariaat-generaal in het 

kader van jullie tweede asielaanvraag blijkt dat u en uw echtgenote jullie tweede asielaanvraag baseren 

op jullie eerste asielaanvraag. (…) 

In het kader van uw eerste asielaanvraag nam het Commissariaat-generaal een beslissing tot weigering 

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, meer bepaald omdat u 

door uw houding niet toeliet de waarheid met betrekking tot uw reële individuele situatie te achterhalen 

waardoor u de Belgische autoriteiten niet de kans gaf om in uw hoofde een vrees voor vervolging of een 

risico op ernstige schade vast te stellen. In de beslissing van het Commissariaat-generaal in het kader 

van uw eerste asielaanvraag werd gesteld dat uw poogde belangwekkende identiteits- of 

reisdocumenten verborgen te houden. 

In het kader van uw tweede asielaanvraag bracht u geen elementen of documenten aan die de 

weigeringsbeslissing genomen in het kader van uw eerste asielaanvraag kunnen wijzigen. U stelde dat 

de vluchtmotieven aangehaald in uw eerste asielaanvraag en uw eerdere verklaringen over uw reisroute 

en uw internationaal paspoort, waarachtig zijn (CGVS 2de aanvraag, p.3-4). 

Ook uw echtgenote verklaarde dat jullie bij de eerste asielaanvraag de waarheid hebben verteld (CGVS 

2de aanvraag vrouw, p.4). 

Aldus moet worden vastgesteld dat u blijft vasthouden aan de verklaringen zoals u die vermeld heeft in 

uw eerste asielaanvraag en dat u uw tweede asielaanvraag baseert op elementen in het verlengde van 

uw eerdere asielaanvraag, waaraan door het Commissariaat-generaal geen geloof werd gehecht. 

Gelet op het feit dat de door u in het kader van uw tweede asielaanvraag aangehaalde motieven 

gebaseerd zijn op de in het kader van uw eerste asielaanvraag beweerde problemen, komt ook de 

geloofwaardigheid van deze motieven eveneens in het gedrang. 
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Bovendien werden na vergelijking van uw opeenvolgende verklaringen (CGVS 1
ste

 asielaanvraag, 

CGVS 2de asielaanvraag) en die van uw echtgenote A. D. (OV 6.190.468) enkele vaststellingen 

gemaakt die de geloofwaardigheid van de door jullie gekende problemen verder ondermijnen.(…)  

Omwille van bovenstaande vaststellingen moet worden opgemerkt dat u en uw echtgenote het 

Commissariaat-generaal amper concrete informatie aanreiken om de geloofwaardigheid van dit incident 

zonder twijfel vast te stellen. 

Ter staving van uw tweede asielaanvraag legde u nieuwe elementen neer, met name één originele 

convocatie en kopieën (faxen) van twee andere convocaties. Deze nieuwe documenten zijn echter 

onvoldoende om de eerdere appreciatie van uw asielrelaas in een ander daglicht te plaatsen. 

(….)”  

Dezelfde motieven werden aangehaald t.a.v. tweede verzoekster die inzake haar tweede asielaanvraag 

zich baseerde op dezelfde asielmotieven als aangehaald door echtgenoot, eerste verzoeker. 

 

In het arrestnr. 28 642 van de Raad van 12 juni 2009 worden deze weigeringsbeslissingen bevestigd. 

De Raad oordeelde, na omstandig onderzoek, dat gezien de ongeloofwaardigheid van verzoekers’ 

asielrelaas, deze niet getoetst diende te worden aan de vluchtelingendefinitie vervat in artikel 48/3  van 

de Vreemdelingenwet. Voor wat betreft de subsidiaire bescherming stelde de Raad vast dat: “De Raad 

merkt op dat -ook- de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus, met name wat betreft de vraag 

of hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade in de zin van 

artikel 48/4 van de voormelde wet van 15 december 1980 zou lopen, niet met een verwijzing naar de 

algemene toestand in het land van herkomst kan volstaan, maar dat hij enig verband met zijn persoon 

aannemelijk moet maken, ook al is daartoe geen bewijs van een individuele bedreiging vereist. 

De Raad herhaalt dat verzoekers asielrelaas ongeloofwaardig is. 

Verzoekers brengen geen andere elementen aan waaruit blijkt dat zij bij terugkeer een reëel risico op 

ernstige schade lopen in de zin van artikel 48/4, §2, a. en b. van de voormelde wet van 15 december 

1980. 

Daarnaast is de Raad van oordeel dat uit de informatie vervat in het administratief dossier blijkt dat er in 

Tsjetsjenië geen sprake meer is van een internationaal of intern gewapend conflict, zoals vereist door 

artikel 48/4, §2, c. van de voormelde wet van 15 december 1980. 

