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 nr. 111 994 van 15 oktober 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X -  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 en X, die verklaren van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 

7 mei 2013 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing  van 15 januari 2013 houdende bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod. 

 

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 5 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 september 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

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

de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Per schrijven van 29 oktober 2012 dienden verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet in. 

 

1.2. Op 15 januari 2013 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding verzoekers hun aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk te verklaren. Tegen deze beslissing 

stelden verzoekers een afzonderlijk annulatieberoep in. 
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1.3. Op 15 januari 2013 werd beslist tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod (bijlage 13sexies) aan elk van de beide verzoekers. Dit zijn de bestreden beslissingen die 

op 8 april 2013 aan verzoekers werden betekend. 

 

1.4. De motiveringen van beide bestreden beslissingen zijn inhoudelijk gelijk, de bestreden beslissing 

van verzoeker wordt hieronder weergegeven:  

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

in uitvoering van de beslissing van attache J.S, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de persoon die verklaart te heten: 

 

A, Aron en geboren te zijn te Kiriz Dane op (…)1967,  

en van nationaliteit Azerbeidzjan te zijn 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 7 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

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

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

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

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

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

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

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

het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd niet erkend als vluchteling. 

□ Met toepassing van artikel 74/14I§3, van de wet van 15 december 1980: 

O 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg heeft gegeven: Betrokkene ontving al een bevel om het grondgebied te verlaten 

o 14.12.2012. Hij heeft echter geen gevolg gegeven aan dit bevel en verblijft nog altijd illegaal op het 

grondgebied. 

 

Brussel, 15.01.2013 

Voor de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie: 

 

Inreisverboden 

□ In uitvoering van artikel 74/11, §1, eerste lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de 

beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende gevallen: 

O 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 

Betrokkene ontving al een bevel om het grondgebied te verlaten op 14.12.2012.  

Hij heeft echter geen gevolg gegeven aan dit bevel en verblijft nog altijd illegaal op het grondgebied.“ 

 

2. Over de ontvankelijkheid  

 

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

wegens een gebrek aan belang op.  

 

2.2. De verwerende partij stelt dat verzoekers geen belang hebben bij de huidige vordering tot 

nietigverklaring aangezien de bestreden beslissing steunt op het motief dat betrokkenen zich bevinden 

in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet. Het gaat in casu om een gebonden 

bevoegdheid van de minister of zijn gemachtigde, zodat deze na een eventuele nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen niet anders kan dan verzoekers opnieuw een bevel om het grondgebied te 

verlaten  te geven. Bovendien is het zo dat een eventuele nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen evenmin belet dat verzoekers onder de gelding vallen van eerdere bevelen om het 

grondgebied te verlaten. Deze bevelen zijn definitief geworden en kunnen door de verwerende partij 

steeds worden uitgevoerd. Verzoekers hebben dus geen belang bij de huidige vordering.  

 

2.3. Artikel 5 van 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 (B.S. 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de wet van 15 december 1980 gewijzigd, waardoor het eerste lid van 

het artikel als volgt luidt: “Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal 

verdrag, kan de Minister of zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten 
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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.” Bijgevolg beschikt de minister c.q. de staatssecretaris niet meer over een 

discretionaire bevoegdheid wanneer artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de wet van 15 

december 1980 dient toegepast te worden. In casu werden de bestreden beslissingen op grond van 

artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet genomen. Verzoekers betwisten evenmin de feitelijke 

motieven van de bestreden beslissingen. Bij een eventuele vernietiging van de thans bestreden bevelen 

vermag de staatssecretaris niet anders dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 

december 1980, opnieuw, na te hebben vastgesteld dat verzoekers in het Rijk verblijven zonder houder 

te zijn van de bij artikel 2 van de wet van 15 december 1980 vereiste documenten, een bevel te 

verlenen om het grondgebied te verlaten. Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissingen kan 

verzoekers geen nut opleveren. Het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13quinquies) van 14 

december 2012 werd niet aangevochten en bevindt zich zodoende in het rechtsverkeer.  

