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 nr. 167 192 van 4 mei 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

In eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen 

X, X en X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Kazachse nationaliteit te zijn, in eigen naam en 

als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X en X op 25 juli 2014 hebben 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 22 januari 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en van 

11 juni 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en tot afgifte van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies), alle aan de verzoekende partijen ter kennis gebracht op 26 juni 2014. 

 

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 29 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. ALENKIN verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. De verzoekende partijen, die verklaren van Kazachse nationaliteit te zijn, komen op 

11 december 2005 België binnen en vragen op 13 december 2005 asiel aan. Op 7 maart 2007 neemt de 

gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissingen tot weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.2. Op 15 oktober 2009 dienen de verzoekende partijen een tweede asielaanvraag in. Op 

28 september 2010 beslist de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arresten nrs. 56 498 

en 56 500 van 22 februari 2011 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekende partijen. 

 

1.3. Op 9 maart 2011 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van de 

verzoekende partijen een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker 

(bijlage 13quinquies). 

 

1.4. Op 16 juni 2011 dienen de verzoekende partijen een derde asielaanvraag in. Op 11 juli 2011 beslist 

de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris dat de verzoekende partijen geacht worden afstand 

te hebben gedaan van hun asielaanvragen. 

 

1.5. Op 24 januari 2012 dienen de verzoekende partijen een vierde asielaanvraag in. Op 2 februari 2012 

beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering tot in overwegingname van een 

asielaanvraag (bijlage 13quater). 

 

1.6. Op 23 maart 2011 dienen de verzoekende partijen 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: 

Vreemdelingenwet). Op 26 november 2012 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

1.7. Op 13 juni 2012 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 30 mei 2013 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard en wordt aan de verzoekende partijen bevel gegeven om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

1.8. Op 28 juni 2013 dienen de verzoekende partijen een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf 

in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

1.8.1. Op 22 januari 2014 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard en wordt de verzoekende partijen 

tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor drie jaar opgelegd. Op 8 april 2014 worden deze 

beslissingen ingetrokken. Bij arrest nr. 125 515 van 12 juni 2014 verwerpt de Raad vervolgens de 

vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissingen. 

 

1.8.2. Op 11 juni 2014 wordt de in punt 1.8. bedoelde aanvraag opnieuw onontvankelijk verklaard. Dit is 

de eerste bestreden beslissing die aan de verzoekende partijen op 26 juni 2014 ter kennis wordt 

gebracht. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Ter ondersteuning van hun aanvraag om machtiging tot verblijf, beroepen betrokkenen zich op de 

instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en artikel 9bis van de wet van 

15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 

198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie 

niet meer van toepassing. 

 

Het feit dat betrokkenen in december 2005 een eerste maal in België zouden zijn toegekomen, zij 

vervolgens zouden zijn terug gekeerd naar hun land van herkomst om op 05.10.2009 België opnieuw 

binnen te komen; betrokkenen inmiddels werk zouden hebben gevonden en zij een belofte tot 

tewerkstelling zouden hebben ondertekend, beide betrokkenen over een arbeidsovereenkomst zouden 

beschikken en zij aan de slag zouden kunnen bij bouwbedrijf C. (…) bvba, Mijnheer in een 

knelpuntberoep meer bepaald als polyvalent bouwarbeider en Mevrouw als poetsvrouw, Mijnheer 

steeds naar werk zou hebben gezocht terwijl zijn echtgenote thuis zou zijn gebleven om op de kinderen 

te passen en zijn zoektocht bovendien niet vruchteloos zou zijn geweest want hij van 09/2010 tot en met 

12/2010 op zeer regelmatige wijze via het uitzendkantoor S. i. (…) zou hebben gewerkt voor de firma 
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N. L. (…) en hieruit duidelijke de werkbereidheid van Mijnheer zou blijken, Mijnheer een knelpuntberoep 

zou wensen uit te oefenen en hij daarvoor zal worden aangeworven, betrokkenen werkbereid zouden 

zijn en betrokkenen ook vandaag een belofte tot aanwerving zouden kunnen voorleggen, waaruit 

afdoende zou blijken dat zij niet de intentie zouden hebben om een leven op te bouwen op de kap van 

de maatschappij en te leven van de maatschappelijke bijstand en betrokkenen aan de slag zouden 

willen gaan; betrokkenen duurzaam verankerd zouden zijn door middel van het onderwijs van hun 

kinderen en zij zeer betrokken zouden zijn bij de opleiding van hun kinderen en zij zouden participeren 

in de schoolse omgeving en in het sociale leven; betrokkenen sinds hun aankomst in België hun best 

zouden hebben gedaan om zich alhier te integreren, zij Nederlands zouden hebben geleerd en zij deel 

zouden nemen aan het sociale leven, Mijnheer in volwassenenonderwijs een cursus Nederlands voor 

anderstaligen zou hebben gevolgd en ook uit de schoolattesten inzake de kinderen en uit andere 

getuigenverklaringen de inspanningen van betrokkenen zouden blijken om zich in het Nederlands uit te 

drukken; betrokkenen gerechtigd zouden zijn op kinderbijslag voor hun drie kinderen en Dhr. B. (…) ter 

staving een verklaring dd. 17.04.2012 (Nederlandse les), een weigeringsbeslissing aanvraag om 

arbeidsvergunning dd. 02.04.2013 en een beslissing van de Vlaamse Minister inzake het beroep tegen 

een weigering van arbeidsvergunning en arbeidskaart B dd. 25.03.2013, een schrijven van de BVBA 

C. (…) dd. 22.04.2013 betreffende een werkbelofte voorlegt en betrokkenen een attest van de immo-

makelaar F. S. (…) bvba dd. 06.04.2012, arbeidsovereenkomsten en getuigenverklaringen voorleggen, 

kan niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien de elementen van integratie 

behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 

december 2009, nr. 198.769). 

