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 nr. 237 088 van 17 juni 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 10 februari 2020 

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

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 8 januari 2020 tot beëindiging van het verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 13 februari 2020 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikking van 8 mei 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juni 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VERSTRAETEN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Met een beslissing van 27 februari 2015 kende de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) de vluchtelingenstatus toe aan verzoeker. Hij verkreeg 

daarop een verblijfsrecht van onbepaalde duur en werd op 8 mei 2015 in het bezit gesteld van een B-

kaart, geldig tot 27 april 2020.  
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Op 6 maart 2019 werd door de verwerende partij een verzoek tot intrekking van verzoekers 

vluchtelingenstatus gestuurd aan de commissaris-generaal, die bij beslissing van 24 oktober 2019 

daadwerkelijk overging tot de gevraagde intrekking, omdat verzoeker geen blijk geeft van een actuele 

vrees voor vervolging, nu hij herhaaldelijk terugkeerde naar Kaboel. Tegen deze beslissing diende 

verzoeker geen beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad).  

 

Met een aangetekend schrijven van 9 december 2019 werd verzoeker door de verwerende partij 

uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. In deze brief wordt gewezen op de mogelijkheid dat zijn 

recht op verblijf wordt beëindigd of ingetrokken en dat hem de toegang tot het Belgisch grondgebied en 

de Schengenruimte voor een bepaalde periode wordt ontzegd enerzijds en op zijn recht om te worden 

gehoord middels de vragenlijst anderzijds.  

 

Verzoeker stuurde meerdere documenten op.  

 

Op 8 januari 2020 nam de verwerende partij de beslissing tot beëindiging van het verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Mijnheer 

naam : S.  

voornaam : K.  

geboortedatum : 01.01.1994  

geboorteplaats: A.  

nationaliteit : van Afghaanse herkomst 

 

Krachtens artikel 11, § 3, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gemaakt 

aan uw verblijf en wordt u bevolen het grondgebied van België te verlaten, alsook het grondgebied van 

de Staten die het Schengenacquis volledig toepassen(3), tenzij u beschikt over de documenten die zijn 

vereist om die Staten binnen te komen, binnen 30 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing, 

omwille van volgende redenen: 

 

U diende in België 4 verzoeken om internationale bescherming in, waarvan het laatste op 26/08/2014. 

Op 27/02/2015 werd u door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) 

de vluchtelingenstatus toegekend, een beslissing waarvan u op 02/03/2015 in kennis werd gebracht. Als 

gevolg van deze beslissing werd u in het bezit gesteld van een verblijfsrecht van onbeperkte duur en 

werd u op 08/05/2015 een B-kaart afgeleverd, op heden geldig tot 27/04/2020. 

 

Vanwege de luchtvaartpolitie te Düsseldorf (Duitsland) werd de DVZ in het bezit gesteld van informatie 

waaruit blijkt dat u op 10/02/2019 het voorwerp was van een grenscontrole, komende van Istanbul 

(Turkije). U was daarbij, behalve uw geldige Belgische verblijfstitel, eveneens in het bezit van 

reisdocument voor vluchtelingen. Nazicht van de in- en uitreisstempels in dit reisdocument toonde aan 

dat u herhaaldelijk langdurig terugkeerde naar uw land van herkomst, meer bepaald van 22/04/2018 tot 

21 /07/2018 en van 21/01/2019 tot 10/02/2019. 

 

Dientengevolge werd door de DVZ op 06/03/2019 met toepassing van artikel 49, § 2, eerste lid, tweede 

zin (en artikel 55/3/1, § 2, 2°) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen een verzoek tot intrekking 

van uw' vluchtelingenstatus aan het CGVS verstuurd. In het licht van de heroverweging van uw 

vluchtelingenstatus werd u door het CGVS op 26/04/2019 gehoord teneinde u de mogelijkheid te bieden 

alle argumenten aan te brengen die het behoud van uw vluchtelingenstatus kunnen rechtvaardigen. 

 

Op 24/10/2019 heeft het CGVS uw vluchtelingenstatus ingetrokken op basis van artikel 55/3/1, § 2, 2°, 

van de wet van 15 december 1980, een beslissing waarvan u op 25/10/2019 in kennis werd gebracht. 

Het CGVS stede vast dat uit uw herhaaldelijke langdurige terugkeer naar uw land van herkomst blijkt dat 

u de asielinstanties heeft misleid wat leidde tot een initieel verkeerde beoordeling van het door u 

aangehaalde risico voor vervolging. Het stelde dat rekening houdend met uw persoonlijke 

omstandigheden van u redelijkerwijs kan verwacht worden dat u zich vestigt in de stad Kaboel, alwaar u 

aldus over een veilig en redelijk intern vluchtaltematief in de zin van artikel 48/5, § 3, van de wet van 15 

december 1980 beschikt. 
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U diende tegen voormelde beslissing geen schorsend beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Bijgevolg is de intrekking van uw vluchtelingenstatus definitief 

geworden. 

 

Gezien uw vluchtelingenstatus definitief werd ingetrokken in toepassing van artikel 55/3/1, § 2, 2°, van 

de wet van 15 december 1980. staat vast dat de minister of zijn gemachtigde kan beslissen om uw 

verblijf in te beëindigen en u een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. 

