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 nr. 119 734 van 27 februari 2014 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 17 mei 2013 heeft 

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

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

Armoedebestrijding van 3 april 2013 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 verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissing van de 

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

Armoedebestrijding van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13).  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 november 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 december 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. RUELENS en van advocaat L 

SEMENIOUK die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 6 september 2005 toe op Belgisch grondgebied en diende op 7 september 

2005 een eerste asielaanvraag in. 

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken nam op 5 december 2005 een beslissing 

tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26bis).  
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1.3. Na dringend beroep nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 6 

februari 2006 een beslissing dat verder onderzoek noodzakelijk was. 

 

1.4. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 23 maart 2006 een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus. Na beroep weigerde de Vaste Beroepscommissie 

voor Vluchtelingen de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus bij beslissing van 4 

april 2007. Het cassatieberoep bij de Raad van State tegen deze beslissing werd niet toelaatbaar 

verklaard (RvS 6 juni 2007, nr. 631 (c)).  

 

1.5. Op 17 juni 2007 werd er ten aanzien van verzoeker de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten genomen (bijlage 13).  

 

1.6. Verzoeker diende op 10 september 2007 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 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: de vreemdelingenwet).  

 

1.7. Verzoeker diende op 22 oktober 2007 een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

1.8. Verzoeker diende op 24 oktober 2007 een tweede asielaanvraag in.  

 

1.9. De gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid nam op 4 maart 2008 een beslissing 

waarbij de in punt 1.6 vermelde aanvraag ontvankelijk werd verklaard.  

 

1.10. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 10 maart 2008 een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de vluchtelingenstatus 

en de subsidiaire beschermingsstatus (RvV 3 juli 2008, nr. 13 631). 

 

1.11. Verzoeker diende op 11 december 2009 een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.   

 

1.12. De staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 20 oktober 2010 een beslissing waarbij 

de in punt 1.11 vermelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard. Het beroep tot 

nietigverklaring tegen deze beslissing werd door de Raad verworpen (RvV 29 april 2011, nr. 60 785). 

 

1.13. Verzoeker diende op 12 januari 2011 een derde asielaanvraag in.  

 

1.14. De staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 2 februari 2011 een beslissing tot 

weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater).  

 

1.15. Verzoeker diende op 10 februari 2011 een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

1.16. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

(hierna: de staatssecretaris) nam op 25 april 2012 een beslissing waarbij de in punt 1.7 vermelde 

aanvraag ongegrond werd verklaard. 

 

1.17. Verzoeker diende op 11 september 2012 een vierde asielaanvraag in.  

 

1.18. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 26 september 2012 een beslissing tot weigering 

tot in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13quater). 

 

1.19. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 3 april 2013 een beslissing waarbij de in punt 

1.15 vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Verzoeker werd hiervan op 19 april 2013 in 

kennis gesteld.  

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

  

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 10.02.2011 werd 

ingediend door : 
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E.(…), H.(…) (…)  

nationaliteit: Iran 

geboren te (…) op (…) 

adres: (…) 

in toepassing 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, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

Redenen: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland.'  

Betrokkene verwijst naar de onveilige omstandigheden indien hij zou moeten terugkeren naar Iran. Hij 

verwijst naar rapporten waarin mensenrechtenschendingen worden aangehaald. In het artikel van 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen staat onder meer dat Iraniërs soms bij terugkeer uitgebreid verhoord 

worden o.m na te gaan of de persoon in het buitenland oppositionele activiteiten heeft verricht 

{rapporten van US State Department en UK Home Office). In een rapport Human Rights Abuses Against 

the Kurdish Minority van 30.07.2008 schrijft Amnesty International over de situatie van de Koerden in 

Iran. Koerdische activisten en journalisten kunnen slachtoffer worden van willekeurige arrestaties 

waarbij soms marteling of de doodstraf wacht. In een ambtsbericht van het Nederlandse Ministerie van 

Buitenlandse Zaken van 22.07.2008 wordt een overzicht gegeven van de mensenrechtenschendingen 

die plaatsvonden in Iran tijdens de periode 01.06.2007 tot 15.07.2008. Hij is actief lid van de 

Democratische Partij van Iraans Koerdistan. Het betreft een oppositiepartij. Het is echter aan betrokkene 

om op zijn minst een begin van bewijs te leveren dat hij persoonlijk zal vervolgd worden indien hij de 

aanvraag zou moeten indienen via de gewone procedure. Het loutere feit dat hij een actief lid is van een 

Koerdische partij toont niet aan dat hij daarvoor vervolgd zou worden. De asielinstanties hebben 

trouwens aangegeven dat hij een laag profiel heeft en dat hij niet aantoont dat hij in Iran omwille van zijn 

lidmaatschap zou vervolgd worden. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de 

elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht 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. Wat betreft de verwijzing naar 

rapporten en artikelen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het US State Department, UK Home Office, 

het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Amnesty International; dit kan niet aanzien worden 

als een buitengewone omstandigheid daar deze rapporten gaan over de algemene toestand in Iran en 

betrokkene geen persoonlijke bewijzen levert dat zijn leven in gevaar zou zijn. Het bericht van het 

Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken dateert trouwens van 22.07.2008 en gaat over 

mensenrechtenschendingen die plaatsvonden tussen 01.06.2007 en 15.07.2008. 