Het feit dat twee van hun drie kinderen in België zouden geboren zijn, de twee oudste minderjarige 

kinderen regelmatig school zouden lopen in België en hun schoolcarrière zou moeten gevrijwaard 

worden, K. (…) en K. (…) beiden regelmatige leerlingen zouden zijn van de gemeentelijke basisschool 

te Herzele en ook hun jongste kind zou instappen in de kleuterklas, de kinderen enkel Nederlands 

zouden spreken en zij zodoende in het land van herkomst van hun ouders geen enkele kans zouden 

hebben op een goede opleiding, zij de taai immers niet zouden kennen waarin zij aldaar zouden 

onderwezen worden, zij dan ook in het land van herkomst niet naar school zouden kunnen gaan zonder 

diverse schooljaren te verliezen ingevolge de afwezigheid van hun kennis van het Kazachs, hun 

kinderen alhier geruime tijd naar school zouden gaan in de gemeente basisschool 'De Kersentuin' te 

Herzele, K. (…) het zeer goed zou stellen op school, zij volledig ingeburgerd zou zijn en zij heel goede 

resultaten zou behalen en zij al heel goed Nederlands zou praten, ook met K. (…) het goed zou gaan en 

hij na een moeilijkere aanpassingsperiode volledig open gebloeid zou zijn op school en hij heel goed 

Nederlands zou begrijpen doch hij de nodige moeite zou hebben met praten (zowel in zijn moedertaal 

als in het Nederlands) en hij daarvoor op school de nodige bijkomende begeleiding zou krijgen en 

betrokkenen ter staving schoolattesten, verklaringen en een attest kinderdagverblijf 'Klavertje vier' 

voorleggen, kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkenen niet 

aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de 

scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die 

niet in het land van herkomst te vinden is. 

Betrokkenen halen verder aan dat wanneer de kinderen samen met hun ouders zouden moeten 

terugkeren naar Kazachstan, het zeer waarschijnlijk zou zijn dat de kinderen één of meerdere 

schooljaren zouden verliezen en de kinderen enkel Nederlands zouden spreken en zij zodoende in het 

land van herkomst van hun ouders geen enkele kans op een goede opleiding zouden hebben. Zij 

zouden immers de taal niet kennen waarin aldaar onderwezen zou worden, ze zouden dan ook niet in 

het land van herkomst naar school kunnen gaan zonder diverse schooljaren te verliezen ingevolge de 

afwezigheid van hun kennis van het Kazachs. 

Er dient opgemerkt te worden dat het zeer ongeloofwaardig is dat betrokkenen in huiselijke sfeer geen 

Kazachs zouden spreken, wat toch hun moedertaal is, en dat de kinderen niet zouden opgevoed zijn in 

het Kazachs, niettegenstaande het mogelijk is dat de kinderen daarnaast ook het Nederlands zouden 

leren. Wat er ook van zij, op het moment van het afsluiten van de eerste asielprocedure waren de 

oudste kinderen K. (…) en K. (…) ongeveer één en drie jaar oud, terwijl het jongste kind M. (…) nog niet 

geboren was. Bij het afsluiten van de laatste asielprocedure waren de kinderen respectievelijk één jaar, 

zes jaar en acht jaar oud. Indien betrokkenen gevolg hadden gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten, wat zij verondersteld werden te doen, hadden deze problemen zich niet 

gesteld. Hierbij kan opgemerkt worden dat het de ouders zijn die de belangen van de kinderen hebben 

geschaad door zich te nestelen in dergelijk verblijf. Betrokkenen hebben immers steeds geweten dat de 

scholing van hun kinderen plaatsvond in precair verblijf en dat hun opleiding in België mogelijk slechts 

een tijdelijke oplossing was om de ontwikkeling van de kinderen toch zo normaal mogelijk te laten 

verlopen. Sinds begin 2011 vindt deze scholing trouwens plaats in illegaal verblijf. 
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Het feit dat betrokkenen tewerkgesteld waren en zij hiervan stavingstukken voorleggen, vormt evenmin 

een buitengewone omstandigheid aangezien deze tewerkstelling alleen werd toegestaan zolang hun 

asielprocedure niet was afgesloten. Zij had enkel als doel betrokkenen de mogelijkheid te geven om 

tijdens hun verblijf in hun eigen behoeften te voorzien. 

 

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Hun eerste 

asielaanvraag, ingediend op 13.12.2005, werd afgesloten op 07.03.2007 met de beslissing 'Oude 

asielprocedure - weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten' door de Dienst 

Vreemdelingenzaken, hun betekend op 13.03.2007. Vervolgens zijn betrokkenen terug naar hun land 

van herkomst gegaan, om op 05.10.2009 België opnieuw binnen te komen. Hun betrokkenen terug naar 

hun land van herkomst gegaan, om op 05.10.2009 België opnieuw binnen te komen. Hun tweede 

aanvraag, ingediend op 15.10.2009, werd afgesloten op 24.02.2011 met de beslissing ‘Weigering 

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming' door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Hun derde aanvraag, ingediend op 16.06.2011, werd afgesloten op 

11.07.2011 door middel van 'afstand van hun asielaanvraag' bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Hun 

vierde asielaanvraag, ingediend op 24.01.2012, werd afgesloten op 02.02.2012 met de beslissing 

'Weigering van in overwegingname van een asielaanvraag' door de Dienst Vreemdelingenzaken, hun 

dezelfde dag betekend. 

De duur van de procedures - namelijk één jaar en drie maanden voor de eerste asielaanvraag, iets meer 

dan één jaar en vier maanden voor de tweede procedure, minder dan één maand voor de derde 

aanvraag en minder dan één maand voor de vierde procedure - was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. 

 

Betrokkenen beweren dat zij zich genoodzaakt zouden hebben gezien om hun land van herkomst te 

ontvluchten ingevolge de problemen die ze daar zouden hebben gehad. Betrokkenen zouden 

onmogelijk kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Zij leggen evenwel geen bewijzen voor die 

deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkenen om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. 

De loutere vermelding dat betrokkenen omwille van bovenvermelde redenen onmogelijk zouden kunnen 

terugkeren, volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegen 

betrokkenen geen enkel nieuw element toe aan de elementen die zij reeds tijdens hun asielprocedure 

naar voor brachten en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De elementen ter 

ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling 

dan die van deze instanties. 