 

U werd op 09/12/2019 via een aangetekend schrijven, dat door de DVZ naar het laatste adres vermeld 

in het Rijksregister werd gestuurd, uitgenodigd om alle documenten en elementen aan te brengen 

waarvan u het nodig acht dat de DVZ hiervan kennis heeft ten einde uw situatie correct in te schatten, 

zodoende een beslissing tot intrekking of beëindiging van het verblijfsrecht te verhinderen of 

beïnvloeden (art. 62, § 1, eerste lid. van de wet van 15/12/1980). U gaf gevolg aan dit schrijven en 

bezorgde de DVZ een ingevulde vragenlijst en volgende bijlagen terug: een aanvraagformulier I tot 

inschrijving en tot bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een BVBA; een brief ter 

ondersteuning van uw bevraging omtrent een eventuele intrekking van uw verblijf; loonbrieven uit 2018 

en 2019 en een kopie van arbeidsovereenkomsten voor arbeiders dd. 03/06/2015, 07/08/2018; 

30/10/2018. 

 

Bij het nemen van deze beslissing tot beëindiging van uw verblijf en het bevel om het grondgebied te 

verlaten zal door de DVZ rekening worden gehouden met al deze elementen, evenals met alle andere 

actueel in uw dossier aanwezig elementen. Daarbij wordt, in toepassing van artikel 11, § 3, derde lid. 

(en van artikel 74/13) van de wet van 15 december 1980. rekening gehouden met de aard en de 

hechtheid van uw gezinsband, met de duur van uw verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van 

familiebanden of culturele of sociale banden met uw land van herkomst. 

 

We merken op dat u in het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming dd. 09/11/2011 

verklaarde dat u het Rijk op 07/11/2011 binnenkwam. U verblijft evenwel pas sinds uw laatste verzoek 

om internationale bescherming dd. 26/08/2014, dat aanleiding gaf tot toekenning van de 

vluchtelingenstatus, regelmatig en onderbroken in het Rijk. Derhalve stellen we vast dat u het 

merendeel van uw leven elders dan in België heeft doorgebracht. Het loutere feit dat u ruim 5 jaar 

regelmatig en ononderbroken in het Rijk verblijft, volstaat op zich niet om van een doorgedreven 

integratie of hechte sociale of culturele banden met de Belgische samenleving te spreken. 

 

In de door u ingevulde vragenlijst verklaarde u Nederlands te lezen en/of schrijven. Daarnaast 

verklaarde u diverse tewerkstellingen te hebben genoten en sinds oktober 2019 actief te zijn als 

zelfstandige. Ter ondersteuning van uw verklaringen inzake uw in België genoten tewerkstellingen, 

bracht u verschillende bewijzen aan: een kopie van verschillende arbeidsovereenkomsten, een kopie 

van verschillende loonbrieven en een bewijs van oprichting van een BVBA. We merken evenwel op dat 

tewerkstelling slechts één aspect van integratie is. We dienen op te merken dat u verklaarde in België 

geen schooltraject te hebben doorlopen en hoewel u verklaarde Nederlands te lezen en/of schrijven, 

merken we op dat u geen enkel formeel aanbracht waaruit blijkt dat u ondertussen effectief kennis van 

één van de officiële landstalen verworven heeft, noch bracht u een bewijs van inburgering of integratie 

aan. Indien u alsnog over nauwe banden met de Belgische samenleving zou beschikken, liet u na dit 

aan te tonen. 

 

Bovendien doen eventuele inspanningen zich in de Belgische samenleving te integreren geen afbreuk 

aan het feit dat gebleken is dat u destijds verblijfsrecht geopend heeft op basis van een 

vluchtelingenstatus die u toegekend kreeg nadat u de Belgische asielinstanties misleid heeft over uw 

vermeende vrees voor vervolging. 

 

Wat mogelijke gezins- of familiebanden in België betreft, merken we op dat u in de door u ingevulde 

vragenlijst verklaarde dat u in België enkel een meerderjarig broer heeft en uw overige gezins- of 

familieleden buiten België of de Europese Unie verblijven. U gaf aan dat uw echtgenote en 2 kinderen 

op heden in Kabul (Afghanistan) verblijven, evenals uw moeder. Daarnaast gaf u aan 2 zussen te 

hebben, maar niet te weten waar zij op heden verblijven. 

 

Wat de aanwezigheid in België betreft van uw meerderjarige broer, merken we op dat zijn loutere 

aanwezigheid in België niet volstaat om toepassing te maken van artikel 8 van het EVRM. Tussen u en 

uw broer bestaat geen gezinsleven dat beschermenswaardig geacht wordt in toepassing van artikel 8 

van het EVRM. 
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In de begeleidende brief die u schreef en aan de DVZ bezorgde, merkte u op dat u stappen ondernam 

om uw echtgenote en kinderen in het kader van gezinshereniging naar België tracht te halen. U 

verklaarde dat u de nodige stappen onderneemt om de nodige documenten te bekomen om zo uw wens 

te vervullen om met uw gezinsleden te worden herenigd. Dienaangaande merken we op dat uit uw 

administratief dossier blijkt dat u inderdaad stappen ondernam teneinde gezinshereniging met uw 

echtgenote en minderjarige kinderen te bekomen, maar dat deze aanvraag op 02/06/2016 geweigerd 

werd door de DVZ. Het loutere feit dat u herenigt wenst te worden met uw in Afghanistan verblijvende 

echtgenote en kinderen, volstaat niet om een behoud van uw verblijfsrecht in België te rechtvaardigen. 

We merken op dat een terugkeer naar uw land van herkomst, meer bepaald Kabul, eveneens tot gevolg 

heeft dat uw gezinskern herenigd wordt. 