Het feit dat betrokkene sinds september 2005 in België verblijft, geïntegreerd en duurzaam lokaal 

verankerd zou zijn, een cursus maatschappelijke oriëntatie volgde en een attest van inburgering 

behaalde, Nederlands leert en vloeiend zou spreken, een opleiding mecanicien volgde bij de VDAB, 

vertrouwd is met de Belgische arbeidsmarkt, werkbereid is en reeds gewerkt heeft (als seizoenarbeider 

en als arbeider bij (…)), zicht op werk heeft als helper dakwerker en een arbeidscontract van 

onbepaalde duur voorlegt waarbij hij ongeveer 13 euro per uur zou verdienen, een vrienden- en 

kennissenkring heeft uitgebouwd en positieve getuigenverklaringen voorlegt, nooit in aanraking kwam 

met het gerecht en over een blanco strafblad beschikt, is zeker en vast bewonderenswaardig maar 

verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. De elementen 

met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform 

art 9, al 2 van de wet van 15/12/1980. Betrokkene kan alle belangrijke documenten verzamelen en 

voorleggen aan de Belgische diplomatieke post die verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn 

aanvraag. 

Betrokkene beweert in behandeling te zijn bij een huisdokter voor depressie en een posttraumatisch 

stresssyndroom. De wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 maakt 

duidelijk een onderscheid tussen twee verschillende procedures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in 

België verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om 

humanitaire redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar 

zij verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende 

personen met een medische .aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de 

context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder 

gevolg worden gegeven. Het staat betrokkene echter vrij een aanvraag op basis van art 9ter in te dienen 

zoals bepaald in art 7§1 van hét KB van 17/05/2007 (BS 31/05/2007) tot vaststelling van de 
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uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15/09/2006: via aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van de 

Dienst Humanitaire Regularisaties, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B te 1000 

Brussel. 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Betrokkene diende vier asielaanvragen 

in. Op geen enkel moment werd hem de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming toegekend. 

De vierde en laatste asielaanvraag werd afgesloten op 26.09.2012 met een beslissing van de Dienst 

Vreemdelingenzaken waarbij de elementen die hij voorlegde niet meer in overweging werden genomen 

(beslissing 13quater). Betrokkene verkoos geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. Uit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput 

worden met het oog op regularisatie. Geen enkele van de vier asielprocedures heeft onredelijk lang 

geduurd. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso facto geen recht 

op verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000) 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980, meer 

bepaald criterium 2.8B. We merken echter op dat deze instructie 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. De wet van 22/12/1999 was een enige en unieke operatie, 

de criteria voor regularisatie vermeld, in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot 

regularisatie op grond van art. 9 van de wet van 1980. 

Niets verhindert betrokkene om terug te keren en via de reguliere weg een aanvraag om machtiging tot 

verblijf in te dienen. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen zoals reeds aangehaald het 

voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform artikel 9 alinea 2 van de wet van 15/12/1980. 

Bijna elke migrant - zowel asielzoekers, uitgeprocedeerde asielzoekers of migranten zonder papieren - 

die naar zijn land wil terugkeren komt in aanmerking voor een vrijwillige terugkeer. Het "vrijwillige 

terugkeerprogramma" bestaat uit een vliegtuigreis naar het herkomstland, meestal een terugkeerpremie 

en eventueel een bijkomende reïntegratiesteun. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: 

beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, 

kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellings-

bureaus, accommodatie/huur, extra bagage. In België is Fedasil - het federaal agentschap voor de 

opvang van asielzoekers - de verantwoordelijke overheidsinstantie voor de vrijwillige terugkeer. De 

praktische organisatie van de terugreis naar het herkomstland wordt uitgevoerd door IOM (de 

Internationale Organisatie voor Migratie). 

(…)” 

 

1.20. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 3 april 2013 eveneens de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Verzoeker werd hiervan op 19 april 2013 in 

kennis gesteld.  

 

Dit vormt de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van D.(…) C.(…), attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, wordt aan de genaamde: 

E.(…), H.(…) geboren te (…) op (…), nationaliteit Iran 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals de grondgebieden van de volgende Staten : 

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

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

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

zijn om er zich naar toe te begeven. 

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

1° hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene toont 

niet aan dat hij in het bezit is van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum. 

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

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: betrokkene heeft vier asielaanvragen 

ingediend die allen negatief werden afgesloten. Noch de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire 

bescherming werden hem toegekend. De laatste asielaanvraag werd afgesloten op datum van 

26.09.2012 (beslissing 13quater). 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 
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Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij in haar nota met opmerkingen om de kosten van het 

geding ten laste van verzoeker te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

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

van het beroep voor zover het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten (zie punt 1.20.). 

Volgens de verwerende partij beschikt de gemachtigde van de staatssecretaris op grond van artikel 7 

van de vreemdelingenwet op dit punt niet over een discretionaire bevoegdheid. Bij een eventuele 

vernietiging van het bevel om het grondgebied te verlaten, zo stipt de verwerende partij aan, zou de 

gemachtigde van de staatssecretaris, na te hebben vastgesteld dat verzoeker in het Rijk verblijft zonder 

in het bezit te zijn van de vereiste documenten, niet anders kunnen dan een nieuw bevel ter kennis te 

brengen. Volgens de verwerende partij ontbeert verzoeker bijgevolg elk belang bij zijn vordering.  