 

2.4. Het betoog van de verzoekende partij met betrekking tot de artikelen 3, 5, en 13 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), doet geen afbreuk aan 

voorafgaande vaststellingen. Vooreerst werken verzoekers op geen enkele concrete wijze uit waarom of 

op welke wijze de bestreden beslissingen artikel 5 van het EVRM zouden schenden. Vaste rechtspraak 

bij de Raad van State stelt immers dat de uiteenzetting van een middel vereist dat zowel de rechtsregel 

of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou geschonden zijn als de wijze waarop die rechtsregel of 

dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 20 oktober 2006, nr. 163.900, 

RvS 8 januari 2007, nr. 166.392). Dit onderdeel van het middel is dan ook om die reden onontvankelijk. 

 

2.5. Verzoekers stellen verder dat hun geen bevel om het grondgebied te verlaten mocht uitgereikt 

worden omdat geen onderzoek werd gevoerd naar de actuele situatie in Azerbeidzjan.  

 

Verzoekers betogen dienaangaande als volgt: “In casu wordt geenszins gemotiveerd waarom 

verzoekers de subsidiaire beschermingsstatus niet zou kunnen toegekend worden. Er werd geen enkel 

onderzoek verricht naar de actuele situatie voor vluchtelingen van Armeense origine uit Azerbeidzjan, of 

nog personen die met hen samenwerkten, zoals verzoeker en zijn gezin, die er geenszins op verbeterd 

is. Minstens is het zo dat deze situatie in Azerbeidjan, sedert jaar en dag de aartsrivaal van Armenië, 

diende beoordeeld te worden voorafgaand aan het betekenen van een bevel om het grondgebied te 

verlaten, aangezien het uiteraard niet kan dat verzoeker naar een land wordt teruggestuurd waar 

ontvoeringen en folteringen vaststaande praktijk zijn (EVRM). Door zomaar een bevel om het 

grondgebied te verlaten te gaan betekenen, worden de beginselen van behoorlijk bestuur ten zeerste 

geschaad. Het schendt ten zeerste art. 3 EVRM dat met thans door een bevel om het grondgebied te 

verlaten thans bij de betekening van het bevel in gene mate rekening wordt gehouden met de 

ingeroepen medische elementen. Verzoeker dreigt thans nog voor hij desgevallend een positieve 

beslissing kan bekomen in graad van hoger beroep, en ondanks de opschortende werking van het 

hoger beroep, blijkens de bewoordingen van de bestreden beslissing, reeds uit het land gezet te 

worden. Minstens dient de beslissing afgewacht te worden mbt. een definitieve uitspraak tot legaal 

verblijf door uw zetel, aangezien verzoekers uiteraard bij een positieve beslissing inzake hun aanvraag 

tot verblijf op basis van medische redenen, onmiddellijk over een verblijfstitel kan beschikken. 

 

Hierboven werd aangetoond dat deze situatie tot op heden in Azerbeidzjan er een is van grote 

spanningen ten opzichte van buurland Armenië, met ook willekeurig geweld met ontvoeringen en 

verdwijningen, folteringen edm. ten aanzien van Armeniërs op het eigen grondgebied of hun 

sympathisanten, en waarbij verzoekers louter al door hun aanwezigheid een reëel risico op bedreiging 

lopen. Door verwerende partij diende dus nagegaan te worden tot een onderzoek van alle elementen 

die relevant zijn. Meer bepaald diende verwerende partij zich ervan te vergewissen dat verzoekende 

partijen geen enkel risico, ongeacht dus de geloofwaardigheid of gegrondheid van hun asielrelaas, op 

een mensonterende behandeling zullen ondergaan wanneer zij zouden terugkeren naar hun land van 

herkomst. Dat er door het automatisch afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten er 

manifest schending aan de orde is van art. 3 EVRM. Dat het automatisch afleveren van een bevel om 

het grondgebied te verlaten maakt dat de enige beoordeling die dient te gebeuren, dient te gebeuren 

door verwerende partij. Indien deze beoordeling niet is gebeurd, dan levert dit manifeste schending op 

van art. 3 EVRM juncto art. 13 EVRM. Door het Europees Hof van de Rechten van de Mens werd 

herhaaldelijk geoordeeld dat verdragsstaten en de betrokken nationale rechters indringend 

