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 nr. 72 401 van 21 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 verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 11 mei 2011 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 5 april 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 24 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 

december 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. JACOBS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, 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. Verzoeker diende op 4 februari 2010 een asielaanvraag in. 

 

1.2. Op 14 september 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescheimingsstatus. 

 

1.3. Het beroep dat verzoeker tegen deze beslissing heeft ingesteld werd bij arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen van 24 maart 2011 met nr. 58 532 verworpen. 

1.4. De gemachtigde van de federale staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 5 april 2011 

de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13quinquies). 
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Dit is de thans bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“Op 28/03/2011 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van weigering van 

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. 

 

(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 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 7 (zeven) dagen.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

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

beroep op wegens een gebrek aan belang. 

 

Ter terechtzitting doet zij afstand van deze exceptie, waarvan de Raad akte neemt.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn. 

  

3.1. In een eerste en enig middel werpt verzoeker het volgende op: “Schending van art. 2 par. 2 en 3 

van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motiveringsplicht van administratieve akten, 62 van 

de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdeling; Schending van artikel 3 , 8 en 13 van de EVBM . Schending van het principe van een 

goede rechtsbedeling en van de zorgvuldigheidsplicht die op de Administratie rust . Schending van het 

redelijkheidsbeginsel dat beveelt dat de in het dossier voorhanden zijnde feitelijke gegevens 

verenigbaar zijn met het door de verweerder genomen besluit. Schending van de algemene principes 

van het recht op een eerlijke en openbare behandeling van het proces.Schending van het principe van 

evenredigheid van de maatregel;” 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Artikel 62 van de Vreemdelingenwet stelt dat de administratieve beslissingen met redenen omkleed 

worden. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft genomen, zodat hij 

kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 

2 en 3 van de genoemde wet verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

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

Bovendien stelt de wet dat de motivering afdoende dient te zijn. Het begrip "afdoende" impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

Teneinde als afdoende kunnen beschouwd te worden dient de motivatie steun te vinden in het 

administratief dossier en alle elementen die ter kennis van de administratie werden gebracht in 

overweging te nemen. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur veronderstellen eveneens dat de 

administratie bij het uitoefenen van enige weigeringsbevoegdheid, en de beslissing verzoekende 

partijen op te leggen het Rijk te verlaten binnen de zeven dagen is alvast een uiteofening van de 

weigeringsbevoegdheid, zorgvuldig en redelijk te werk moet gaan; 

Deze zorgvuldigheidsplicht houdt in dat het bestuursorgaan alle rechtstreeks bij het besluit betrokken 

belangen moet afwegen en dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen niet onevenredig mogen 

zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen; 

Dat de beslissing inzake verzoekende partij als volgt is gemotiveerd (…) 

● Dat vooreerst dient te worden opgemerkt dat de beslissing die aan verzoekende partij betekend werd 

op 05.04.2011 genomen werd terwijl de termijn om beroep aan te tekenen voor de RAAD VAN STATE 

NOG NIET verstreken was 
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 ● Dit beroep is thans nog hangend 

● Dat derhalve op de dag van de getroffen beslissing niet vaststond dat de asielprocedure volledig 

afgesloten was , vermits geen beschikking van ontoelaatbaarheid door de Raad van State was 

uitgesproken; 

● Dat ondanks het beperkt aantal toelaatbare en gegronde Cassatieberoepen die jaarlijks door de Raad 

van State worden uitgesproken, het zo is dat de kans blijft bestaan dat het Arrest dat uitgesproken werd 

door de RVV inzake de asielprocedure van verzoekende partij, verbroken wordt; 

● Dat het bevel om het land te verlaten dat genomen wordt alvorens de Cassatieprocedure tot haar 

einde is gekomen, artikel 2, 3 en 13 van het EVRM schendt, vermits in geval van uitvoering van dit bevel 

het beroep in Cassatie voor de Raad van State niet meer effectief kan zijn; 

Dat verzoeker verbod is opgelegd in België te blijven en eveneens in de andere Europese staten van de 

Schengen ruimte; 

Dat het opgelegde verbod verzoekende partij werkelijk tot een burgerlijke dood veroordeeld, vermits hij 

nergens nog bescherming kan inroepen en bijgevolg blootstaat voor een repatriëring naar de Russische 