 

Bovendien herhalen we dat u reeds herhaaldelijk langdurig terugkeerde naar uw land van herkomst. 

Zoals reeds vermeld werd door de DVZ vastgesteld dat u van 22/04/2018 tot 21/07/2018 en van 

21/01/2019 tot 10/02/2019 terugkeerde naar Afghanistan. Tijdens uw gehoor bij het CGVS in het kader 

van de heroverweging van uw vluchtelingenstatus dd. 26/04/2019 verklaarde u dat u in september 2016 

anderhalve maand of twee maanden, in 2017 twee maanden, in april 2018 drie maanden en in januari 

2019 voor twintig dagen naar Afghanistan terugkeerde. Bijgevolg keerde u amper één jaar na 

toekenning van de vluchtelingenstatus jaarlijks herhaaldelijk en langdurig terug naar uw land van 

herkomst. U verklaarde tijdens het voormelde gehoor bij het CGVS, evenals in uw begeleidende brief 

die u aan de DVZ bezorgde, dat u naar Afghanistan terugkeerde om familiale redenen. Meer bepaald 

verklaarde u dat uw dochter medische problemen ervaart en dat u de enige bent die haar bloed kan 

geven. U gaf aan herenigd te willen worden met uw gezin in België, omdat u er van overtuigd bent dat 

uw dochter hier betere zorgen zal krijgen dan in Afghanistan. Vooreerst merken we op dat het loutere 

feit dat u verklaart dat uw dochter medische problemen ervaart die uw aanwezigheid aldaar zouden 

rechtvaardigen, op zich geen bewijs van deze vermeende problemen vormen. U staaft deze 

verklaringen niet met ook maar enig begin van bewijs. Daarnaast merken we op dat het loutere feit dat u 

er van overtuigd bent dat uw dochter in België een betere behandeling zou kunnen krijgen voor haar 

vermeende medische problemen op zich geen behoud van uw verblijfsrecht rechtvaardigt. 

 

Tot slot merken we op dat de DVZ in januari 2020 door de luchtvaartpolitie te Düsseldorf (Duitsland) 

andermaal in het bezit werd gesteld van informatie waaruit blijkt dat u op 17/11/2019 het voorwerp was 

van een grenscontrole aangezien u op het punt stond af te reizen naar Kabul (Afghanistan). Uit deze 

controle bleek dat u in het bezit was van vliegtuigtickets met voorziene terugreis op 28/12/2019. 

Bijgevolg bent u zelfs intrekking van uw vluchtelingenstatus op basis van herhaaldelijke terugkeer naar 

uw land van herkomst opnieuw voor enkele weken teruggekeerd naar Afghanistan, meer bepaald Kabul. 

Het is bevreemdend dat u verklaart niet te kunnen terugkeren naar Afghanistan omdat het daar te 

gevaarlijk zou zijn, maar sinds toekenning van de vluchtelingenstatus ondertussen reeds vijf keer 

langdurig terugkeerde naar uw land van herkomst, zelfs op een ogenblik dat uw vluchtelingenstatus 

ingetrokken werd en uw verblijfsrecht in België opnieuw onderzocht werd. 

 

Bijgevolg kan niet anders dan worden besloten dat uw (familiale) banden met uw land van herkomst 

beduidend sterker zijn dan deze met België, alwaar een gezinsleven volledig afwezig is. Bijgevolg is er 

geen familiaal beletsel voor het nemen van deze beslissingen. 

 

Betreffende uw medische situatie merken we op dat u in de door u ingevulde vragenlijst verklaarde geen 

medische problemen te ervaren die u verhinderen te reizen of terug te keren naar uw land van 

herkomst. Bovendien herhalen we dat u sinds toekenning van de vluchtelingenstatus reeds vijf maal 

langdurig terugkeerde naar Afghanistan, zeer recent nog enkele weken in november en december. 

Bijgevolg zijn er geen medische problemen die een terugkeer naar uw land van herkomst in de weg 

staan. 

 

Betreffende een terugkeer naar uw land van herkomst verklaarde u in de door u in gevulde vragenlijst 

dat u niet kan terugkeren omwille van uw vermeende problemen met de Taliban en het feit dat het voor 

u gevaarlijk is om in Afghanistan te verblijven. Dienaangaande merken we vooreerst op dat het CGVS 

van oordeel was dat er in uw hoofde geen vrees voor vervolging is in uw land van herkomst. Daarnaast 

merken we op dat het CGVS van oordeel was dat u in Kabul over een veilig en redelijk intern 

vluchtalternatief in de zin van artikel 48/5, § 3, van de wet van 15 december 1980 beschikt. Bovendien 

herhalen we dat u bezwaarlijk hard kan maken nog steeds niet te kunnen terugkeren naar uw land van 

herkomst als u zelfs na intrekking van uw vluchtelingenstatus en op een ogenblik dat uw verblijfsrecht 

heroverwogen wordt opnieuw enkele weken terugkeerde naar uw land van herkomst, meer bepaald 
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Kabul. Derhalve maakt u geenszins aannemelijk in Kabul niet over een veilig en redelijk intern 

vluchtalternatief te beschikken. 

 

Tot slot merken we op dat de kennis, vaardigheden en ervaring die u gedurende uw- verblijf in België 

opdeed. geenszins verloren gaan en door u aangewend kunnen worden om u in de toekomst elders te 

vestigen en te integreren.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enig middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 11, § 3, 74/13 en 62 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de algemene 

rechtsbeginselen beginselen van behoorlijk bestuur, de zorgvuldigheidsplicht en het 

redelijkheidsbeginsel en van de artikelen 3 en 8 van het EVRM.  