 

3.2. De Raad merkt op dat er geen bevel mag worden gegeven, zelfs niet op grond van een gebonden 

bevoegdheid, wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder 

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 de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM) (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206 948). De Raad stelt echter vast dat verzoeker nergens in zijn 

verzoekschrift een grief aanvoert die gestoeld is op een hogere rechtsnorm en gericht zou zijn tegen het 

bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De exceptie van niet-ontvankelijkheid is gegrond. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk voor zover het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten, 

thans de tweede bestreden beslissing. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In zijn enig middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing (zie punt 1.19), voert verzoeker de 

schending aan van “de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name de formele en de 

materiële motiveringsplicht in samenhang met artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, artikel 62 van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen alsook in samenhang met het zorgvuldigheidsbeginsel.”  

 

Verzoeker betoogt hierbij als volgt:  

 

“Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, de materiële motiveringsplicht houdt in dat de motivering 

moet bestaan uit de juridische en de feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

De motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit is draagkrachtig en deugdelijk. 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

"De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed..." 

Aan artikel 62 van de Vreemdelingenwet is slechts voldaan wanneer de motivering van de 

administratieve beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St., nr. 43.522, 29 juni 1993, R.A.C.E. 1993) 

en meer bepaald passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., nr. 53.583, 7 juni 1995, Rev. dr. étr. 1995, 

326) of nog duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St., nr. 42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E. 

1993). 

De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepalen het volgende: 

"'Artikel 2: De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

Artikel 3: De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden 

die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet af doende zijn." 

Dat in casu de motivering ontoereikend en onvoldoende nauwkeurig is;  

Dat de bestreden beslissing onvoldoende de feitelijke en juridische overwegingen weergeeft waaraan zij 

ten grondslag ligt. 

Dat verzoeker de schending van dit algemeen beginsel van behoorlijk bestuur inroept in samenhang met 

de zorgvuldigheidsplicht. 

Dat de onjuiste en onvoldoende motivering immers samenhangt met het feit dat men niet met alle 
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feitelijke gegevens die ter beschikking waren, heeft rekening gehouden. 

"Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., Administratief Recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)". 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651,18 september 1984, R.W., 

1984-1985, 946) - (LAMBRECHTS, W., Geschillen van bestuur, 43). 

In verband met artikel 9 alinea 3 van de Wet van 15/12/1980 heeft de Raad van State zich al 

herhaaldelijk uitgesproken over het vereiste het uitzonderlijk karakter van de omstandigheden in 

concreto na te gaan, en dat de beslissing die een uitspraak doet op het verzoek gemotiveerd moet zijn 

in zulke mate dat het de werkelijkheid van een onderzoek weerspiegelt. 

"Le caractère exceptionnel des circonstances allégués par l'étranger doit être concrètement examiné par 

l'autorité dans chaque cas d'espèce...La décision qui statue sur la demande doit être motivée et que la 

motivation doit refléter la réalité de l'examen" (RvS n°86.390 du 29 mars 2000). 

De bestreden beslissing ter zake is het voorbeeld van een vage, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige 

of niet-plausibele motivering waardoor zij haar vereiste van duidelijke motivatie niet naleeft. 

Ten eerste beperkt de bestreden beslissing zich door te stellen dat de aangehaalde elementen geen 

uitzonderlijke omstandigheid vormen waarom de betrokkene de aanvraag om machtiging tot verblijf niet 

kan indienen via de gewone procedure namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. 

Dat inderdaad een verzoekschrift conform artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet normalerwijze door de 

vreemdeling moet worden gedaan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van 

herkomst. 

Dat de Vreemdelingenwet hierop echter een uitzondering voorziet, waardoor de vreemdeling in 

buitengewone omstandigheden een machtiging tot verblijf kan vragen vanuit zijn verblijfplaats in België. 

Dat het begrip "buitengewone omstandigheden" echter nergens omschreven is in de wet zodanig dat de 

bevoegdheid van de Minister louter discretionair is. 

Dat de bestreden beslissing echter niet motiveert waarom de aangehaalde humanitaire redenen de 

aanvraag van verzoeker niet zouden rechtvaardigen. 

Dat de 'buitengewone omstandigheden' van geval tot geval dienen bekeken te worden en telkens 

opnieuw dienen getoetst te worden bij ieder nieuw ingediend verzoekschrift, hetgeen in casu niet 

gebeurd is. 

Dat men in eerste instantie immers enkel verwijst naar de asielprocedure en stelt dat verzoeker geen 

enkel nieuw element toevoegt aan de elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voren 

bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. 

In die optiek kan iemand aan wie de vluchtelingenstatus werd geweigerd geen ontvankelijke aanvraag 

tot machtiging van verblijf overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet indienen. 

Blijkbaar wordt enkel als buitengewone omstandigheid aanvaard een begin van bewijs van persoonlijke 

vervolging in dezelfde zin als bij de asielprocedure. 

Dat de Raad van State bij arrest nr. 73.025 dd. 9 april 1998 bepaalde dat buitengewone 

omstandigheden geen omstandigheden van overmacht zijn (R.v.St. nr. 73.025, 9 april 1998, R.v.St., 

1998, 69). 

De Omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de toepassing van artikel 9 bis Vreemdelingenwet bepaalt 

dat : "De betrokkene moet aantonen dat het onmogelijk of bijzonder moeilijk is om terug te keren naar 

zijn land van herkomst of naar een land waar hij tot verblijf is toegelaten, om de betrokken machtiging 

aan te vragen." 

Dat de Raad van State tevens herhaaldelijk stelde dat er een belangenafweging dient te gebeuren 

tussen "enerzijds het doel en de gevolgen van de administratieve voorschriften voorzien in artikel 9,2de 

lid Vw. en anderzijds de min of meer gemakkelijke toepassing ervan en de ongemakken die dit 

veroorzaakt in een concreet geval". 

Dat wanneer die ongemakken niet in verhouding staan tot het beoogde doel en de beoogde gevolgen, 

dan is de administratieve handeling 'buitengewoon' nadelig voor de betrokkene en kan hij buitengewone 

omstandigheden inroepen. 

Dat verzoeker verschillende rapporten heeft aangebracht die bevestigen dat Koerdische activisten vaak 

het slachtoffer zijn van willekeurige arrestaties en martelingen. Eveneens blijkt dat Iran terugkeerders 
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ondervraagt om na te gaan of zij geen oppositionele activiteiten hebben verricht. 

Dat verzoeker anderzijds heeft aangetoond lid te zijn van de KDPI en heeft aangetoond oppositionele 

activiteiten te verrichten in België. 

Dat verzoeker hiermee heeft aangetoond dat indien hij zou moeten terugkeren om in Iran een aanvraag 

tot machtiging van verblijf in te dienen, hij een reëel risico loopt om gearresteerd en vervolgd te worden 

zodat dat dat buitengewoon nadelig zou zijn voor verzoeker zodat er voldaan is aan de vereiste 

belangenafweging die door de Raad van State worden gesteld om te kunnen spreken van buitengewone 

omstandigheden. 

Dat zodoende de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is door enerzijds de rapporten af te 

wijzen als algemene toestand en anderzijds naar de asielprocedure te verwijzen. 

Dat eveneens het zorgvuldigheidsbeginsel wordt geschonden. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt immers in dat de administratie bij het nemen van 

een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken. 

De enkele vermelding dat de vrees tot arrestatie en vervolging niet kan aanzien worden als een 

buitengewone omstandigheid daar de aangehaalde rapporten gaan over de algemene toestand in Iran 

en betrokkene geen persoonlijke bewijzen levert dat zijn leven in gevaar zou zijn, voldoet niet aan het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel van de materiële motiveringsplicht. 

Dat hieruit immers niet blijkt dat de afweging werd gemaakt of het beoogde doel niet disproportioneel of 

buitengewoon nadelig is in verhouding met de gevolgen van de maatregel. 

Dat bij de afweging van het particulier belang en openbaar belang voor de evenredigheidscontrole aHe 

relevante omstandigheden van het individuele geval dienen in aanmerking te worden genomen (Arrest 

H.v.J., 3 juli 1980, zaak 157/79, Pieck; Arrest H.v.J. 8 april 1976, zaak 48/75). 

Dat in casu men dus verplicht is een individuele toetsing te maken en dient over te gaan tot een 

belangenafweging, en dus niet een loutere toepassing van de wet. 

In casu dient men een weigering eveneens te kaderen in één van de uitzonderingsgevallen van artikel 

8,2de lid EVRM. 

Dat ten tweede de bestreden beslissing in casu nagelaten heeft om de 'humanitaire redenen' te toetsen. 

Zij stelt louter zonder bijkomende motivering dat de aangehaalde elementen geen uitzonderlijke 

omstandigheid vormen waarom de betrokkene de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen 

via de gewone procedure namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats 

of de plaats van oponthoud in het buitenland, quod non. 

Dat de voorbereidende werken niet duidelijk maken wat onder "buitengewone omstandigheden moet 

worden begrepen doch dat in elk geval de nadruk gelegd wordt op "humanitaire redenen". 

Op dat punt bepaalt trouwens de Omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de 

toepassing van artikel 9 bi Vreemdelingenwet dat : "De betrokkene moet aantonen dat het onmogelijk of 

bijzonder moeilijk is om terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij tot verblijf is 

toegelaten, om de betrokken machtiging aan te vragen. 

Betreffende de duur van het verblijf en de integratie in de Belgische maatschappij, beslist de ministeriële 

omzendbrief van 21 juni 2007, dat die elementen niet op zich uitzonderlijke omstandigheden vormen. 

Wat in tegenstelling betekent dat die elementen wel als uitzonderlijke omstandigheden kunnen worden 

beschouwd, afhankelijk van elk soortgeval, als die elementen terug te vinden zijn met andere 

elementen. 

Dat dit in hoofde van verzoeker zeker het geval is gelet op het feit dat er in zijn hoofde een combinatie 

van elementen bestaan (verzoeker verblijft alhier 8,5 jaar waarvan 6 jaar op legale wijze, er is sprake 

van een goede integratie, verzoeker spreekt de Nederlandse taal, verzoeker bouwt op zelfstandige wijze 

zijn leven uit door contacten met vrienden en kennissen te onderhouden en door het huren van een 

appartement, verzoeker doet ook al het mogelijke om te kunnen werken en is ook vertrouwd geraakt met 

de Belgische arbeidsmarkt... ) die wel de uitzonderlijke omstandigheden rechtvaardigen. 