 

Betrokkenen halen aan dat enkele van hun familieleden op legale wijze in België zouden wonen. Hun 

banden met België zouden actueel veel sterker zijn dan de banden met hun land van herkomst, immers 

Mijnheer zijn directe familieleden zouden allen een permanent verblijfsrecht hebben in België. Zowel 

betrokkene zijn moeder, R. B. (…), als zijn broers B. Z. (…) en A. (…) zouden gerechtigd zijn in België 

te verblijven en zouden beschikken over een elektronische ID-kaart (verblijfsvergunning). Zij zouden 

legaal op het grondgebied verblijven en ze zouden een recht op verblijf van onbeperkte duur hebben. Zij 

zouden allen vandaag ook nog in België verblijven. Ondanks het gegeven dat zij niet zouden 

samenwonen, zou het hier het kerngezin betreffen, meer bepaald moederen haar zonen. Betrokkenen 

zouden vandaag hoofdzakelijk afhankelijk zijn van hun familie, deze zouden hun helpen met de betaling 

van hun huishuur, vaste kosten en onderhoud. Ter staving voegen betrokkenen de verblijfstitels toe van 

Mevr. B. R. (…) en van Dhr. B. Z. (…) en A. (…) en leggen zij een attest voor regelmatige deelname aan 

de cursus maatschappelijke oriëntatie op naam van R. (…), een attest van regelmatige lesbijwoning en 

een bewijs kinderbijslag van A. (…) en huurovereenkomsten voor. 

Er dient opgemerkt te worden dat betrokkenen niet bewijzen waarom de aanwezigheid van de moeder 

en de broers van verzoeker een buitengewone omstandigheid zou uitmaken. Uit het louter voorleggen 

van verblijfstitels, van een attest maatschappelijke oriëntatie, van een attest van regelmatige 

lesbijwoning en een bewijs kinderbijslag en van huurovereenkomsten van hun familieleden kan niet 

worden opgemaakt dat betrokkenen afhankelijk zouden zijn van hun. 

Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen geen andere familieleden, vrienden of 

kennissen meer zouden hebben in het land van herkomst, die hun zouden kunnen steunen en waar zij 

zouden kunnen verblijven ten einde hun leven in hun land van herkomst terug op te bouwen. Hun verblijf 

in België, hun integratie en hun opgebouwde banden kunnen geenszins vergeleken worden met hun 

relaties in het land van herkomst. 
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Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen geen problemen zouden veroorzaken in België 

en dat noch zij, noch hun kinderen, tot op vandaag een inbreuk of misdrijf zouden hebben gepleegd, 

zodat hun strafblad blanco zou zijn en zij niet van een regularisatie of van het verkrijgen van een recht 

op verblijf van meer dan drie maanden uitgesloten zouden zijn, dient opgemerkt te worden dat van alle 

vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht 

zijnde wetgeving. 

(…)” 

 

1.9. Op 11 juni 2014 wordt tevens aan de verzoekende partijen bevel gegeven om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). Dit zijn de tweede en de derde bestreden beslissing, die aan de verzoekende 

partijen op 26 juni 2014 ter kennis worden gebracht. De tweede bestreden beslissing, die op identieke 

motieven is gesteund als de derde, luidt als volgt: 

 

“(…) 

Naam, voornaam: (…) 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen
1
, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

onmiddellijk na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

paspoort voorzien van een geldig visum. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

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

verwijdering gevolg heeft gegeven: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 30.05.2013, hem betekend op 03.06.2013. 

(…)” 

 

1.10. Op 11 juni 2014 wordt de verzoekende partijen tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor 

drie jaar opgelegd. Dit zijn de vierde en de vijfde bestreden beslissing die op 26 juni 2014 aan de 

verzoekende partijen ter kennis worden gebracht. De vierde bestreden beslissing, die op identieke 

motieven is gesteund als de vijfde, is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

o In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod 3 jaar omdat: 

o 2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten van 30.05.2013, hem betekend op 03.06.2013. 

 

Er wordt aan betrokkene een termijn van 3 jaar inreisverbod op het grondgebied gegeven daar de 

vreemdeling gedurende een lange periode zich in illegaal verblijf heeft genesteld. 

(…)” 

 

 

 

 

 

2. Over de rechtspleging 
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Aan de verzoekende partijen werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet 

kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te 

leggen van de verzoekende partijen. 

 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie van niet-ontvankelijkheid op 

met betrekking tot de samenhang tussen de bestreden beslissingen. 

 

Zij laat hieromtrent het volgende gelden: 

 

“Verwerende partij stelt vast dat er geen samenhang bestaat tussen de eerste bestreden beslissing, de 

beslissing gedateerd op 22 januari 2014 (genomen op 11 juni 2014) waarbij de aanvraag 9bis 

onontvankelijk werd verklaard, en de tweede en derde beslissingen, namelijk de bevelen om het 

grondgebied te verlaten en de inreisverboden van 11 juni 2014. 

Verzoekers voeren geen argumenten aan om de samenhang tussen de aangevochten beslissingen aan 

te tonen. 

In het belang van een goede rechtsbedeling, meer bepaald om de rechtsstrijd overzichtelijk te houden 

en een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken, moet in principe voor elke vordering een 

afzonderlijk geding worden ingeleid. Van die regel kan enkel worden afgeweken wanneer de 

annulatieberoepen voldoende samenhang vertonen (RvS, nr. 93.586, 27 februari 2001) en de 

wezenlijke elementen van de verschillende vorderingen zozeer samenhangen dat het in het belang van 

een goede rechtsbedeling aangewezen is die rechtsvorderingen als een zaak te behandelen en er in 

één arrest uitspraak over te doen. 

Wanneer verschillende vorderingen in éénzelfde verzoekschrift evenwel niet voldoende samenhangen, 

is alleen de belangrijkste bij gelijk te achten belang, de als eerste in het verzoekschrift vernoemde 

vordering, regelmatig ingesteld (RvS nr. 74.614, 25 juni 1998; RvS 23 juli 2002, nr. 109.504; RvS 4 

januari 2012, nr. 217.105).
1
 

De vordering is onontvankelijk wegens gebrek aan samenhang, voor zover zij gericht is tegen de 

bijlagen 13 en bijlagen 13sexies van 11 juni 2014.” 