 

Verzoeker geeft eerst een overzicht van de door hem geschonden geachte bepalingen en beginselen, 

en stelt dat onvoldoende rekening werd gehouden met de duur van zijn verblijf en zijn integratie in 

België. Hij zet het volgende uiteen: 

 

“5.4. 

Aangaande het langdurig verblijf en integratie 

a) 

De DVZ stelt in de bestreden beslissing dat de verzoeker op datum van 07/11/2011 in België is 

toegekomen en op datum van 09/11/2011 een verzoek om internationale bescherming deed. De 

verwerende partij stelt echter dat zij enkel rekening dienen te houden met het verblijf van verzoeker in 

België sinds 26/08/2014, dit is het laatste verzoek om internationale bescherming naar aanleiding 

waarvan hij de vluchtelingenstatus verkreeg. De verwerende partij stelt vervolgens dat een verblijf van 5 

jaar in België op zich niet volstaat om een doorgedreven integratie of hechte sociale of culturele banden 

met de Belgische samenleving aan te tonen. 

De verzoeker kan het hier niet mee eens zijn. 

De verwerende partij laat na te motiveren waar het verblijf in de periode 07/11/2011 tot 25/08/2014 niet 

in aanmerking kan genomen worden. Het artikel 11 § 3 Vw vermeldt niet dat het moet gaan om een 

regelmatig en ononderbroken verblijf. 

Uit de letterlijke lezing van het artikel 11 § 3 Vw volgt dat er enkel rekening gehouden moet worden met 

de duur van het verblijf. 

De verzoeker wenst vervolgens te benadrukken dat hij in totaal in België vier verzoeken om 

internationale bescherming heeft gedaan. In de periodes voorafgaandelijk aan zijn vierde verzoek om 

internationale bescherming was het merendeel van de tijd in legaal verblijf. De verwerende partij is op 

de hoogte van het feit dat een verzoeker om internationale bescherming in afwachting van een 

beslissing legaal in het Rijk mag verblijven, dit geldt ook tijdens de periode van een beroep in volle 

rechtsmacht bij de RVV. 

De verzoeker verblijft al meer dan 8 jaar in België waarvan het merendeel in legaal verblijf. 

De verzoeker diende op datum van 09/11/2011 een eerste verzoek om internationale bescherming in. 

Het CGVS nam op datum 23/11/2012 een weigeringsbeslissing het beroep werd door de RVV op datum 

van 11 april 2013 afgewezen. Hieruit volgt dat verzoeker al één jaar en vijf maanden in legaal verblijf 

was. 

De verzoeker diende op datum van 24/04/2013 een eerste volgend verzoek om internationale 

bescherming in. Dit verzoek werd echter niet in overweging genomen omdat er geen nieuwe elementen 

werden aangebracht. 

Op datum van 10/03/2014 diende de verzoeker een tweede volgend verzoek in. Het CGVS besloot op 

23/05/2014 om het verzoek niet in overweging te nemen. 

De verwerende partij laat na te motiveren waarom niet de volledige duur van het verblijf van de 

verzoeker in België in overweging wordt genomen. 

De verzoeker wenst verder te benadrukken dat de integratie van een persoon in een nieuwe 

maatschappij een continue proces, dat op zich losstaat van de verblijfsstatus, en dat verzoeker tijdens 

het grootste deel zijn verblijf van meer dan acht jaar in België in legaal verblijf was. 

b) 

De verzoeker is boven goed geïntegreerd in onze samenleving. 

Hij spreekt en schrijf Nederlands. 
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Hoewel verweerde opmerkt dat hij geen certificaat voorlegt, blijkt uit het dossier duidelijk dat verzoeker 

de Nederlandse taal beheerst. 

De verzoeker begreep de inhoud van de vragenlijst van de verwerden partij en bezorgde deze ingevuld 

terug (zie stuk 3). 

Hij legt ook diverse bewijzen voor van zijn tewerkstelling in België en het feit dat hij een BVBA heeft 

opgericht (zie stukken 3-10). 

De verwerende is op de hoogte van het feit dat een tewerkstelling zonder kennis van het Nederlands in 

Vlaanderen vrijwel onmogelijk is. Voor het oprichten van een vennootschap is bovendien ook taalkennis 

vereist. 

De verzoeker bezorgde aan de verwerende partij ook een brief d.d. 03/01/2020 die het zelf opstelde en 

die volgende inhoud bevat: 

"[…] 

Gent, 03/01/2020 

Geachte 

Deze brief is ter ondersteuning van uw bevraging omtrent de eventuele intrekking van mijn verblijfskaart 

in België. 

Daar ik voor mijn echtgenote, S. S., en mijn twee kinderen, S. A. en S. I., sinds 2016 een 

gezinshereniging heb aangevraagd, liggen de documenten omtrent mijn huwelijk en 

gezinssamenstelling, plus geboorteaktes van mijn gezinsleden, nog in de ambassade van Pakistan in 

Brussel. Via mijn advocaat, meester B. S., proberen we deze documenten opnieuw in handen te krijgen. 

Daarnaast had ik u graag een korte uitleg gegeven over mijn tijdelijke terugkeer naar Afghanistan, deze 

die de aanleiding waren voor mij eventuele uitzetting. 