Dat al deze elementen samen wel degelijk in aanmerking kunnen worden genomen bij het nagaan van 

de buitengewone omstandigheden. 

Dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat met al deze voorhanden zijnde elementen werd rekening 

gehouden. 

Integendeel, verwerende partij verwijst naar het feit dat verzoeker zijn verblijf slechts voorlopig werd 

toegestaan in het kader van de asielprocedure. 

Dat verzoeker echter gedurende 6 jaar werd gemachtigd om te verblijven in België na een ontvankelijke 

aanvraag tot machtiging van verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Dat een 

beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in dat verband nog hangende is. 

Dat deze omstandigheden ten zeerste buitengewone omstandigheden uitmaken waardoor van 

verzoeker niet meer verwacht kan worden dat hij terugkeert naar zijn land van herkomst. 

Doordat niet blijkt dat hiermee rekening werd gehouden, heeft er ook geen correcte belangenafweging 
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plaatsgevonden tussen de gevolgen en het beoogde doel, waardoor thans niet vaststaat dat het 

indienen van een aanvraag tot machtiging van verblijf niet disproportioneel zou zijn. 

Dat het leven van een mens primeert op het vervullen van een formaliteit (namelijk deze aanvraag 

richten via de Belgische Ambassade of Consulaat uit het land van herkomst). 

Dat ten derde op het ogenblik dat de aanvraag tot machtiging van verblijf werd ingediend, de instructies 

nog niet vernietigd werden. De bedoeling van de nieuwe aanvraag was aantonen dat verzoeker nog 

steeds een werkgever bereidwillig gevonden had die hem via een arbeidskaart B in dienst wilde nemen. 

In tempore non suspectu kon verzoeker zich daarom nog steeds beroepen op de toepassing van de 

instructies daar verwerende partij deze nog steeds kan toepassen in het kader van haar discretionaire 

bevoegdheid. 

Dat dus ook deze elementen niet in overweging zijn genomen bij het beoordelen en motiveren van de 

bestreden beslissing. 

Het is dan ook zeer duidelijk aangetoond dat de bestreden beslissing ten onrechte besluit tot het 

onontvankelijk verklaren van verzoekers aanvraag en dat een schending van het middel dient 

weerhouden te worden.” 

 

4.2. De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, 

nr. 107 624). 

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Waar verzoeker tegelijkertijd een 

schending aanvoert van de formele en de materiële motiveringsplicht, dient er op te worden gewezen 

dat hij niet in redelijkheid kan aanvoeren dat enerzijds de juridische en feitelijke overwegingen niet in de 

bestreden beslissing zijn weergegeven en anderzijds die redenen niet deugdelijk zijn (RvS 11 juli 2001, 

nr. 97.739). De schending van de formele motiveringsplicht kan, in casu, niet op ontvankelijke wijze 

ingeroepen worden, daar uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven die de beslissing 

onderbouwen kent (RvS 25 september 2002, nr. 110.660). Uit de bewoordingen van het aangevoerde 

middel blijkt bovendien dat verzoeker louter kritiek uit op de inhoudelijke correctheid van de motieven, 

zodat het middel verder vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht dient te worden 

onderzocht. 

 

4.4. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

4.5. In de bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van het geschonden geachte artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet. Dit wetsartikel luidt als volgt:  

 

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

document 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.  

 

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op :  

- de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken  

- de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont.  

 

§ 2. Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard: 
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1° elementen die reeds aangehaald werden ter ondersteuning van een asielaanvraag in de zin van de 

artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 en die verworpen werden door de asieldiensten, met uitzondering van 

elementen die verworpen werden omdat ze vreemd zijn aan de criteria van de Conventie van Genève, 

zoals bepaald in artikel 48/3, en aan de criteria voorzien in artikel 48/4 met betrekking tot de subsidiaire 

bescherming of omdat de beoordeling ervan niet behoort tot de bevoegdheid van die instanties;  

2° elementen die in de loop van de procedure ter behandeling van de asielaanvraag in de zin van artikel 

50, 50bis, 50ter en 51 hadden moeten worden ingeroepen, aangezien zij reeds bestonden en gekend 

waren voor het einde van deze procedure;  

3° elementen die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf in het Rijk; 

4° elementen die ingeroepen werden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter.” 

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is in artikel 9, tweede lid van de 

vreemdelingenwet, dat 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, bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België een aanvraag indienen om tot een 

verblijf gemachtigd te worden, doch enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen.  

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zijn omstandig-

heden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen op 

de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die 

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen; 

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. staats-

secretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

gemachtigde van de bevoegde minister c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 

werd ingediend, te weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van 

deze verplichting en of hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen. De 

aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandigheden 

zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijf-

plaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit zijn 

uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

4.6. Uit de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet van 

10 februari 2011 (zie punt 1.15), die in het administratief dossier is opgenomen, blijkt dat verzoeker 

betreffende de buitengewone omstandigheden het volgende argumenteerde:  

 

“Dat normalerwijze de aanvraag van een machtiging tot verblijf in België door de vreemdeling moet 

worden gedaan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst. 

Dat de Vreemdelingenwet hierop echter een uitzondering voorziet, waardoor de vreemdeling in 

buitengewone omstandigheden een machtiging tot verblijf kan vragen vanuit zijn verblijfplaats in België. 