Federatie, deelgebied TSJETSJENIË waar haar leven in gevaar is omwille van haar specifieke etnische 

origine en haar bijzonder profiel als familielid van rebellen, -hetgeen op zich niet betwist werd noch door 

het CGVS noch door de RVV , de toenemende onveiligheid , elementen die samengevoegd van aard zij 

om het leven van verzoekende partijen aan het geweld bloot te stellen; 

Cfr http://www.buitenlandsezaken.nl/PostenWeb/R/RuslandiNederlandse 

Ambassade_inMoskou/Config/Rechterk olom/Directnaar/ReisadviesRussischeFederatie?handheld—

disabled 

Russische Federatie  Classificatie reisadvies4123456 

4. Niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden Laatst gewijzigd op 5 januari 2011 

Nog steeds geldig op 26 januari 2011 

Actualiteiten 

De Russische Federatie is te groot voor een eenduidig reisadvies. 

In Moskou en Sint Petersburg, alsmede in de overige grotere steden van het Europese deel van de 

Russische Federatie, kan probleemvrij gereisd. Ook in de meeste overige delen van de Russische 

Federatie kan gereisd worden, maar dan wordt u wel geadviseerd waakzaam te zijn (zie rubriek ' Zware 

criminaliteit). 

In de grote steden komen gewelddadige demonstraties voor gericht tegen etnische minderheden. U 

wordt geadviseerd demonstraties en bijeenkomsten van grotere groepen (jongeren) te mijden (zie 

rubriek ` Zware criminaliteit' ). 

In Noord-Ossetië, Kabardino-Balkarië (incl. Elbrus-regio), Karatsjajevo-Tsjerkessië worden niet-

essentiële reizen ontraden. 

In Dagestan, Tsjetsjenië en Ingoesjetië en het zuidelijke en oostelijke grensgebied van Stavropolski Kraj 

met Dagestan en Tsjetsjenië worden alle reizen ontraden ofwel wordt aangeraden de betreffende 

gebieden te verlaten (zie rubrieken ` Terrorisme' en ` Onveilige gebieden' ). 

Terrorisme 

Dreiging van terroristische aanslagen blijft actueel in de Russische Federatie. Eventueel oplaaien van 

geweld in Tsjetsjenië en buurrepublieken kan leiden tot verhoogd risico elders in Rusland, met name in 

Moskou. De geweldssituatie in Tsjetsjenië en de overige gebieden van de Noord Kaukasus blijft 

onverminderd. Alle reizen naar deze gebieden worden ontraden. 

In deze gebieden loopt men risico getroffen te worden door terroristische aanslagen, ontvoeringen, 

ontploffing van landmijnen, gewapend treffen en criminele activiteiten. Na twee bomaanslagen in de 

metro van Moskou in maart 2010 is gebleken dat het risico van terroristische aanslagen in Moskou niet 

is verminderd. 

Onveilige gebieden 

In Noord-Ossetië, Kabardino-Balkarië (incl. Elbrus-regio), Karatsjajevo-Tsjerkessië worden niet-

essentiële reizen ontraden. 

In Dagestan, Tsjetsjenië en Ingoesjetië en het zuidelijke en oostelijke grensgebied van Stavropolski Kraj 

met Dagestan en Tsjetsjenië worden alle reizen ontraden ofwel wordt aangeraden de betreffende 

gebieden te verlaten. 

En nog meer recent 

http://www.minbuza.nlinl/Reizenen_Landen/ReisadviezenfReisadviezeft_ 

alfabetisch/R/Russische_Federatie 

4. Niet-essentiële reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden Laatst gewijzigd op 26 januari 2011 

Nog steeds geldig op 28 januari 2011 

In dit reisadvies is de rubriek 'Terrorisme' gewijzigd. 

Terrorisme 

http://www.buitenlandsezaken.nl/PostenWeb/R/RuslandiNederlandse
http://www.minbuza.nlinl/Reizenen_Landen/ReisadviezenfReisadviezeft_
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Dreiging van terroristische aanslagen blijft actueel in de Russische Federatie. Eventueel oplaaien van 

geweld in Tsjetsjenië en buurrepublieken kan leiden tot verhoogd risico elders in Rusland, met name in 

Moskou. De geweldssituatie in Tsjetsjenië en de overige gebieden van de Noord Kaukasus blijft 

onverminderd. 