Stiens 2016 ben ik vier maal teruggekeerd naar Afghanistan. De eerste maal ben ik teruggekeerd om 

mijn echtgenote, die het verlies van ons eerste kindje moest verwerken, te ondersteunen. In 2017 ging 

opnieuw terug voor de geboorte van mijn dochter A., die bleek een hartaandoening te hebben. Direct na 

haar geboorte diende zij extra zorgen te krijgen, waaronder ook bloed. Ik ben als haar vader de enige 

binnen onze familie die haar bloed kan geven. Ten gevolge, en ook ten gevolge van enkele operaties, 

ben ik enkele malen teruggekeerd om voor haar te zorgen. Ik begrijp dat dit risicovol was, maar het 

leven mijn dochtertje stond hier op het spel. U heeft omtrent haar medische toestand al diverse, 

originele documenten ontvangen van mij. 

Zoals reeds aangegeven wens ik herenigd te worden met mijn gezin, hier in België. Ik ben er dan ook 

van overtuigd dat mijn dochter hier betere zorgen zal krijgen, dan in Afghanistan. 

Hopend op uw begrip 

S.K." 

(zie stuk 7) 

Na het lezen van bovenstaande formele, zorgvuldig geschreven brief kan de verwerende partij 

onmogelijk besluiten dat de verzoeker het Nederlands niet machtig zou zijn, of dat hij hiervan bewijs 

moet voorleggen. Het is zo dat een taal ook door praktijkervaring aangeleerd kan worden. 

De verzoeker heeft verder diverse bewijzen van zijn tewerkstelling voorgelegd. Het betreft de volgende 

stukken (zie stukken 4-6, 8-10) : 

- Arbeidsovereenkomst F. bvba d.d. 03/06/2015 ; 

- Arbeidsovereenkomst […] restaurant bvba d.d. 07/08/2018 ; 

- Arbeidsovereenkomst […] restaurant bvba d.d. 30/10/2018 ; 

- Loonfiches 2018 en 2019 ; 

- Aanvraagformulier I tot inschrijving en bekendmaking van een BVBA in het Belgisch staatsblad ; 

- Notulen vergadering overdracht van aandelen BVBA […] 23/10/2019. 

De verzoeker wenst te benadrukken dat hij werkte en op heden werkt als zelfstandige. 

Het is verder belangrijk om te onderstrepen dat de verzoeker werkt en niet teert op de sociale zekerheid. 

De verwerende partij hield onvoldoende rekening met de sterkte integratie van de verzoeker. Hij heeft 

een langdurige verblijf in België, beheerst de Nederlandse taal en leeft niet van de sociale zekerheid of 

sociale bijstand. 

Gelet op zijn sterke banden met België zou een uitwijzing naar Afghanistan een schending van artikel 3 

EVRM uitmaken. 

5.5. 

Aangaande de tijdelijke terugkeer van verzoeker naar Afghanistan en zijn gezinsleven in België. 

De verzoeker ontkent niet dat hij vier maal terugkeerde naar Afghanistan. 

Zoals blijkt uit zijn dossier bij het CGVS alsook uit zijn begeleidende brief van 03/01/2020 keerde 

verzoeker terug naar Afghanistan omwille van dwingende redenen van familiale aard. 

De eerste keer ging hij terug om zijn vrouw te ondersteunen naar aanleiding van een miskraam. 

Daarnaast ging hij ook meermaals terug omwille van de ernstige gezondheidssituatie van zijn dochtertje 
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Alina. Hij is als enige in het gezin die de juiste bloedgroep heeft om haar bloed te geven. Zonder zijn 

aanwezigheid zal de gezondheid van zijn dochter sterk achteruit gaan. 

Dit verklaart dan ook zijn periodieke terugkeer. 

De verzoeker heeft bovendien een gezinshereniging aangevraagd voor zijn gezin in 2016 die echter 

geweigerd werd. De verzoeker neem doet dan ook zijn best voor de gezinshereniging. 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat er bovendien geen sprake kan zijn van een 

beschermenswaardig gezinsleven op grond van artikel 8 EVRM met de meerderjarige broer van 

verzoeker. De verwerende partij spreekt van een loutere aanwezigheid in België. 

De verzoeker kan het niet eens zijn met bovenstaande motivering. 

De verwerende partij gaat voorbij aan het feit dat de verzoeker effectief samenwoont met zijn broer ! 

- De verwerende partij kon dit bovendien eenvoudig uit het administratief dossier afleiden. 

- Het aangetekend schrijven van 09/12/2019 van de verwerende partij werd aan de verzoeker 

verstuurd naar het adres aan de […]. 

- Vervolgens blijkt uit de door verzoeker ingevulde het volgende: 

"Heeft u familie in België ? Zo ja, welke? En waar verblijven ze ? (naam, adres en telefoonnr., 

gezinssamenstelling 

Ja, broer: S., R. - gehuwd met G., S., wonende te […], bereikbaar op het nummer: […] uit dit huwelijk 

zijn er twee kinderen: S. R. en S. R." 

(zie stuk 3) 

De verzoeker wenst verder te verwijzen naar de volgende principes waaruit volgt dat er in bepaalde 

gevallen weldegelijk een beschermenswaardig gezinsleven kan zijn tussen meerderjarige broers. 

Het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) stelt in haar recent rechtspraak dat er 

weldegelijk sprake kan zijn van een privé- en familieleven tussen volwassen broers wanneer er een 

afhankelijkheid is die verder gaat dan de gewone affectieve band (Benhebba v. France, § 36; Mokrani v. 