Op dat punt bepaalt trouwens de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de toepassing van artikel 9 

bis Vreemdelingenwet dat : “De betrokkene moet aantonen dat het onmogelijk of bijzonder moeilijk is om 

terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij tot verblijf is toegelaten, om de 

betrokken machtiging aan te vragen". 

Dat ten eerste verzoeker niet kan terugkeren naar Iran om aldaar een verzoek tot machtiging van verblijf 

in te dienen gelet op de onveilige omstandigheden waarin verzoeker dan zou moeten terugkeren. 

Gelet op de verschillende rapporten in dit verband komt het ongepast voor om verzoeker zulke grote 

risico's, met gevaar voor eigen leven te laten lopen enkel om het verzoek overeenkomstig artikel 9bis 

Vreemdelingenwet in te dienen. 
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Verzoeker brengt het onderdeel van de Nieuwsbrief Terugkeerpraktijk van maart 2009 over Iran bij waar 

verwezen wordt naar het Algemeen Ambtsbericht van de Nederlandse Ambassade en naar een rapport 

van Amnesty International "Human Rights Abuses Against the Kurdish Minority" waaruit de 

aanhoudende mensenrechtenschendingen blijken van personen van Koerdische afkomst zoals 

verzoeker. 

Verzoeker riskeert eens te meer zijn leven nu hij in België actief is voor de Democratische Partij, die dus 

een oppositiepartij is. 

Zodoende zijn er aldus buitengewone omstandigheden aanwezig die verantwoorden dat verzoeker zijn 

verzoek tot machtiging van verblijf in België indient. 

Er kan namelijk in de gegeven omstandigheden niet van verzoeker verwacht worden dat hij terugkeert 

naar Iran, zelfs niet voor enkele maanden, om aldaar een verzoek tot machtiging van verblijf in te 

dienen. 

Dat ten tweede verzoekers' centrum van belangen hier in België ligt nu hij gedurende 5,5 jaar zijn leven 

alhier opnieuw heeft opgebouwd en structuur heeft gegeven. Hij heeft alhier een bepaald sociaal en 

economisch welzijn opgericht in de zin van artikel 8 E.V.R.M,. 

Betreffende de duur van het verblijf en de integratie in de Belgische maatschappij, beslist de ministeriële 

omzendbrief van 21 juni 2007, dat die elementen niet op zich uitzonderlijke omstandigheden vormen. 

Wat in tegenstelling betekent dat die elementen wel als uitzonderlijke omstandigheden kunnen worden 

beschouwd, afhankelijk van elk soortgeval, als die elementen terug te vinden zijn met andere 

elementen. 

Dat er in hoofde van verzoeker zeker een combinatie van al deze elementen is. 

Zo verblijft hij alhier 5,5 jaar waarvan 5 jaar op legale wijze, er is zeker sprake van een goede integratie, 

verzoeker spreekt de Nederlandse taal, verzoeker bouwt op zelfstandige wijze zijn leven uit door 

contacten met vrienden en kennissen te onderhouden en door het huren van een appartement, 

verzoeker doet ook al het mogelijke om te werken en is ook vertrouwd geraakt met de Belgische 

arbeidsmarkt,... 

Indien verzoeker voor het indienen van dit verzoekschrift terug naar zijn land van herkomst zou moeten 

gaan dan zal de relatie met verzoekers’ werkgever, in casu (…), hieronder lijden. 

Als verzoeker voor meerdere maanden moet terugkeren, zal hij bij terugkomst meer dan waarschijnlijk 

zijn werk alhier niet kunnen aanvatten wat hem weer onmiddellijk in een precaire toestand zou brengen. 

Een tijdelijke terugkeer is zeker schadelijk voor verzoeker daar hij zijn stabiliteit en sociale voordelen 

waarvan hij kon genieten, zal verliezen. 

Dat verzoeker duidelijk inspanningen levert om te kunnen werken, dit terwijl hij anders een uitkering als 

alleenstaande zou ontvangen van het OCMW. Dat deze inspanningen om niet ten laste te zijn van de 

samenleving dan ook niet ontmoedigd mogen worden. 

De bijzondere omstandigheden staan derhalve onomstootbaar vast en zijn zeker af te leiden uit de 

onveilige situatie voor verzoeker in Iran in combinatie met een prima integratie, 

De vraag is derhalve ontvankelijk en bovendien gegrond. 

Het is duidelijk dat een terugleiding naar de grens, en men zich de vraag kan stellen of dit op dit moment 

mogelijk is, onmenselijk is en niet in verhouding staat met het doel wat men wilt bereiken. 

Verzoeker heeft er zodoende alle belang bij, zowel persoonlijk, rechtstreeks, actueel en wettig, om deze 

aanvraag vanuit België te richten. 

(…)” 

 

4.7. Verzoeker stelt zowel in zijn eerste als in zijn tweede middelonderdeel dat de bestreden beslissing 

niet motiveert “waarom de aangehaalde humanitaire redenen de aanvraag van verzoeker niet zouden 

rechtvaardigen” en dat de buitengewone omstandigheden in casu niet onderzocht zouden zijn zoals de 

rechtspraak van de Raad van State vereist in het kader van het oude artikel 9, derde lid van de 

vreemdelingenwet. Uit een eenvoudige lectuur van de bestreden beslissing blijkt echter dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris alle door verzoeker in zijn aanvraag aangevoerde elementen onder 

de loep heeft genomen en duidelijk heeft uiteengezet waarom deze niet als buitengewone omstandig-

heden kunnen worden beschouwd.  