Alle reizen naar deze gebieden worden ontraden. 

In deze gebieden loopt men risico getroffen te worden door terroristische aanslagen, ontvoeringen, 

ontploffing van landmijnen, gewapend treffen en criminele activiteiten. Na de aanslag op het vliegveld te 

Moskou van januari 2011 en de twee bomaanslagen in de metro van Moskou in maart 2010 is gebleken 

dat het risico van terroristische aanslagen in Moskou ook onverminderd aanwezig is. 

Dat de genomen beslissing deze situatie niet in overweging neemt: 

Dat het recht beschermd door artikel 3 onaantastbaar, ongedeerd en absoluut dient te blijven en geen 

enkele uitzondering duldt ; het dient te worden nagegaan, ook in het kader van een, quod non, 

gebonden bevoegdheid; 

Dat het samen met artikel 1, het de Staten een verbod oplegt maar ook een positieve verplichting 

oplegt, iedere mens te beschermen tegen slechte behandelingen. 

« L'Etat ou se trouve l'étranger qui fait valoir des griefs défendables doit prendre en considération la 

situation du pays vers lequel il est susceptible d'être renvoyé ( ou d'être contraint de retourner ), sa 

législation, et le cas échéant, les assurances de celui-ci, afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'éléments 

suffisamment concrets et déterminants permettant de conclure qu'il y risquerait un sort interdit par 

l'article 3 ( C.E.S.D.H, 7 mars 2000, T.I./ Royaume uni ) ; » 

Dat de beslissing bijgevolg niet wettig is gemotiveerd en de gevolgen ervan het evenredigheidsbeginsel 

schenden;”. 

 

3.2. Verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen:  

 

“(…) Vooreerst stelt de verwerende partij vast dat verzoeker in de toelichting van het enig middel in 

gebreke blijft in te gaan op de nochtans door hen opgeworpen schending van art. 8 EVRM. 

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door verzoeker 

vermelde rechtsregels zouden zijn geschonden, kan de verwerende partij zich desbetreffend niet met 

kennis van zaken verdedigen. Ook indien in de toelichting van het enig middel door verzoeker slechts op 

zeer algemene wijze wordt ingegaan op bepaalde rechtsregels, is het de verwerende partij op basis 

daarvan niet duidelijk hoe deze volgens verzoeker door het nemen van de bestreden beslissing 

concreet zijn geschonden, zodat het middel in dit opzicht hoe dan ook niet ontvankelijk is (cf. R.v.St. nr. 

46.649, 25.3.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). Uit het 

voorgaande volgt dat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen schendingen dewelke niet — 

naar behoren — worden toegelicht, naar het oordeel van de verwerende partij om die reden als 

onontvankelijk dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). De 

verwerende partij laat verder gelden dat de voorgehouden schending van art. 2, §2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en art. 62 van de 

Vreemdelingenwet van 15 december 1980 niet kan worden weerhouden. Bij lezing van de toelichting 

van het middel stelt de verwerende partij immers vast dat verzoeker daarin inhoudelijke kritiek levert, het 

weze vanuit louter feitelijk oogpunt, het weze vanuit het oogpunt van het materieel recht, en daarbij blijk 

geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. De verwerende partij is van 

oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoeker het vereiste belang ontbeert 

bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). De formele 

motiveringsplicht vervat in de wetsartikelen waarvan verzoeker de schending aanvoert, heeft immers 

geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die ten grondslag liggen 

aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat deze in staat is om te 

oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking staande rechtsmiddelen 

(R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde vaststelling impliceert dat deze 

wettelijke doelstelling is bereikt. De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband 

met de inhoudelijke juridische of feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat 

inhoudelijke juridische correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 197879, 522; 

alsook wat feitelijke correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; 

Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 1998, 693). Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken 

middel als geschonden aangeduide wetsartikelen is dus bereikt en de bestreden beslissing is 

genoegzaam gemotiveerd. Waar verzoekende partij klaarblijkelijk het tegenovergestelde aanneemt, is 

zijn toelichting niet afgestemd op de rechtsregels waarvan hij de schending opwerpt, zodat het enig 

middel in rechte faalt. Voor het geval de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hier toch anders over 

zou denken en dus louter subsidiair, merkt de verwerende partij bijkomend nog op dat de juridische 

beschouwingen die in verzoekers uiteenzetting voorkomen bovendien niet pertinent zijn. Verzoeker is de 
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mening toegedaan dat hen geen bevel om het grondgebied te verlaten —asielzoeker (bijlage 

