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 nr. 72 079 van 19 december 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke 

Integratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die in dit verzoekschrift verklaart van onbekende nationaliteit te zijn, op 

13 oktober 2011 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 14 september 2011 tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 

december 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat W. BUSSCHAERT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van attaché F. VAN DIJCK, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die beweert zijn nationaliteit niet te kennen en op 25 december 2010 België te zijn binnen-

gekomen, dient op 27 december 2010 een asielaanvraag in. 

 

Deze asielaanvraag resulteert in de beslissing van 26 april 2011 van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen die weigert verzoeker de vluchtelingenstatus en subsidiaire bescher-

mingsstatus toe te kennen. 

 

Het beroep dat verzoeker tegen deze beslissing aantekent bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

resulteert in het arrest 66 342 van 8 september 2011, waarbij de beslissing van de commissaris-

generaal wordt bevestigd. 
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Op 19 september 2011 brengt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

verzoeker het bevel om het grondgebied te verlaten van 14 september 2011 ter kennis onder de vorm 

van een bijlage 13quinquies. Dit is de bestreden beslissing, die luidt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN – ASIELZOEKER 

 

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 persoon die verklaart te heten A.A. (…) 

geboren te (…), op (…) 

en van nationaliteit te zijn: Rusland ( Federatie van ) 

 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Op 08/09/2011 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van weigering ven 

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen(1) 

 

(1)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 hst 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 7 (zeven) dagen. (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Door de bestreden beslissing zal verzoeker uiteindelijk worden teruggestuurd naar zijn thusistreeks 

Armenië. 

Het is een publiek geheim dat de landen Armenië en Azerbeidszjan al jaren op voet van oorlog 

leven. 

(zie bv http://www.volkskrant.n1/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/l 833855/2011/02/11/Azerbeidzjan-o 

verweegt-een-oorlog-tegen-Armenie.dhtml) 

Mensenrechtenorganistaies klagen al langer de de schrijnende toestand van moorden, plunderingen 

,...tussen de twee volkeren aan. 

Verzoeker dient dan ook niet allen op macro vlak voor zijn leven en of folteringen te vrezen, ook op 

micro vlak is dit het geval .Hij bgeeft namelijk zeer duidelijk aangegeven dat de broer van zijn Armeense 

vrouw bij de politie is in Armenië en hem bedreigd heeft met de dood, enkel omdat verzoekers vader 

van Azerbeidszjaanse origine is. 

Hij dient dan ook persoonlijk voor zijn leven en/of folteringen te vrezen. Nochtans garandeert het EVRM 

aan iederen een recht op leven (art. 2) en een verbod op mensonterende behandelingen (art.3) 

De beslissing schendt dan ook het EVRM hetwelk directe werking heeft in België. Het tweede middel is 

derhalve gegrond.” 

 

 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 
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“Terwijl: om tot een schending van artikel 3 E.V.R.M. te kunnen besluiten, dient verzoeker aan te tonen 

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

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

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Hij moet deze beweringen staven met 

een begin van bewijs. Hij moet concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een 

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

een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 EVRM kan worden 

geschonden volstaat op zich evenmin (RVS. nr. 105,233 van 27 maart 2002; RVS nr. 105.262 van 28 

maart 2002, RVS nr. 104.674 van 14 maart 2002; RVS nr. 120.961 van 25 juni 2003; RVS nr. 123.977 

van 8 oktober 2003). Verzoeker maakt een schending van dit artikel niet aannemelijk. 

Evenmin geeft verzoeker in concreto aan op welke wijze artikel 2 E.V.R.M. geschonden zou zijn. 

Verzoeker toont op geen enkele wijze aan dat zijn recht op leven niet zou beschermd worden bij een 

eventuele terugkeer naar het land van herkomst. 

Terwijl: de door verzoeker ingeroepen elementen overigens reeds werden beoordeeld naar aanleiding 

van zijn asielaanvraag ingediend op 27 december 2010. Zodoende werd de nood aan een 

beschermingsstatus zowel door het Commissariaat- generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

als door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen reeds beoordeeld. Het Commissariaat- generaal 

weigerde aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus op 26 april 2011 

en deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd bij arrest nr. nr. 