 

3.2. Het komt uitsluitend aan de rechter toe te oordelen of de gezamenlijke behandeling van 

verschillende vorderingen het vlot verloop van het geding bevordert of schaadt (RvS 4 augustus 1997, 

nr. 67.627). Te dezen is de Raad van oordeel dat de gezamenlijke behandeling van de beroepen tegen 

de bestreden beslissingen die op dezelfde dag aan de verzoekende partijen werden betekend en die 

door dezelfde attaché (J.L.) werden genomen, het vlot verloop van het geding niet in de weg staat. 

 

Bijgevolg wordt de exceptie van onontvankelijkheid van het beroep tegen de tweede, de derde, de 

vierde en de vijfde bestreden beslissing verworpen. 

 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 

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

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de Staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier én op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 
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Verzoekers verblijven in België reeds meer dan 4 jaar! Het gaat over een zeer lang verblijf en zeer 

goede integratie in België. 

 

Verzoeker wordt vervolgd in het land van herkomst en kan niet terugkeren omwille van politieke 

problemen. 

Na de terugkeer naar het land van herkomst had verzoeker opnieuw problemen in Kazachstan. 

Hij zal de bewijzen van de vervolging bijvoegen bij zijn neiuwe asielaanvraag die op het moment nog 

niet is ingediend. 

Verzoekers hebben immers politieke problemen in Kazachstan 'zie bewijzen in het administratief dossier 

toegevoegd bij de laatste aanvraag ex-artikel 9bis). 

Ze zijn momenteel van plan om opnieuw asiel te vragen in België eventueel gestafd met nieuwe 

elementen. 

 

Verzoekers is bovendien al lang afwezig in het land van herkomst en hij heeft daar geen woning en 

geen job kunnen vinden (zie bijweijzen in het administratief dossier). 

Alsmede is er voor verzoekers geen enkel sociaal vangnet in hun land van herkomst. Zij hebben geen 

familieleden meer in hun land van herkomst waarop hij effectief kan terugvallen, wel familieleden in 

België. 

 

Gelet op het hiervoor vermelde zou het terugsturen van verzoekers naar zijn land van herkomst, een 

schending uitmaken van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, m.n. 

schending van het recht op leven en verbod van foltering. 

 

Hun terugsturen zou tevens een scheiding uitmaken van artikel 8 van het Europees Verdrag van de 

Rechten van de Mens, m.n. eerbiediging van privé- en gezinsleven omdat hun centrum van privé- en 

gezinsleven in België is. 

 

Bij de laatste aavraag ex-artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werden enkele nieuwe elementen 

toegevoegd. 

Deze documenten (zie administratief dossier) tonen dat verzoekers terugkeer naar het land van 

herkomst onmogelijk minstens zeer moeilijk is. 

Verzoekers heeft tevens in België getracht zich zo goed mogelijk aan te passen en te integreren (zie 

elementen administratief dossier). 

Hun kinderen gaan hier naar school. 

Ze hebben tevens familieleden in België (zie bewijzen laatste aanvraag 9bis van de Vreemdelingenwet). 

Verzoekers hebben taal- en integratiecursussen gevolgd en is zeer goed geïntegreerd in het land. 

Ze hebben tevens officieel gewerkt in België. 

Het gaat in casu over een samenhang van verschillende omstandigheden die samen zeker als 

buitengewoon beschouwd dienen te worden. 

 

Dat zijn de redenen dat verzoekers geen gevolg had gegeven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten dd. 30 mei 2013 betekend op 3 juni 2013. 

Ze hadden toen geen andere keuze. 

 

Met het hiervoor vermelde heeft de verwerende partij geen rekening gehouden bij het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

Het is derhalve zeer reëel dat verzoekers behalve duidelijke politieke problemen bij terugkeer naar hun 

land van herkomst aldaar geen werk zullen vinden en des te meer niet zouden kunnen terugvallen op 

een maandelijkse sociale uitkering, omdat zij hiervoor niet in aanmerking komen (laatste jaren niet 

gewerkt in het land van herkomst). Ze kunnen in Kazachstan geen werkloosheidsuitkering krijgen. 

 

Wat betreft de bestreden beslissingen dd. 22 januari 2014 en 11 juni 2014, betekend aan verzoekers op 

26 juni 2014 gaat het grotendeels over een standaardmotivering zonder rekening te houden met 

verschillende risico's van verzoekers in geval van hun terugkeer. 

 

Het BGV en inreisverbod (bijlagen 13 en 13sexies) zijn tevens onvoldoende gemotiveerd. 

De tegenpartij houdt geen rekening met bijzonder moeilijke situatie van verzoekers en hun kinderen. 
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Verzoekers houden zich het recht voor om met toepassing van artikel 39/76, al. 3 van de Wet van 15 

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

van vreemdelingen tot op de datum van de zitting voor uw Raad bijkomende stukken neer te leggen.” 

 

4.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In het enige middel roepen verzoekers de schending in van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 

9bis Vreemdelingenwet, van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van artikelen 3 en 8 EVRM. 

Verzoekers stellen dat zij geen sociaal vangnet hebben in het land van herkomst, dat zij geen familie 

hebben, en dat zij vroeger politieke problemen hadden. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekers niet aantonen belet te zijn door 

buitengewone omstandigheden om de aanvraag bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het 

land van herkomst in te dienen. 

 

In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk gemotiveerd waarom elk van de ingeroepen elementen 

geen buitengewone omstandigheid vormt. 

 

De criteria van de instructie van 19 juli 2009 zijn niet langer van toepassing aangezien de instructie 

reeds vernietigd werd bij arrest van 9december 2009 van de Raad van State. 

 

De Raad van State definieerde het begrip ‘buitengewone omstandigheden' : 

"dat de vreemdeling in zijn aanvraag klaar en duidelijk dient te vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het 

buitenland in te dienen; dat hij dient aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk is terug te keren 

naar zijn land van oorsprong of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er zijn aanvraag 

tot verblijfsmachtiging in te dienen; dat uit zijn uiteenzetting duidelijk dient te blijken waarin het 

ingeroepen beletsel precies bestaat; 

dat als typische buitengewone omstandigheden onder meer konden worden aangevoerd, weliswaar 

naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de situatie van oorlog of burgeroorlog in het land 

van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische diplomatieke of consulaire post, vervolging in 

het land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz; 

dat echter omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in 

België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben 

van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen 

verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend;" (RvS 9 december 2009; 

nr. 198.769). 