France, § 33; Onur v. the United Kingdom, § 45; Slivenko v. Latvia [GC], § 97; A.Fi. Khan v. the United 

Kingdom, § 32). 

De verzoeker woont samen met zijn broer, zijn schoozus en zijn neefje en nichtje. 

Gelet op de elementen in het dossier, waarvan de verwerende partij kennis had, kan er niet 

redelijkerwijze gemotiveerd worden dat geen sprake is van een gezinsleven met het gezin van 

verzoekers broer. 

De verwerende partij schendt de motiveringsplicht. 

5.6. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich mee dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze 

dient voor te bereiden. De beslissing dient eveneens het resultaat te zijn van een correcte feitenvinding. 

Het evenredigheidsbeginsel stelt ertoe dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde beslissing 

neemt. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan 

of de Dienst Vreemdelingenzaken bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk onredelijk 

tot zijn besluit is gekomen. 

De persoonlijke situatie van de verzoekende partij dient aldus in rekening gebracht te worden en de 

Dienst Vreemdelingenzaken dient zich hieromtrent te informeren teneinde met kennis van zaken te 

kunnen beslissen 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de Dienst Vreemdelingenzaken op een afdoende wijze kennis 

heeft van de persoonlijke situatie van de verzoekende partij. 

De Dienst Vreemdelingenzaken kan dan ook niet in alle redelijkheid voorhouden met kennis van zaken 

te hebben geoordeeld.” 

 

2.2.1. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). Artikel 62, 
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§ 2 van de Vreemdelingenwet legt evenzeer de plicht op om de beslissingen die voortvloeien uit de 

toepassing van de Vreemdelingenwet formeel te motiveren. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De overheid is onder meer verplicht om 

zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en de feitelijke en juridische aspecten 

van het dossier deugdelijk te onderzoeken, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen (RvS 28 juni 

2018, nr. 241.985, ROELS). 

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van 

de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts 

over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het 

redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele 

redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931, VAN LAETHEM). 

 

2.2.2. Het wordt niet betwist dat de eerder aan verzoeker toegekende vluchtelingenstatus werd 

ingetrokken op grond van artikel 55/3/1, § 2, 2° van de Vreemdelingenwet, meer bepaald omdat zijn 

persoonlijke gedrag erop wijst dat hij geen vervolging vreest. 

 

De bestreden beslissing is gestoeld op artikel 11, § 3, tweede lid van de Vreemdelingenwet. Deze 

bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 3. 

De minister of zijn gemachtigde kan in één van de volgende gevallen beslissen dat de vreemdeling die 

op grond van artikel 49, § 1, tweede lid, of artikel 49/2, § 2, als begunstigde van een internationale 

beschermingsstatus tot een verblijf van beperkte duur in het Rijk werd toegelaten, niet meer het recht 

heeft om in het Rijk te verblijven en hem een bevel geven om het grondgebied te verlaten : 

1° wanneer de internationale beschermingsstatus door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen werd opgeheven overeenkomstig de artikelen 55/3 of 55/5. De minister of zijn 

gemachtigde houdt hierbij rekening met de mate van verankering van de vreemdeling in de 

samenleving; 

2° wanneer de internationale beschermingsstatus door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen werd ingetrokken overeenkomstig de artikelen 55/3/1, § 1, of 55/5/1, § 1. 

De minister of zijn gemachtigde kan te allen tijde beslissen om het verblijf van de vreemdeling die op 

grond van artikel 49, § 1, tweede of derde lid, of artikel 49/2, §§ 2 of 3, als begunstigde van een 

internationale beschermingsstatus tot een verblijf van beperkte of onbeperkte duur in het Rijk werd 

toegelaten, in te trekken of te beëindigen en hem een bevel geven om het grondgebied te verlaten 

wanneer de internationale beschermingsstatus door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen werd ingetrokken overeenkomstig de artikelen 55/3/1, § 2, of 55/5/1, § 2 of wanneer de 

vreemdeling afstand heeft gedaan van zijn internationale beschermingsstatus. 

Wanneer de minister of zijn gemachtigde een beslissing, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, 

overweegt te nemen, houdt hij rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de 

betrokkene, met de duur van zijn verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van familiebanden of 

culturele of sociale banden met zijn land van herkomst. 

Onverminderd de toepassing van paragraaf 2, kan de minister of zijn gemachtigde ook een einde stellen 

aan het recht op verblijf van de in artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 7° bedoelde familieleden indien het 

recht op verblijf van de vreemdeling die vervoegd werd, op grond van het eerste of het tweede lid wordt 

beëindigd of ingetrokken.” 

 

2.2.3. Verzoeker betoogt dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de duur van zijn verblijf en 

zijn integratie in België. In eerste instantie stelt hij dat ten onrechte geen rekening werd gehouden met 

zijn verblijf in België in de periode tussen 7 november 2011 en 25 augustus 2014, nu artikel 11, § 3 van 

de Vreemdelingenwet niet vermeldt dat het moet gaan om een regelmatig en ononderbroken verblijf 

enerzijds, en hij in de periodes voorafgaand aan zijn vier verzoeken om internationale bescherming 

legaal in het Rijk mocht verblijven, anderzijds. De verwerende partij laat na te motiveren waarom niet de 

volledige duur van zijn verblijf in rekening wordt genomen. De integratie van een persoon is een 

continue proces dat losstaat van diens verblijfsstatus, zo voegt verzoeker daar nog aan toe.  
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Luidens artikel 11, § 3, derde lid van de Vreemdelingenwet moet onder meer rekening worden 

gehouden met de duur van het verblijf in het Rijk van betrokkene. Uit de motieven van de bestreden 

beslissing blijkt dat de verwerende partij deze verblijfsduur heeft beoordeeld in het licht van de vraag of 

deze heeft geleid tot een doorgedreven integratie van verzoeker of van hechte sociale of culturele 

banden met de Belgische samenleving. Verzoeker toont niet aan dat deze benadering niet correct zou 

zijn, of kennelijk onredelijk.  