66.342 dd. 8 september 2011. 

Het middel is ongegrond.” 

 

2.3 Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker opnieuw tevergeefs voorhoudt dat zijn nationaliteit hem 

ongekend is. De Raad verwijst naar zijn arrest 66 342 van 8 september 2011. In dit arrest wordt 

vastgesteld dat verzoeker oorspronkelijk aan de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde Russisch 

staatsburger te zijn. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelde bovendien 

in zijn beslissing van 26 april 2011 vast dat verzoeker verklaarde dat hij 21 jaren onafgebroken en legaal 

in de Russische Federatie verbleef. De verklaring dat verzoeker zijn oud USSR-paspoort gebruikte als 

identiteitsdocument gedurende 21 jaren en dat hij hiermee probleemloos kon reizen van Rusland naar 

Armenië, maar dat hij staatloos was, werd als ongeloofwaardig afgewezen. 

 

Waar verzoeker de schending van de artikelen 2 en 3 van het EVRM aanvoert luidt artikel 2 EVRM als 

volgt: 

 

“1. Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk van het 

leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een 

misdrijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet. 

2. De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn geschied ingeval zij het 

gevolg is van het gebruik van geweld, dat absoluut noodzakelijk is: 

a. ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld; 

b. teneinde van rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op 

rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen; 

c. teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.” 

 

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 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 en aldus ook door artikel 2 

EVRM verboden behandeling, houdt de Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In 
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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 algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, Said/Ne-

derland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, Chahal/Verenigd 

Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit van slechte 

behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op artikel 

3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, 

wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke bewering-

en van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: 

EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 

2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 68). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de verzoe-

kende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de praktijk in 

kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 28 februari 

2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de verzoekende partij 

het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden onderscheiden, 

indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit zal worden 

bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare informatie over het 

land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 80; 

EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

  

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). 

 

Zowel wat betreft de algemene situatie in een land als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om deze 

omstandigheden te gepasten tijde te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Grieken-

land, § 366). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 

 

Verzoeker stelt in zijn verzoekschrift dat hij zal worden teruggestuurd naar Armenië. Hij wijst erop dat 

Armenië en Azerbeidzjan al jaren op voet van oorlog leven en verwijst naar een website. Hij stelt dat 

mensenrechtenorganisaties de schrijnende toestanden aanklagen en dat de broer van zijn Armeense 

vrouw in Armenië bij de politie is en hem bedreigd heeft met de dood omwille van de Azerbeidzjaanse 

origine van zijn vader. Verzoeker vreest voor zijn leven  

 

Vooreerst dient de Raad vast te stellen dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat deze ertoe strekt 

verzoeker terug te sturen naar Armenië. De bestreden beslissing, waarvan de motieven niet worden 

betwist, is een bevel om het grondgebied te verlaten en bevat geen verwijderingsmaatregel naar 

Armenië. 
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Voorts dient de Raad samen met de verwerende partij vast te stellen dat de problemen die verzoeker 

vreest en zou hebben met zijn schoonbroer aan bod zijn gekomen in het kader van zijn asielaanvraag. 

Zijn asielaanvraag heeft niet geleid tot de toekenning van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus. Bovendien oordeelde de Raad in zijn arrest 66 342 dat verzoeker geen schending 

van de artikelen 2 en 3 van het EVRM aantoonde op basis van de stelling dat hij zou teruggestuurd 

worden naar Armenië en dat de aangehaalde artikelen inhoudelijk overeenstemmen met artikel 48/4, §2, 

a) en b) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zijnde de subsidiaire beschermingsstatus die hem werd 

geweigerd. Samen met de verwerende partij wordt vastgesteld dat verzoeker geen nieuwe feiten en/of 

argumenten aanhaalt dan deze behandeld in voormeld arrest. 

 

Bijgevolg is het middel ongegrond. 

 

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 december tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