Immers blijkt eruit dat de Tsjetsjeense verzetsbeweging werkt met geïsoleerde acties, en geen 

substantieel stuk grondgebied in handen heeft dat het actief verdedigt. Het is bovendien algemeen 

bekend dat de Russische Federatie de anti-terreur operatie in Tsjetsjenië begin 2009 beëindigd heeft.” 

 

3.5. Verzoekers kunnen aldus niet dienstig betogen dat er niet werd gemotiveerd omtrent de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

Verzoekers stellen voorts dat er geen enkel onderzoek werd verricht naar de actuele situatie voor 

vluchtelingen uit Tsjetsjenië. 

 

De Raad stelt vast dat in het kader van de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM,  

verzoekers enkel verwijzen naar de algemene toestand in hun land van herkomst, met name de 

Russische Federatie, in het bijzonder de deelrepubliek Tsjetsjenië; zij verder een theoretische 

uiteenzetting geven omtrent artikel 3 van het EVRM en dat zij verwijzen naar vroegere rechtspraak van 

de voormalige Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen. 

 

Voor wat betreft de vroegere rechtspraak van de voormalige Vaste Beroepscommissie voor 

Vluchtelingen, is het zo dat aan deze rechtspraak geen precedentswaarde noch een actualiteitswaarde 

kan worden gehecht. 

 

De Raad merkt op dat verzoekers hun blote beweringen omtrent de toestand in Tsjestjenië niet staven 

met enig begin van bewijs. Derhalve slagen zij er niet in om aan te tonen dat het oordeel van de Raad 

van 12 juni 2009 waar werd gesteld dat er in Tsjetsjenië geen sprake meer is van een internationaal of 

intern gewapend conflict, niet meer actueel is.  

 

Voorts dient te worden benadrukt dat een verwijzing naar de algemene toestand in het land van 

herkomst niet volstaat.  

De verzoekers moeten enig verband met hun persoon aannemelijk maken, ook al is daartoe geen 

bewijs van individuele bedreiging vereist. De verzoekers stellen ten dezen enkel dat zij onderworpen zijn 

geweest aan arrestatie, opsluiting, ondervraging, huiszoeking. Verzoekers brengen echter 

dienaangaande niet het minste begin van bewijs of enig ander concreet element aan waardoor een 

reëel risico op een schending van artikel 3 van het EVRM niet kan worden vastgesteld. Eveneens 

weerleggen verzoekers de vroegere bevindingen van asielinstanties en de Raad dat omwille van hun 



  

 

 

RvV  X en X - Pagina 8 

ongeloofwaardig asielrelaas, het niet mogelijk is om hun individuele situatie te achterhalen en dus een 

toetsing aan de vluchtelingendefinitie niet kan plaats hebben.  

 

Tenslotte hebben de bestreden beslissingen enkel tot gevolg dat de verzoekers het grondgebied van de 

in de beslissing vermelde Staten dienen te verlaten, maar dwingen deze beslissingen  de verzoekers 

niet om naar hun land van herkomst terug te keren. 

 

3.6. In zoverre de verzoekers een schending van artikel 3 van het EVRM aanvoeren omdat zij  een 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet hebben 

ingediend, stelt de Raad vast , op basis van de stukken uit het administratief dossier, dat de verwerende 

partij een eerste aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de  

Vreemdelingenwet van 28 april 2009 op 19 december 2012 ontvankelijk doch ongegrond heeft 

verklaard. Het beroep tegen deze beslissing werd door de Raad bij arrest nr. 107 494 van 29 juli 2013 

verworpen aangezien de ambtenaar-geneesheer op goede gronden oordeelde dat eerste verzoeker en 

zijn overige gezinsleden in goede gezondheid verkeren. 

 

Waar verzoekers betogen dat hen geen bevel om het grondgebied te verlaten mag afgeleverd worden 

gelet op het feit dat er nog een tweede procedure op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

hangende is, dient te worden opgemerkt dat een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet de uitvoerbaarheid van het thans aangevochten bevel om het 

grondgebied te verlaten niet opschort of zou verhinderen dat na het indienen ervan nog een dergelijk 

bevel aan de vreemdeling wordt gegeven Het indienen van een aanvraag op basis van artikel 9ter 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.  