 

4.8. Met betrekking tot de in de aanvraag aangevoerde persoonlijke activiteiten in het kader van zijn 

lidmaatschap van de Democratische partij in België, wordt in de bestreden beslissing gesteld dat 

verzoeker “op zijn minst een begin van bewijs (dient) te leveren dat hij persoonlijk zal vervolgd worden 

indien hij de aanvraag zou moeten indienen via de gewone procedure. Het loutere feit dat hij een actief 

lid is van een Koerdische partij toont niet aan dat hij daarvoor vervolgd zou worden. De asielinstanties 

hebben trouwens aangegeven dat hij een laag profiel heeft en dat hij niet aantoont dat hij in Iran omwille 

van zijn lidmaatschap zou vervolgd worden. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw element toe 

aan de elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht en die niet weerhouden 
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werden door de bevoegde instanties.” In de door verzoeker ingeroepen nieuwsbrief Terugkeerpraktijk 

van Vluchtelingenwerk Vlaanderen van maart 2009 wordt in het algemeen gesteld dat “Iraniërs bij 

terugkeer soms uitgebreid worden verhoord om vast te stellen of de persoon in het buitenland 

oppositionele activiteiten heeft verricht” en dat uit een aantal rapporten blijkt dat Koerdische 

(mensenrechten)activisten, journalisten en activisten kunnen worden aangepakt. In zijn middel beweert 

verzoeker dat hij hiermee zou hebben aangetoond dat hij bij terugkeer naar Iran een risico loopt om 

gearresteerd en vervolgd te worden. Uit het asieldossier van verzoeker blijkt nochtans het ‘low profile’-

karakter van zijn lidmaatschap en zijn politieke activiteiten (cf. RvV 3 juli 2008, nr. 13 631) waardoor hij 

niet in aanmerking komt voor internationale bescherming. De Raad acht het geenszins kennelijk 

onredelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris verwijst naar het onderzoek van de asielinstanties 

en besluit dat ”De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf (…) 

bijgevolg geen andere beoordeling (wettigen) dan die van deze instantie.” Verzoeker toont thans niet 

aan dat de aangevoerde activiteiten in België voor de Democratische Partij wezenlijk verschillen van de 

elementen die hij reeds had aangebracht in het kader van zijn asielprocedures, waardoor hij niet 

aannemelijk maakt dat hij omwille van zijn politiek engagement onder de negatieve aandacht van de 

Iraanse autoriteiten zou komen hetgeen de indiening van zijn aanvraag via de gewone procedure zou 

bemoeilijken. Hieruit lijkt verzoeker verkeerdelijk af te leiden dat iemand aan wie de vluchtelingenstatus 

werd geweigerd geen ontvankelijke aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis meer 

zou kunnen indienen. Dit geldt natuurlijk enkel wanneer men zich, zoals verzoeker, op identieke 

motieven baseert, hetgeen overigens uitdrukkelijk wordt bevestigd in het hierboven weergegeven artikel 

9bis, §2, 1° van de vreemdelingenwet, met name dat elementen die reeds werden aangehaald ter 

ondersteuning van een asielaanvraag niet kunnen worden aanvaard als buitengewone omstandigheden.  

 

4.9. Voor zover verzoeker zich voor de ontvankelijkheid van zijn aanvraag baseert op de algemene 

situatie in Iran, die zou blijken uit de aangehaalde rapporten, wordt in de beslissing gesteld dat een 

loutere verwijzing naar algemene rapporten niet volstaat als bewijs van een buitengewone omstandig-

heid zoals bedoeld in artikel 9bis van de vreemdelingenwet “daar deze rapporten gaan over de 

algemene toestand in Iran en betrokkene geen persoonlijke bewijzen levert dat zijn leven in gevaar zou 

zijn. Het bericht van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken dateert trouwens van 

22.07.2008 en gaat over mensenrechtenschendingen die plaatsvonden tussen 01.06.2007 en 

15.07.2008.” Verzoeker meent dat hierdoor het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiverings-

plicht worden geschonden, maar hij verduidelijkt niet met welke elementen onvoldoende rekening zou 

zijn gehouden of op welke wijze uit deze rapporten zou kunnen worden afgeleid dat hij wel degelijk 

persoonlijk in gevaar zou zijn. De blote bewering van verzoeker dat er geen afweging werd gemaakt en 

dat het doel van de maatregel disproportioneel is aan zijn gevolgen, wordt niet verder gestaafd. De 

Raad brengt in herinnering dat de eerste bestreden beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf onontvankelijk wordt verklaard, geen enkel effect heeft op de actuele verblijfssituatie van 

verzoeker en geen verwijderingsmaatregel omvat, waardoor het aan verzoeker toekomt concreet toe te 

lichten welke benadeling zou voortvloeien uit deze “maatregel” en welke belangenafweging de 

verwerende partij in dit geval zou moeten maken.  