 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende motief, op grond 

waarvan de beslissing is genomen, wordt aangegeven. 

 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in 

staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen en niet zou 

zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr. R.v.St., nr. 105.103, 26 maart 2002). 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet "verder" te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing "het waarom" of "uitleg" dient te vermelden. 

 

"Wat de ingeroepen schending van artikel 3 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 ze 

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

mensonterende behandeling; Het enige middel mist iedere ernst. 

Dat immers de bescherming verleend via artikel 3 EVRM slechts uitzonderlijke gevallen toepassing zal 

vinden; dat degene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt zijn bewering moet staven met een 

begin van bewijs, dat inzonderheid een blote bewering of een eenvoudige vrees voor slechte 

behandeling op zich niet volstaat om een inbreuk te maken op artikel 3 EVRM." (R.v.St. 14 maart 2002, 

nr. 104.674, zie ook: RVV nr. 25.952 van 10 april 2009 in de zaak nr.32.765). 
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Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat op zich evenmin (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). 

 

Verzoekers stellen dat artikel 8 EVRM geschonden is omdat het centrum van hun belangen in België is 

gelegen. 

 

Verwerende partij stelt vast dat de bescherming van artikel 8 EVRM niet absoluut is. 

 

"Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden." 

 

Verzoekende partij beperkt zich in casu tot de loutere bewering dat zij in België een privéleven heeft 

ontwikkeld gelet op haar duurzame integratie in België en op het feit dat haar familie zich in België 

bevindt en zij niemand meer kent in Nepal. Zulks volstaat niet om een schending van artikel 8 van het 

EVRM aan te tonen." (RW85.228 van 26 juli 2012). 

 

De betreden beslissing is gesteund op een correcte feitenvinding. 

 

Het middel is ongegrond.” 

 

4.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de burger, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 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. Het begrip “afdoende” 

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

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de eerste bestreden beslissing verwezen naar 

de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat deze 

beslissing een motivering in feite, met name dat de criteria van de ongedateerde instructie met 

betrekking tot de toepassing van het oude artikel 9.3 en het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

goedgekeurd door het kernkabinet en op 19 juli 2009 door de toenmalige Eerste Minister in een 

persbericht meegedeeld, niet meer van toepassing zijn en dat de door de verzoekende partijen in hun 

aanvraag aangehaalde elementen niet als buitengewone omstandigheden kunnen worden aanvaard, 

waarbij per aangehaald element omstandig wordt toegelicht waarom dit zo is. Ook de bestreden bevelen 

om het grondgebied te verlaten (i.e. de tweede en de derde bestreden beslissing) verwijzen naar de 

toepasselijke rechtsregels, met name de artikelen 7, eerste lid, 1°, en 74/14, § 3, 4°, van de 

Vreemdelingenwet, en bevatten een motivering in feite, met name dat de verzoekende partijen “niet in 

het bezit (zijn) van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum” en dat zij “geen gevolg (hebben) 

gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 30.05.2013, (…) (hen) betekend op 

03.06.2013”. Ten slotte verwijzen ook de bestreden inreisverboden (i.e. de vierde en de vijfde bestreden 

beslissing) naar de toepasselijke rechtsregel, met name artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2°, van de 

Vreemdelingenwet, en bevatten deze beslissingen eveneens een motivering in feite, met name dat de 

verzoekende partijen een inreisverbod met een duur van drie jaar wordt opgelegd omdat zij “geen 

gevolg (hebben) gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 30.05.2013, (…) (hen) 

betekend op 03.06.2013” en omdat zij zich gedurende een lange periode in illegaal verblijf hebben 

genesteld. De verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat 

stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn 

genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen voorhouden, wordt in de eerste bestreden beslissing 

zeer concreet en omstandig gemotiveerd waarom de verschillende door de verzoekende partijen in hun 

aanvraag aangehaalde elementen niet als een buitengewone omstandigheid kunnen worden aanvaard, 

zodat het geenszins een standaardmotivering betreft. Ten overvloede kan worden opgemerkt dat indien 
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een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een 

stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat 

de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 

27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen wordt niet aangetoond. 

 

4.3.2. De verzoekende partijen voeren bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, 

zodat het middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling 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 in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

en de artikelen 3 en 8 van het EVRM. 

 

4.3.2.1. Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven. 

(…)” 

 

Deze bepaling voorziet in een uitzondering op de regel vervat in artikel 9 van de Vreemdelingenwet, die 

bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven moet 

aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn 

plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan een 

vreemdeling die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde, enkel 

indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen, een aanvraag om tot een verblijf gemachtigd 

te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buitengewone omstandigheden, 

in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die het voor een vreemdeling 

zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke 

of consulaire post. De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen dient als 

uitzonderingsbepaling restrictief te worden geïnterpreteerd. 

 

De vreemdeling moet klaar en duidelijk in zijn aanvraag vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te 

dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard omdat de buitengewone 

omstandigheden die de verzoekende partijen hebben ingeroepen om te verantwoorden waarom zij geen 

aanvraag om machtiging tot verblijf in hun land van oorsprong hebben ingediend, niet werden aanvaard 

of bewezen. 

 

Te dezen laten de verzoekende partijen gelden dat zij reeds meer dan vier jaar in België verblijven en 

dat zij zeer goed geïntegreerd zijn in België, waarbij zij meer concreet wijzen op het gegeven dat hun 

kinderen hier naar school gaan, dat zij familieleden hebben in België, dat zij taal- en integratiecursussen 

hebben gevolgd en tevens officieel gewerkt hebben in België. 