("independent and rigorous") moeten toetsen of er sprake is van een risico van een behandeling in strijd 

met art. 3 EVRM. Uit de motivering dient te blijken dat een werkelijk onderzoek terzake is gebeurd en 
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dat er dus geen mogelijke schending van art. 3 EVRM aan de orde kan zijn. In casu bliikt dit geenszins 

uit de motivering, wel integendeel. werd er geen enkel onderzoek terzake gedaan en dus ook niet 

gemotiveerd hieromtrent. Dat in elk geval nooit de actuele situatie van het land van herkomst is 

onderzocht geworden alvorens een beslissing te nemen of minstens dit niet blijkt uit de motivering. 

Anderzijds is er ook nooit enig onderzoek gedaan naar de (slechte) medische toestand van 

verzoekster”. 

 

2.6. De Raad wijst er vooreerst op dat bij arrest van deze Raad met nummer 111 993 van 15 oktober 

2013 reeds geoordeeld werd dat het beroep van verzoekers tegen de beslissing van 15 januari 2013 

waarbij hun aanvraag in toepassing van artikel 9ter onontvankelijk werd verklaard, in een verwerping 

resulteert.  

 

2.7. Waar verzoekers betogen dat onderzocht diende te worden of zij van subsidiaire bescherming 

konden genieten, volstaat de vaststelling dat onderhavig beroep slechts gericht is tegen de bestreden 

beslissingen van 15 januari 2013, met name de bevelen om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod, onder de bijlagen 13sexies. Het recht op asiel en de toekenning van de subsidiaire 

bescherming maken het voorwerp uit van andere procedures. Bovendien heeft deze Raad het beroep 

van verzoekers tegen de weigeringsbeslissingen van 18 juli 2012 van het Commissariaat-generaal 

inzake hun asielaanvraag en de weigering van subsidiaire beschermingsstatus verworpen, dit bij arrest 

met nummer 92 463 van 29 november 2012. 

 

2.8. Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet de verzoekende partij doen blijken dat 

er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij 

mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of 

mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Zij moet 

concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een 

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

artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat 

op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 2002, nr. 

104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). De verzoekende partij maakt 

met haar betoog niet aannemelijk dat verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissingen 

artikel 3 van het EVRM heeft miskend. Verzoekers brengen bovendien geen concrete gegevens bij 

waaruit blijkt dat er na het nemen van de bestreden beslissingen nieuwe elementen zijn ontstaan die 

een schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk maken. Zoals supra reeds vermeld hebben de 

Belgische asielinstanties daarenboven reeds meerdere malen de situatie van verzoekers grondig 

onderzocht en beoordeeld zonder dat zij evenwel een meenden dat een vorm van bescherming 

noodzakelijk was. De verzoekers beperken zich tot loutere beweringen, en bovendien blijkt uit het 

verzoekschrift dat zij het enkel hebben over een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling. Een 

schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

2.9. Wat artikel 13 van het EVRM betreft, dient erop gewezen dat deze bepaling slechts kan worden 

ingeroepen in samenhang met de verdragsbepaling waarvan de schending wordt ingeroepen (RvS 4 

januari 2006, nr.153 232). Aangezien de schending van de artikelen 3 en 5 van het EVRM niet kan 

worden weerhouden door de Raad, dient niet te worden nagegaan of artikel 13 van het EVRM in casu 

van toepassing is en desgevallend geschonden wordt (RvS 28 februari 2005, nr. 141 340).  

 

Het beroep tot nietigverklaring is, gelet op het ontbreken van het wettelijk vereiste belang, niet 

ontvankelijk. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

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

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: 
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Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien oktober tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 

 