 

De verwerende partij is in casu tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van een doorgedreven 

integratie of van hechte sociale of culturele banden met de Belgische samenleving. Het komt dus aan 

verzoeker toe om aan te tonen dat deze conclusie niet deugdelijk is. In die optiek is het niet relevant of 

in casu nu 8 dan wel 5 jaar als verblijfsduur moest worden gerekend. Verzoeker heeft dan ook geen 

belang bij deze grief.  Overigens werd in de bestreden beslissing ook vastgesteld dat verzoeker 26 jaar 

oud is en hij het merendeel van zijn leven elders dan in België heeft doorgebracht, hetgeen hij niet 

betwist. 

 

Met betrekking tot de doorgedreven integratie of hechte sociale of culturele banden met de Belgische 

samenleving waarvan sprake, verwijst verzoeker naar de diverse bewijzen van tewerkstelling die hij 

heeft voorgelegd en benadrukt hij dat hij heden werkt als zelfstandige en niet teert op de sociale 

zekerheid. 

 

De verwerende partij heeft de bewijzen van tewerkstelling betrokken bij de totstandkoming van de 

bestreden beslissing, maar heeft geoordeeld dat tewerkstelling slechts één van de aspecten van 

integratie is. Zij heeft vervolgens vastgesteld dat verzoeker in België geen schooltraject heeft doorlopen, 

geen bewijs van inburgering of integratie heeft bijgebracht, en evenmin enig formeel bewijs waaruit blijkt 

dat hij ondertussen effectief de kennis van één van de officiële landstalen heeft verworven. Uit dit geheel 

van elementen leidt de verwerende partij af dat verzoeker heeft nagelaten over nauwe banden met de 

Belgische samenleving te beschikken.   

 

Verzoeker stelt dat hij Nederlands spreekt en schrijft, dat hij de inhoud van de vragenlijst van de 

verwerende partij begreep en deze ingevuld terug bezorgde, dat hij diverse bewijzen voorlegde van zijn 

tewerkstelling in België en het feit dat hij een BVBA heeft opgericht, waarvoor talenkennis is vereist. 

Bovendien heeft hij een brief gericht aan de verwerende partij, zo stelt hij, die formeel en zorgvuldig is 

geschreven zodat onmogelijk kan worden voorgehouden dat hij het Nederlands niet machtig zou zijn, of 

dat hij hiervan een bewijs zou moeten voorleggen. Een taal kan immers ook door praktijkervaring 

worden aangeleerd.  

 

De Raad is van oordeel dat noch de ingevulde vragenlijst, noch de begeleidende brief een indicatie 

vormen voor verzoekers kennis van de Nederlandse taal, om de eenvoudige reden dat ze kunnen zijn 

ingevuld/geschreven door een derde. Ook de voorgelegde arbeidsovereenkomsten geven op zich geen 

blijk van een kennis van de Nederlandse taal: het betreft contracten waaruit blijkt dat verzoeker 

tewerkgesteld was als keuken/poetshulp dan wel als autowasser, waarmee verzoeker niet aantoont dat 

hij het niveau van kennis van de Nederlandse taal heeft dat hij in zijn verzoekschrift pretendeert te 

hebben. Eenzelfde vaststelling dringt zich op voor wat betreft de neergelegde documenten met 

betrekking tot de BVBA waarvan verzoeker werd benoemd tot zaakvoerder. Het is derhalve niet 

kennelijk onredelijk dat de verwerende partij het gegeven dat geen formeel bewijs voorligt waaruit kan 

worden afgeleid dat verzoeker inmiddels effectief kennis van één van de landstalen heeft verworven 

heeft betrokken bij de beoordeling van zijn mate van integratie, naast de niet-betwiste vaststelling dat hij 

in België geen schooltraject heeft doorlopen, en geen bewijs van inburgering of integratie heeft 

bijgebracht.  Verzoeker toont niet aan dat het geheel van elementen niet correct werd beoordeeld. 

 

Verzoeker stelt verder niet te betwisten dat hij vier maal terugkeerde naar Afghanistan maar dat dit was 

om redenen van familiale aard, met name de eerste keer omdat zijn vrouw een miskraam had en de 

overige keren omwille van de ernstige gezondheidssituatie van zijn dochter. Bovendien heeft verzoeker 

gezinshereniging gevraagd maar niet gekregen.  

 

In de mate dat verzoeker met deze argumentatie zijn herhaaldelijke terugkeer naar Afghanistan wil 

verklaren, moet erop worden gewezen dat deze argumentatie reeds werd betrokken bij de procedure die 

heeft geleid tot de intrekking van zijn vluchtelingenstatus. Voorts  moet er ook op worden gewezen dat 

ook in de thans bestreden beslissing rekening werd gehouden met deze elementen en de verwerende 

partij ze heeft beoordeeld, als zijnde geen redenen om het behoud van zijn verblijfsrecht te 
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rechtvaardigen. Verzoeker brengt tegen deze beoordeling geen concrete argumenten aan, en een 

loutere herhaling van de situatie zoals hij deze eerder al had geschetst volstaat niet om de bestreden 

beslissing op dit vlak als niet deugdelijk af te doen.  