 

Zij gaan er evenwel aan voorbij dat hieromtrent in de eerste bestreden beslissing het volgende werd 

gemotiveerd: 

“Het feit dat betrokkenen in december 2005 een eerste maal in België zouden zijn toegekomen, zij 

vervolgens zouden zijn terug gekeerd naar hun land van herkomst om op 05.10.2009 België opnieuw 

binnen te komen; betrokkenen inmiddels werk zouden hebben gevonden en zij een belofte tot 

tewerkstelling zouden hebben ondertekend, beide betrokkenen over een arbeidsovereenkomst zouden 

beschikken en zij aan de slag zouden kunnen bij bouwbedrijf C. (…) bvba, Mijnheer in een 
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knelpuntberoep meer bepaald als polyvalent bouwarbeider en Mevrouw als poetsvrouw, Mijnheer 

steeds naar werk zou hebben gezocht terwijl zijn echtgenote thuis zou zijn gebleven om op de kinderen 

te passen en zijn zoektocht bovendien niet vruchteloos zou zijn geweest want hij van 09/2010 tot en met 

12/2010 op zeer regelmatige wijze via het uitzendkantoor S. i. (…) zou hebben gewerkt voor de firma 

N. L. (…) en hieruit duidelijke de werkbereidheid van Mijnheer zou blijken, Mijnheer een knelpuntberoep 

zou wensen uit te oefenen en hij daarvoor zal worden aangeworven, betrokkenen werkbereid zouden 

zijn en betrokkenen ook vandaag een belofte tot aanwerving zouden kunnen voorleggen, waaruit 

afdoende zou blijken dat zij niet de intentie zouden hebben om een leven op te bouwen op de kap van 

de maatschappij en te leven van de maatschappelijke bijstand en betrokkenen aan de slag zouden 

willen gaan; betrokkenen duurzaam verankerd zouden zijn door middel van het onderwijs van hun 

kinderen en zij zeer betrokken zouden zijn bij de opleiding van hun kinderen en zij zouden participeren 

in de schoolse omgeving en in het sociale leven; betrokkenen sinds hun aankomst in België hun best 

zouden hebben gedaan om zich alhier te integreren, zij Nederlands zouden hebben geleerd en zij deel 

zouden nemen aan het sociale leven, Mijnheer in volwassenenonderwijs een cursus Nederlands voor 

anderstaligen zou hebben gevolgd en ook uit de schoolattesten inzake de kinderen en uit andere 

getuigenverklaringen de inspanningen van betrokkenen zouden blijken om zich in het Nederlands uit te 

drukken; betrokkenen gerechtigd zouden zijn op kinderbijslag voor hun drie kinderen en Dhr. B. (…) ter 

staving een verklaring dd. 17.04.2012 (Nederlandse les), een weigeringsbeslissing aanvraag om 

arbeidsvergunning dd. 02.04.2013 en een beslissing van de Vlaamse Minister inzake het beroep tegen 

een weigering van arbeidsvergunning en arbeidskaart B dd. 25.03.2013, een schrijven van de BVBA 

C. (…) dd. 22.04.2013 betreffende een werkbelofte voorlegt en betrokkenen een attest van de immo-

makelaar F. S. (…) bvba dd. 06.04.2012, arbeidsovereenkomsten en getuigenverklaringen voorleggen, 

kan niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien de elementen van integratie 

behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 

december 2009, nr. 198.769). 

Het feit dat twee van hun drie kinderen in België zouden geboren zijn, de twee oudste minderjarige 

kinderen regelmatig school zouden lopen in België en hun schoolcarrière zou moeten gevrijwaard 

worden, K. (…) en K. (…) beiden regelmatige leerlingen zouden zijn van de gemeentelijke basisschool 

te Herzele en ook hun jongste kind zou instappen in de kleuterklas, de kinderen enkel Nederlands 

zouden spreken en zij zodoende in het land van herkomst van hun ouders geen enkele kans zouden 

hebben op een goede opleiding, zij de taal immers niet zouden kennen waarin zij aldaar zouden 

onderwezen worden, zij dan ook in het land van herkomst niet naar school zouden kunnen gaan zonder 

diverse schooljaren te verliezen ingevolge de afwezigheid van hun kennis van het Kazachs, hun 

kinderen alhier geruime tijd naar school zouden gaan in de gemeente basisschool 'De Kersentuin' te 

Herzele, K. (…) het zeer goed zou stellen op school, zij volledig ingeburgerd zou zijn en zij heel goede 

resultaten zou behalen en zij al heel goed Nederlands zou praten, ook met K. (…) het goed zou gaan en 

hij na een moeilijkere aanpassingsperiode volledig open gebloeid zou zijn op school en hij heel goed 

Nederlands zou begrijpen doch hij de nodige moeite zou hebben met praten (zowel in zijn moedertaal 

als in het Nederlands) en hij daarvoor op school de nodige bijkomende begeleiding zou krijgen en 

betrokkenen ter staving schoolattesten, verklaringen en een attest kinderdagverblijf 'Klavertje vier' 

voorleggen, kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkenen niet 

aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de 

scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die 

niet in het land van herkomst te vinden is. 

(…) 

Betrokkenen halen aan dat enkele van hun familieleden op legale wijze in België zouden wonen. Hun 

banden met België zouden actueel veel sterker zijn dan de banden met hun land van herkomst, immers 

Mijnheer zijn directe familieleden zouden allen een permanent verblijfsrecht hebben in België. Zowel 

betrokkene zijn moeder, R. B. (…), als zijn broers B. Z. (…) en A. (…) zouden gerechtigd zijn in België 

te verblijven en zouden beschikken over een elektronische ID-kaart (verblijfsvergunning). Zij zouden 

legaal op het grondgebied verblijven en ze zouden een recht op verblijf van onbeperkte duur hebben. Zij 

zouden allen vandaag ook nog in België verblijven. Ondanks het gegeven dat zij niet zouden 

samenwonen, zou het hier het kerngezin betreffen, meer bepaald moeder en haar zonen. Betrokkenen 

zouden vandaag hoofdzakelijk afhankelijk zijn van hun familie, deze zouden hun helpen met de betaling 

van hun huishuur, vaste kosten en onderhoud. Ter staving voegen betrokkenen de verblijfstitels toe van 

Mevr. B. R. (…) en van Dhr. B. Z. (…) en A. (…) en leggen zij een attest voor regelmatige deelname aan 

de cursus maatschappelijke oriëntatie op naam van R. (…), een attest van regelmatige lesbijwoning en 

een bewijs kinderbijslag van A. (…) en huurovereenkomsten voor. 