 

Huidige bestreden beslissingen strekken ertoe de illegale verblijfssituatie van de verzoekers vast te 

stellen. Zij steunen op andere juridische en feitelijke vaststellingen dan de beslissing van 8 maart 2013 

waarbij de aanvraag om verblijfsmachtiging van de verzoekers in het kader van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Zelfs indien de beslissing waarbij de aanvraag om 

verblijfsmachtiging onontvankelijk wordt verklaard, wordt vernietigd en de ingediende medische 

regularisatieaanvraag terug ‘open’ valt, verandert dit op zich niets aan de illegale verblijfsstatus van de 

verzoekers. 

 

In de voorbereidende werken bij (oud) artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kan overigens het volgende 

gelezen worden : “(…)het is echter evident dat een ernstig zieke vreemdeling die uitgesloten is van het 

voordeel van artikel 9ter om een van die redenen, niet zal worden verwijderd indien hij dermate ernstig 

ziek is dat zijn verwijdering een schending zou zijn van artikel 3 EVRM.(…)” (Gedr. St., Kamer, 2005-06, 

nr. 2478/001, 36). 

 

Hieruit kan afgeleid worden dat indien verwerende partij in de huidige fase van de procedure de 

verzoekers op gedwongen wijze zou wensen te verwijderen, artikel 3 van het EVRM vereist dat zij 

verzoekers’ medische situaties in hun geheel dient onderzocht te hebben (cf. CE. 29 oktober 2010, nr. 

208.586: “ qu’en revanche il appartiendra à l’autorité, conformément aux travaux préparatoires précités, 

d’examiner la situation médicale de l’étranger avant de procéder à son éloignement forcé; (…). In casu 

blijkt echter nergens uit dat verwerende partij de huidige bestreden beslissingen op een gedwongen 

wijze zal uitvoeren of een dergelijke maatregel plant. Het treffen van een bevel om het grondgebied te 

verlaten ten opzichte van een vreemdeling die zich op illegale wijze op het grondgebied bevindt, vormt 

op zich geen schending van artikel 3 van het EVRM. Voorts staat het de verzoekers vrij om aan de 

verwerende partij, gelet op hun medische situatie, een verlenging van de uitvoeringstermijn van de 

bevelen om het grondgebied te verlaten aan te vragen. 

 

Waar medische elementen worden aangehaald in het kader van artikel 3 van het EVRM, dienen er in 

overeenstemming met vaste rechtspraak van het EHRM “zeer uitzonderlijke omstandigheden”  te 

worden aangetoond waarbij de humanitaire redenen die pleiten tegen verwijdering klemmend zijn. In 

casu tonen de verzoekers met hun zeer summier en ongestaafd betoog het bestaan van de vereiste 

“zeer uitzonderlijke omstandigheden” niet aan (zie in deze zin EHRM 29 januari 2013, nr. 60367, S.H.H. 

v. Verenigd Koninkrijk, par. 88-95). De verzoekers laten na in hun verzoekschrift aan te geven of te 

concretiseren welke de zeer uitzonderlijke humanitaire omstandigheden zouden zijn die pleiten tegen de 

bestreden beslissingen. 
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De Raad stelt bijgevolg vast dat wegens het algemeen en zeer summier betoog van verzoekers, er in 

deze stand van zaken geen schending  van artikel 3 van het EVRM aannemelijk wordt gemaakt en er 

bijgevolg geen afbreuk wordt gedaan aan de in punt  2.1. gedane vaststellingen. 

 

3.7. Voor wat betreft artikel 5 van het EVRM (eenieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn 

persoon) dient de Raad ook hier vast te stellen dat in de mate dat verzoekers zich beperken tot het 

louter betoog dat artikel 5 van het EVRM geschonden zal worden zodra zij terugkeren naar het land van 

herkomst, zonder enig begin van bewijs, verzoekers er niet in slagen om een schending van artikel 5 

van het EVRM aannemelijk te maken.  

 

3.8. Verzoekers roepen voorts de schending in van artikel 3 van het EVRM juncto artikel 13 van het  

EVRM maar hierboven werd reeds gesteld dat er geen schending van artikel 3 van het EVRM kan 

worden aangenomen. In zoverre verzoekers een schending aanhalen van artikel 5 van het EVRM, stelt 

de Raad vast dat verzoekers geenszins verduidelijken op welke wijze deze rechtsregel door de 

bestreden beslissingen worden geschonden. Aldus kunnen de beweerde schendingen van de artikelen  

5  en  13 van het EVRM  niet worden aangenomen. 

 

De beroep tot nietigverklaring zijn, gelet op het ontbreken van het wettelijk vereiste belang, niet 

ontvankelijk. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben 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 

Vreemdelingenbetwistingen, worden de vorderingen tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met de beroepen tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

De vorderingen tot schorsing en de beroepen tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig juli tweeduizend dertien 

door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MAES 

 