 

Verzoeker is van oordeel dat er, in tegenstelling tot wat in de bestreden beslissing wordt betoogt, er wel 

degelijk sprake is van een gezinsleven met zijn broer in België, zoals bedoeld in artikel 8 van het EVRM.  

Uit het administratief dossier kan worden afgeleid dat hij samenwoont met die broer en zijn gezin: het in 

de vragenlijst opgegeven adres van zijn broer is hetzelfde als datgene naar hetwelk de vragenlijst werd 

opgestuurd op zijn naam.  

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘gezinsleven’ niet. Dit is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet 

sprake is van een familieleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van 

effectief beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 

2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). 

 

Verzoeker verwijst naar zijn broer, schoonzus, neefje en nichtje die allen in België gevestigd zijn. De 

Raad stelt vast dat verzoeker meerderjarig is en inmiddels 26 jaar oud, en dat hij een echtgenote en 

kinderen heeft, die in het land van herkomst verblijven. Uit het administratief dossier blijkt dat ook zijn 

broer meerderjarig is en een eigen gezin heeft.  

 

Daar de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking heeft op het kerngezin 

(EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94), kunnen andere familiebanden, zoals verzoekers 

banden met broer, schoonzus, neefje en nichtje, slechts uitzonderlijk gelijkgesteld worden met een 

familieleven in de zin van artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid, andere dan de gebruikelijke affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 13 februari 

2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). 

 

Bijkomende elementen die in overweging kunnen worden genomen, betreffen onder meer een financiële 

of materiële afhankelijkheid, een lichamelijke, psychische of medische afhankelijkheid, waarbij tevens de 

mate van reële afhankelijkheid moet worden nagegaan.  

 

In eerste instantie moet erop worden gewezen dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de 

aanwezigheid van verzoekers broer in België, doch heeft geoordeeld dat zijn loutere aanwezigheid in 

België niet volstaat om toepassing te maken van artikel 8 van het EVRM. Verzoeker had nergens -ook 

niet in zijn begeleidend schrijven aan de verwerende partij- aan de verwerende partij ter kennis gebracht 

dat de aanwezigheid van zijn broer in België en het feit dat hij ermee samenwoont in de weg stond van 

een beslissing tot beëindiging van zijn verblijf, niettegenstaande hij daartoe in de mogelijkheid werd 

gesteld. Derhalve kan dan ook niet worden vastgesteld dat de verwerende partij ter zake niet afdoende 

heeft gemotiveerd.  

 

Voorts, zelfs aangenomen dat verzoeker en zijn broer en diens gezin op hetzelfde adres wonen, volstaat 

dit gegeven niet om de krachtens artikel 8 van het EVRM vereiste afhankelijkheid te doen aannemen. 

Verzoeker wijst er zelf meermaals op dat hij steeds heeft gewerkt en thans zelfstandige zaakvoerder is 

van een BVBA. Verder moet worden vastgesteld dat hij tot vijf keer toe in staat is gebleken om zijn 

echtgenote en kinderen, met wie hij een gezinshereniging in België ambieerde, voor een langere 

periode in het land van herkomst te gaan opzoeken. Enige afhankelijkheid tussen verzoeker en zijn 

broer, louter op grond van een samenwoonst, is dan ook niet aangetoond, en verzoeker brengt geen 

andere elementen bij. De verwerende partij kan dan ook worden gevolgd waar zij stelt dat tussen 

verzoeker en zijn broer geen gezinsleven bestaat dat beschermenswaardig wordt geacht in toepassing 

van artikel 8 van het EVRM.  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: “Bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.” 

Deze bepaling weerspiegelt de hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 van het EVRM, zodat wordt 

gewaarborgd dat de verwerende partij rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten, zoals  

het gezins- en familieleven van de betrokken vreemdeling. Er is geen enkele reden om te 

veronderstellen dat het gezins- en familieleven waarmee rekening zou moeten worden gehouden ruimer 

moet worden ingevuld dan dat bedoeld in artikel 8 van het EVRM.  
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Verzoeker benadrukt slechts zijn vermeende gezinsleven met zijn broer, zonder meer. Een schending 

van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet is, gelet op het geen voorafgaat, dan ook niet aangetoond.  

 

Tot slot voert verzoeker aan dat, gelet op zijn sterke banden met België, een uitwijzing naar Afghanistan 

een schending van artikel 3 van het EVRM zou betekenen.  

 

Gelet op het feit dat verzoeker niet heeft aangetoond dat de verwerende partij op onzorgvuldige, 

onwettige of kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat hij geen bewijs heeft aangebracht van een 

doorgedreven integratie of hechte sociale of culturele banden met de Belgische samenleving, kan zijn 

standpunt niet worden bijgetreden, temeer nu verzoekers echtgenote en zijn kinderen in Afghanistan 

verblijven en hij, zoals reeds herhaaldelijk gesteld, meerdere malen naar hen is teruggekeerd.   

 

2.3. Het enig middel kan niet worden aangenomen.  

 

3. 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 

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien juni tweeduizend twintig door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. WIJNANTS 

 

 