Er dient opgemerkt te worden dat betrokkenen niet bewijzen waarom de aanwezigheid van de moeder 

en de broers van verzoeker een buitengewone omstandigheid zou uitmaken. Uit het louter voorleggen 

van verblijfstitels, van een attest maatschappelijke oriëntatie, van een attest van regelmatige 
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lesbijwoning en een bewijs kinderbijslag en van huurovereenkomsten van hun familieleden kan niet 

worden opgemaakt dat betrokkenen afhankelijk zouden zijn van hun. 

Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen geen andere familieleden, vrienden of 

kennissen meer zouden hebben in het land van herkomst, die hun zouden kunnen steunen en waar zij 

zouden kunnen verblijven ten einde hun leven in hun land van herkomst terug op te bouwen. Hun verblijf 

in België, hun integratie en hun opgebouwde banden kunnen geenszins vergeleken worden met hun 

relaties in het land van herkomst.” 

 

De verzoekende partijen beperken zich tot een herhaling van de elementen van hun aanvraag om 

machtiging tot verblijf en hun eigen standpunt, namelijk dat er wel degelijk buitengewone 

omstandigheden aanwezig zijn om hun aanvraag in België in te dienen, zonder evenwel de hierboven 

genoemde concrete motieven van de eerste bestreden beslissing te ontkrachten of te weerleggen, of 

aan een inhoudelijke kritiek te onderwerpen. Met de loutere herhaling van de elementen uit hun 

machtigingsaanvraag weerleggen de verzoekende partijen geenszins de concrete vaststellingen van de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris. Aldus maken de verzoekende partijen het bestaan van 

buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet aannemelijk, 

noch tonen zij aan dat de eerste bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op 

kennelijk onredelijke wijze is genomen. Met een dergelijke summiere uiteenzetting doen de verzoekende 

partijen niets meer dan te kennen geven dat zij het niet eens zijn met de beoordeling door de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris van de door hen voorgelegde elementen. 

 

Voorts voeren de verzoekende partijen aan dat de eerste verzoeker wordt vervolgd in zijn land van 

herkomst en omwille van politieke problemen niet meer kan terugkeren, dat hij na zijn terugkeer in 

Kazachstan opnieuw problemen had en de bewijzen van de vervolging zal bijvoegen bij zijn nieuwe 

asielaanvraag, die hij nog niet heeft ingediend. 

 

Zij gaan er evenwel aan voorbij dat hieromtrent in de eerste bestreden beslissing het volgende werd 

gemotiveerd: 

“Betrokkenen beweren dat zij zich genoodzaakt zouden hebben gezien om hun land van herkomst te 

ontvluchten ingevolge de problemen die ze daar zouden hebben gehad. Betrokkenen zouden 

onmogelijk kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Zij leggen evenwel geen bewijzen voor die 

deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkenen om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. 

De loutere vermelding dat betrokkenen omwille van bovenvermelde redenen onmogelijk zouden kunnen 

terugkeren, volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegen 

betrokkenen geen enkel nieuw element toe aan de elementen die zij reeds tijdens hun asielprocedure 

naar voor brachten en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De elementen ter 

ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling 

dan die van deze instanties.” 

 

Alweer beperken de verzoekende partijen zich tot een herhaling van de elementen van hun aanvraag 

om machtiging tot verblijf en hun eigen standpunt, zonder evenwel de hierboven genoemde concrete 

motieven van de eerste bestreden beslissing te ontkrachten of te weerleggen, of aan een inhoudelijke 

kritiek te onderwerpen. Met de loutere herhaling van de elementen uit hun machtigingsaanvraag 

weerleggen de verzoekende partijen geenszins de concrete vaststellingen van de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris. Aldus maken de verzoekende partijen het bestaan van buitengewone 

omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet aannemelijk, noch tonen zij 

aan dat de eerste bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk 

onredelijke wijze is genomen. Met een dergelijke summiere uiteenzetting doen de verzoekende partijen 

niets meer dan te kennen geven dat zij het niet eens zijn met de beoordeling door de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris van de door hen voorgelegde elementen. 

 

Een schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

4.3.2.2. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “(n)iemand 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 
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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 

partijen een reëel gevaar lopen op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, 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 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/Nederland, § 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 beweringen 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 

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

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

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

Griekenland, § 366), wat in casu het geval is nu de verzoekende partijen vier asielaanvragen en een 

aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet hebben kunnen 

indienen. 

 

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

§§ 293 en 388). 

 

Te dezen laten de verzoekende partijen gelden dat de eerste verzoeker wordt vervolgd in zijn land van 

herkomst en omwille van politieke problemen niet meer kan terugkeren, dat hij na zijn terugkeer in 

Kazachstan opnieuw problemen had en de bewijzen van de vervolging zal bijvoegen bij zijn nieuwe 

asielaanvraag, die hij nog niet heeft ingediend. Zoals hiervoor reeds gesteld, beperken de verzoekende 

partijen zich met dit betoog tot een herhaling van wat zij in hun aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet als buitengewone omstandigheid reeds hebben 

uiteengezet. Zij leggen ook nu geen enkel (begin van) bewijs voor dat hun beweringen kan staven. 

Zoals in de eerste bestreden beslissing wordt gesteld, is het “aan betrokkenen om op zijn minst een 

begin van bewijs te leveren” en voegen de verzoekende partijen “geen enkel nieuw element toe aan de 

elementen die zij reeds tijdens hun asielprocedure naar voor brachten en die niet weerhouden werden 

door de bevoegde instanties”. De verzoekende partijen betwisten niet dat zij vier asielaanvragen hebben 

ingediend en dat deze alle een negatief gevolg hebben gekend. Met de enkele bewering dat zij bij het 

indienen van een nieuwe asielaanvraag nieuwe bewijzen zullen aanbrengen van een vervolging in 

Kazachstan, maken zij nog geen schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk. Ten overvloede 

kan er trouwens nog op worden gewezen dat de Raad inmiddels ook bij arresten nrs. 156 297 en 

156 298 van 10 november 2015 aan de verzoekende partijen de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus heeft geweigerd.  