13quinquies) kon worden gegeven, aangezien zij een cassatieberoep zouden ingediend hebben tegen 

het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dd. 29.10.2010. De verwerende partij merkt 

vooreerst op dat de bestreden beslissing werd getroffen op grond van artikel 75, §2 van het 

Vreemdelingenbesluit (K.B. dd. 8.10.1981). Dit artikel voorziet uitdrukkelijk: 

"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." 

In casu dient te worden vastgesteld dat: 

door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 11.05.2010 een beslissing van 

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingstatus werd geno-

men, verzoeker tegen deze beslissing beroep heeft ingediend bij de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, die bij arrest nr. 58.532 van 24.3.2011 de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingstatus aan verzoeker geweigerd heeft, 

zodat de asielprocedure van verzoeker beëindigd is. Verzoeker zou tegen dit arrest een cassatieberoep 

hebben ingediend, doch de gemachtigde had hiervan geen kennis op het ogenblik van het nemen van 

zijn beslissing. Aldus kon hij er ook geen rekening mee houden. 

Daarenboven verhindert het indienen van een cassatieberoep, zelfs wanneer dit toelaatbaar wordt 

verklaard door de Raad van State, op zich niet dat aan de betrokken vreemdeling op grond van 

voormeld art. 75 §2 van het Vreemdelingenbesluit bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten 

— asielzoeker, kent een cassatieberoep geen opschortende werking. Het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen moet dan ook rechtsgeldig en uitvoerbaar worden geacht, tenzij en totdat 

de Raad van State er op het cassatieberoep anders zou over beslissen. Aangezien de beslissing van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dd. 24.3.2011 nog steeds geldig aanwezig is in het 

rechtsverkeer, vermocht de gemachtigde wel degelijk te beslissen dat aan verzoeker bevel diende te 

worden gegeven om het grondgebied te verlaten - asielzoeker. 

Verzoekers beschouwingen kunnen aan het voorgaande geen afbreuk doen. 

De in casu bestreden beslissing van de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid is niet meer dan de noodzakelijke en wettelijk voorziene resultante van de beslissing van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarbij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming 

aan verzoekster werden geweigerd.De gemachtigde heeft dienaangaande een gebonden bevoegdheid, 

en vermag niets anders dan in uitvoering van voormeld art. 75 §2 van het KB dd. 08.10.1981, na te 

hebben vastgesteld dat verzoekers, nu zij zijn erkend als vluchteling, zich op illegale wijze op het 

grondgebied bevinden, bevel te verlenen om het grondgebied te verlaten. 

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris van 

Migratie en Asielbeleid geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, heeft 

besloten dat aan verzoeker bevel diende te worden gegeven om het grondgebied te verlaten. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie en Asielbeleid handelde bij het nemen 

van het bevel om het grondgebied te verlaten na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers 

concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels, het 

redelijkheids-, zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel incluis. 

Betreffende de vermeende schending van art. 3 EVRM merkt de verwerende partij nog op dat aan het 

door verzoeker bedoelde verdragsvoorschrift is voldaan warmeer de bestreden beslissing tot stand is 

gekomen met eerbiediging ervan, daar de verwerende partij de uit dit voorschrift voortvloeiende 

verplichtingen slechts kan waarborgen binnen het eigen grondgebied (R.v.St. nr. 38.363, 19.12.1991, 

Arr. R.v.St. 1991, z.p.). 

Bovendien laat de verwerende partij gelden dat de bestreden beslissing verzoeker geenszins verplicht 

terug te keren naar zijn land van herkomst, doch enkel de verplichting inhoudt tot het verlaten van het 

grondgebied van het Rijk en van dat van een aantal andere Staten met wie België afspraken heeft 

gemaakt inzake grensoverschrijding door vreemdelingen (cf. R.v.St. nr. 50.187, 14.11.1994, en nr. 