 

4.10. Met betrekking tot de ingeroepen integratie wordt in de beslissing gesteld dat deze “zeker en vast 

bewonderenswaardig (is), maar (niet) verantwoordt (…) dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

België wordt ingediend”. In zijn middel herneemt verzoeker deze integratie-elementen en lijkt hij de 

mening toegedaan dat deze wel degelijk in aanmerking kunnen worden genomen als buitengewone 

omstandigheid, maar hij slaagt er niet in om de pertinente overweging uit de bestreden beslissing aan 

het wankelen te brengen. Verzoeker zou immers moeten aantonen waarom zijn verregaande integratie 

de indiening van de aanvraag via de bevoegde Belgische vertegenwoordiging in het buitenland 

bijzonder moeilijk of onmogelijk zouden maken. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, wordt in de 

bestreden beslissing wel degelijk verwoord waarom het verblijf van verzoeker niet als “uitzonderlijk” kan 

worden aangemerkt: “Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van 

de asielprocedure en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Betrokkene diende 

vier asielaanvragen in. Op geen enkel moment werd hem de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 

bescherming toegekend. De vierde en laatste asielaanvraag werd afgesloten op 26.09.2012 met een 

beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken waarbij de elementen die hij voorlegde niet meer in 

overweging werden genomen (beslissing 13quater). Betrokkene verkoos geen gevolg te geven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. Uit langdurig illegaal verblijf 

kunnen geen rechten geput worden met het oog op regularisatie. Geen enkele van de vier asiel-

procedures heeft onredelijk lang geduurd. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan 

betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000)”.  
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4.11. Bijkomend dient te worden aangestipt dat de “buitengewone omstandigheden” niet mogen worden 

verward met de argumenten ten gronde om een machtiging tot verblijf te verkrijgen. Het verblijf van de 

vreemdeling in België en de daaruit voortvloeiende integratie en sociale bindingen zijn in de eerste 

plaats elementen die betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag, die aan een onderzoek 

zullen worden onderworpen wanneer de aanvraag conform artikel 9, tweede lid van de vreemdelingen-

wet via de bevoegde diplomatieke vertegenwoordiging in het buitenland wordt ingediend, zoals trouwens 

ook in de bestreden beslissing vermeld staat. Deze zienswijze is overigens in overeenstemming met de 

vaste rechtspraak van de Raad van State. Dit rechtscollege stelde immers “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). 

 

4.12. De Raad merkt nog op dat verzoeker in zijn middel de aandacht vestigt op zijn legale verblijfs-

situatie in het kader van zijn ontvankelijke medische regularisatie-aanvraag op basis van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet. Hierbij dringt zich de vaststelling op dat verzoeker dit element niet had als 

buitengewone omstandigheid had ingeroepen in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf van 10 februari 

2011 zodat hij de gemachtigde van de staatssecretaris geenszins kan verwijten hiermee geen rekening 

te hebben gehouden. De Raad kan hierop evenmin acht slaan, aangezien hij de regelmatigheid van een 

bestuurshandeling dient te beoordelen in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het 

nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen (RvS 2 juli 2008, nr. 2982 (c)). 

Waar verzoeker in zijn middel eenvoudigweg stelt dat men een weigering dient te kaderen in een van de 

uitzonderingsgevallen van artikel 8, tweede lid van het EVRM, is het aan hem om dit nader uit te werken 

hetgeen hij echter verzuimt.  

 

4.13. In zoverre verzoeker zich in zijn aanvraag zou hebben beroepen op de “instructie” van 19 juli 2009, 

merkt de Raad op dat deze door de Raad van State werd vernietigd (RvS 9 december 2009, nr. 

198.769). In tegenstelling tot hetgeen verzoeker voorhoudt had deze vernietiging plaats vóór hij een 

eerste aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet indiende 

(namelijk op 11 december 2009, zie punt 1.11.), zodat de aanvraag van verzoeker zeker niet ‘in tempore 

non suspecto’ werd ingediend. Door toedoen van het vernietigingsarrest van de Raad van State is de 

instructie immers met terugwerkende kracht uit het rechtsverkeer verwijderd en wordt ze geacht nooit te 

hebben bestaan. In een later arrest van de Raad van State (RvS 10 oktober 2012, nr. 220.932) werd 

daarna nogmaals uitdrukkelijk bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 “integraal is vernietigd” en dat 

de discretionaire bevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris krachtens artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet beschikt geen reden vormt “om zich alsnog op de criteria van de vernietigde 

instructie van 19 juli 2009 te steunen”. In tegenstelling tot hetgeen verzoeker voorhoudt, werd over dit 

element wel degelijk gemotiveerd in de bestreden beslissing waardoor de gemachtigde van de staats-

secretaris op dit punt geen onzorgvuldigheid kan worden verweten. In de beslissing staat althans het 

volgende te lezen: “(…) Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept 

betrokkene zich op de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis 

van de wet van 15.12.1980, meer bepaald criterium 2.8B. We merken echter op dat deze instructie 

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. De wet van 

22/12/1999 was een enige en unieke operatie, de criteria voor regularisatie vermeld, in deze wet zijn 

dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie op grond van art. 9 van de wet van 1980. 

(…)”.     

 

4.14. Er werd geen schending aangetoond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Verzoeker maakt 

niet aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris met bepaalde elementen geen of 

onvoldoende rekening zou hebben gehouden of op kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit zou zijn 

gekomen. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen. Er werd 

geen schending van de zorgvuldigheidsplicht of van de materiële motiveringsplicht aangetoond.  

 

Het middel is ongegrond. 

 

 

 

5. Korte debatten 
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De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

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

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

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig februari tweeduizend 

veertien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 