 

Voorts maken de verzoekende partijen met de blote bewering dat zij in hun land van herkomst geen 

woning en geen job hebben kunnen vinden, niet aannemelijk dat zij (ook in de toekomst) in hun land van 

herkomst, waar zij het overgrote deel van hun leven hebben doorgebracht, geen woning of werk zouden 

kunnen vinden. Met de verwijzing naar bewijzen “in het administratief dossier” maken de verzoekende 

partijen niet op concrete wijze aannemelijk dat zij effectief problemen (zullen) ondervinden in hun land 

van herkomst, en maken zij al zeker geen schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk. Om een 

schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk te maken, dienen de verzoekende partijen immers 

concrete elementen naar voor te brengen, wat zij nalaten te doen. Een blote bewering of eenvoudige 

vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om tot een inbreuk op artikel 3 van het EVRM 

te kunnen besluiten. 

 

Ook het gegeven dat de verzoekende partijen geen familie meer zouden hebben in het land van 

herkomst waarop zij effectief kunnen terugvallen, is niet van die aard dat het een schending van artikel 3 

van het EVRM uitmaakt. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

4.3.2.3. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer de verzoekende partijen een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoeren, is het in de 

eerste plaats hun taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door hen ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te 

tonen, alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

Te dezen maakt het ganse gezin van de verzoekende partijen het voorwerp uit van de bestreden 

bevelen en inreisverboden, zodat de bestreden beslissingen geen breuk van de gezinsrelaties met zich 

meebrengen. Bovendien wisten de verzoekende partijen dat hun (illegale) verblijfssituatie tot gevolg had 

dat het voortbestaan van hun gezinsleven in België van bij het begin precair was. De verzoekende 

partijen tonen niet met concrete gegevens aan dat zij hun gezinsleven niet kunnen verderzetten in hun 

land van herkomst of elders. 
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In zoverre de verzoekende partijen er nog op wijzen dat zij in België familieleden hebben, waarmee zij 

de moeder en de broers van de eerste verzoeker lijken te bedoelen, wordt er op gewezen dat deze 

familieleden niet tot het kerngezin van de verzoekende partijen behoren en dat het EHRM het begrip 

‘gezinsleven’ in beginsel tot het kerngezin beperkt en nagaat of er een voldoende ‘graad’ van 

gezinsleven kan worden vastgesteld. In de zaak Samsonnikov v. Estonia bevestigde het EHRM op 

algemene wijze dat het begrip “gezinsleven” geen betrekking heeft op volwassenen die niet tot het 

kerngezin behoren en die niet aangetoond hebben afhankelijk te zijn van hun familieleden. 

 

In casu werd in de eerste bestreden beslissing reeds geoordeeld dat “(u)it het louter voorleggen van 

verblijfstitels, van een attest maatschappelijke oriëntatie, van een attest van regelmatige lesbijwoning en 

een bewijs kinderbijslag en van huurovereenkomsten van hun familieleden (…) niet (kan) worden 

opgemaakt dat betrokkenen afhankelijk zouden zijn van hun”. Bijgevolg wordt niet aangetoond dat de 

banden tussen de verzoekende partijen en de moeder en de broers van de eerste verzoeker dermate 

hecht zijn en dat er een dermate graad van afhankelijkheid is tussen hen dat de bescherming van artikel 

8 van het EVRM zich opdringt. Ook met andere familieleden tonen de verzoekende partijen geen 

dergelijke banden en graad van afhankelijkheid aan. 

 

Voor zover de verzoekende partijen in het kader van hun privéleven wijzen op hun integratie in België 

en de omstandigheid dat hun kinderen hier naar school gaan, wordt er op gewezen dat zij niet 

aannemelijk maken dat de door hen opgebouwde contacten in België een zodanige intensiteit hebben 

dat een verbreking van deze contacten als een schending van artikel 8 van het EVRM zou moeten 

beschouwd worden. Voorts heeft het privéleven van de verzoekende partijen zich ontwikkeld in een tijd 

waarin zij zich ervan bewust waren dat hun verblijfsstatus er toe leidt dat het voortbestaan van het 

privéleven in het gastland vanaf het begin precair is. In dit geval zal er enkel in zeer uitzonderlijke 

omstandigheden sprake zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nuñez v. Noorwegen, § 70; EHRM 4 december 2012, nr. 47017/09, § 70). In het arrest 

Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk oordeelde het EHRM reeds, na te hebben vastgesteld dat de 

verzoekende partij geen gevestigde vreemdeling was en dat zij nooit een definitieve toelating had 

gekregen om in de betrokken lidstaat te verblijven, dat eender welk privéleven dat de verzoekende partij 

had opgebouwd tijdens haar verblijf in het Verenigd Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme 

publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, niet tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing een 

disproportionele inmenging in haar privéleven uitmaakte (EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 

Nnyanzi/Verenigd Koninkrijk). In casu lichten de verzoekende partijen nergens, op voldoende duidelijke 

wijze, toe welke voldoende intense sociale of andere contacten zij, op het Belgisch grondgebied, zouden 

hebben om te besluiten tot een schending van het recht op privéleven zoals vervat in artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

4.3.2.4. Gelet op het voorgaande, met name dat een schending van de artikelen 3 en 8 van het EVRM 

niet werd aangetoond en dat evenmin het bestaan van buitengewone omstandigheden aannemelijk 

werd gemaakt, tonen de verzoekende partijen niet aan dat zij geen gevolg hadden kunnen geven aan 

het aan hen afgegeven bevel om het grondgebied te verlaten van 30 mei 2013, zodat dit motief van de 

bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten en inreisverboden overeind blijft, temeer nu uit de 

stukken van het administratief dossier niet blijkt dat de verzoekende partijen tegen voornoemd bevel van 

30 mei 2013 een rechtsmiddel hebben aangewend. 

 

4.3.2.5. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op 

kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissingen is gekomen. De schending van de materiële 

motiveringsplicht, in het licht van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en de artikelen 3 en 8 van het 

EVRM, kan niet worden aangenomen. 

 

4.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

4.3.4. Het enig middel is ongegrond. 
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5. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben 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 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

 

 

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 vier mei tweeduizend zestien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