50.130, 9.11.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

Het terugleiden van een vreemdeling zou ten aanzien van het art. 3 EVRM een probleem kunnen doen 

rijzen wanneer er ernstige en duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene een risico loopt 

op folteringen, onmenselijke of vernederende handelingen, doch deze bepaling impliceert geenszins dat 

een vreemdeling zonder meer het recht heeft het grondgebied van een bepaalde staat binnen te komen 

of er te verblijven (Cass. 4 februari 1992, Arr. Cass. 1993, I, 148). 

Verder laat de verwerende partij gelden dat onder folteringen in de zin van art. 3 E.V.R.M. wordt 

begrepen, "die handelingen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fysieke of 
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psychische aard wordt toegebracht" (Arbitragehof nr. 51/94, 29 juni 1994, T. Vreemd. 1994, 253, noot 

VANHEULE, D.). 

Het Hof van Cassatie oordeelde reeds bij arrest dd. 4.2.1993 (nr. 9567) dat het uit het land zetten van 

een vreemdeling een schending van het art. 3 E.V.R.M. kan uitmaken, "in zoverre er ernstige en 

duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene, indien hij aan die Staat (waaruit hij gevlucht is) 

wordt overgeleverd, een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, maar dat die bepaling evenwel niet impliceert 

dat een vreemdeling het recht heeft het grondgebied van een bepaalde Staat binnen te komen of er te 

verblijven". 

Verzoeker is verkeerdelijk de mening toegedaan dat art. 3 E.V.R.M. zou geschonden zijn. 

In zoverre verzoekende partij zich beroept op een vermeende schending van art. 13 E.V.R.M., laat de 

verwerende partij gelden dat uit de rechtsleer blijkt dat art. 13 E.V.R.M. geen rechtstreekse werking 

heeft (cfr. J. VELU en R ERGEC, La Convention Européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 

93.), en bovendien alleen maar kan geschonden worden indien de schending van een ander artikel van 

het zelfde verdrag aangetoond wordt.In casu is de verwerende partij van oordeel dat verzoeker 

geenszins aantoont dat een ander artikel uit het zelfde verdrag werd geschonden, zodat er geen sprake 

kan zijn van een schending van art. 13 E.V.R.M.” 

 

3.3. De Raad acht het middel onontvankelijk voor zover de schending opgeworpen wordt van de 

artikelen 8 en 13 van het EVRM, aangezien verzoeker nalaat in concreto uiteen te zetten op welke wijze 

de bestreden beslissing voormelde verdragsbepalingen schendt. 

 

3.4. Verzoeker kan in een betwisting die gericht is tegen een beslissing van het bestuur niet dienstig de 

schending opwerpen van het principe van de goede rechtsbedeling en van het recht op een eerlijke en 

openbare behandeling van het proces. 

 

3.5. 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 en in artikel 62 van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen 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 de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van 

de bestreden beslissing 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. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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). 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht 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. 

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

Het proportionaliteitsbeginsel maakt een vorm uit van het redelijkheidsbeginsel. Het houdt in dat de 

Raad het enkel geschonden kan achten indien het voordeel dat voor de overheid voortvloeit uit de 

bestreden beslissing buiten elke redelijke verhouding staat tot het nadeel dat verzoeker ondergaat. (cf. 

RvS 4 juli 2002, nr.108.862). 

 

3.6. De bestreden beslissing steunt op de vaststelling dat verzoeker op illegale wijze in het Rijk verblijft 

en dat zijn asielaanvraag afgerond werd met een arrest van de Raad waarbij hem de vluchtelingen-
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status en de subsidiaire beschermingstatus geweigerd werd. Waar verzoeker opmerkt dat hij een 

cassatieberoep bij de Raad van State heeft ingediend tegen dit arrest, dat dit beroep nog hangende is 

en dat op het ogenblik van het treffen van de bestreden beslissing nog niet vaststond dat de asiel-

procedure volledig afgesloten was en dat “de kans blijft bestaan dat het Arrest dat uitgesproken werd 

door de RVV inzake de asielprocedure van verzoekende partij, verbroken wordt” dient de Raad op te 

merken dat noch het cassatieberoep dat mogelijk bij de Raad van State ingediend werd tegen het in 

punt 1.3. bedoelde arrest van de Raad dat gewezen werd met volle rechtsmacht, noch de termijn om 

een cassatieberoep in te dienen bij de Raad van State tegen een dergelijk arrest, een schorsende 

werking heeft. Het bestuur kon derhalve terecht de asielprocedure als afgesloten beschouwen op het 

ogenblik dat de Raad het in punt 1.3. bedoelde arrest uitsprak. Verwerende partij kan volledig gevolgd 

worden wanneer zij in haar nota stelt: “Immers kent een cassatieberoep geen opschortende werking. 

Het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet dan ook rechtsgeldig en uitvoerbaar 

worden geacht, tenzij en totdat de Raad van State er op het cassatieberoep anders zou over beslissen. 

Aangezien de beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dd. 24.3.2011 nog steeds geldig 

aanwezig is in het rechtsverkeer, vermocht de gemachtigde wel degelijk te beslissen dat aan verzoeker 

bevel diende te worden gegeven om het grondgebied te verlaten – asielzoeker.” 

 

3.7. Waar verzoeker vervolgens stelt dat de bestreden beslissing hem tot “een burgerlijke dood” 

veroordeelt, hij blootstaat aan een repatriëring naar Rusland en dat zijn leven aldaar in gevaar is, dient 

de Raad op te merken dat de bestreden beslissing niet stelt dat hij nergens mag verblijven, wel dat hij 

het Belgisch grondgebied en het grondgebied van de Schengenlidstaten dient te verlaten, dat de 

bestreden beslissing er niet toe strekt verzoeker op een gedwongen wijze terug te leiden naar Rusland, 

en dat zijn vrees voor vervolging bij terugkeer naar zijn land van oorsprong onderzocht werd in het kader 

van zijn asielaanvraag die aanleiding gegeven heeft tot het in punt 1.3. bedoelde arrest van de Raad. 

Verzoekers bloot betoog dat zijn leven in Rusland in gevaar is kan geen afbreuk doen aan de beslissing 

van de commissaris-generaal tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermings-

status van 14 september 2010, die in beroep bevestigd werd door de Raad bij het in punt 1.3. bedoelde 

arrest. De Raad leest in de beslissing van de commissaris -generaal onder meer: Wat de vraag naar de 

toepassing van art.48/4,§2 c) van de Vreemdelingenwet ten slotte betreft, kan op basis van de 

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve 

dossier is gevoegd, worden gesteld dat de dreiging voor de burgerbevolking ten gevolge van 

gevechtshandelingen sterk is afgenomen. De gevechtshandelingen tussen rebellen enerzijds en 

federale en Tsjetsjeense ordediensten anderzijds zijn voornamelijk geconcentreerd in de zuidelijke 

bergregio’s en komen de laatste jaren steeds minder frequent voor. Het gaat meestal om kleinschalige 

en gerichte aanvallen van strijders tegen ordediensten. De ordediensten van hun kant proberen de 

Tsjetsjeense strijders met gerichte zoekacties te bestrijden, waarbij geweld soms niet geschuwd wordt. 

Door de aard van de incidenten en de beperkte frequentie blijft het aantal burgerslachtoffers door deze 

acties dan ook beperkt. Ook al is Tsjetsjenië niet vrij van problemen, de situatie is er niet van die aard 

dat er voor burgers sprake is van een reëel risico op ernstige schade als gevolg van willekeurig geweld 

in het kader van een gewapend conflict, in de zin van art.48/4,§2 c) van de Vreemdelingenwet.”     

 

3.8. Waar verzoeker ten slotte nog op uitgebreide wijze verwijst naar een reisadvies inzake de 

Russische federatie afkomstig van de Nederlandse ambassade in Moskou, dient de Raad op te merken 

dat dit een algemeen niet bindend reisadvies voor niet-ingezetenen betreft dat door verzoeker die 

verklaart het Russisch staatsburgerschap te bezitten, niet dienstig kan worden aangehaald en waarom-

trent hij derhalve niet de verwachting kan koesteren dat de verwerende partij erover motiveert in de 

bestreden beslissing.   

 

3.9. Waar verzoeker een medisch attest voegt bij zijn verzoekschrift dient de Raad op te merken dat het 

hem als annulatierechter niet toekomt om verzoekers situatie in de plaats van de verwerende partij te 

gaan beoordelen aan de hand van een stuk dat voor het eerst aan het verzoekschrift wordt toegevoegd.  

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

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

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, 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 
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worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig december tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


