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 nr. 142 331 van 30 maart 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Iraanse nationaliteit te zijn, op 22 april 2014 

hebben 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 19 maart 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

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

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking van 21 mei 2014 met refertenummer REGUL X houdende vaststelling van het 

rolrecht. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 september 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 oktober 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. MONDEN, die loco advocaat P. CHARPENTIER verschijnt 

voor de verzoekende partijen en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 31 maart 2008 diende de eerste verzoeker een asielaanvraag in. 

 

Op 4 mei 2009 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de beslissing 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen 
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deze beslissing diende de eerste verzoeker een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad). 

 

Op 22 juni 2009 diende de eerste verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf, in toepassing 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de vreemdelingenwet). 

 

Op 7 juli 2009 trok het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zijn beslissing 

van 4 mei 2009 in. 

 

Op 17 juli 2009 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen wederom de 

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

beschermingsstatus. Ook tegen deze beslissing diende de eerste verzoeker een beroep in bij de Raad. 

 

Bij arrest nr. 30.084 van 24 juli 2009 verwierp de Raad het beroep van de eerste verzoeker dat was 

ingediend tegen de beslissing van 4 mei 2009 van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen. 

 

Bij arrest nr. 34.368 van 19 november 2009 verwierp de Raad het beroep van de eerste verzoeker dat 

was ingediend tegen de beslissing van 17 juli 2009 van het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen. 

 

Op 5 januari 2010 nam de verweerder een bevel om een grondgebied te verlaten ten aanzien van de 

eerste verzoeker. Tegen deze beslissing diende de eerste verzoeker een vordering tot schorsing en een 

beroep tot nietigverklaring in bij de Raad. Op 8 februari 2010 werd de voormelde beslissing ingetrokken 

door de verweerder. 

 

Op 12 april 2010 werd de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet ontvankelijk verklaard. 

 

Op 19 april 2010 bij arrest nr. 41.729 verwierp de Raad het beroep van de eerste verzoeker dat was 

ingediend tegen het bevel om het grondgebied te verlaten van 5 januari 2010. 

 

Op 5 juli 2012 werd de eerste verzoeker in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie, geldig tot 

21 juli 2012. 

 

Op 3 september 2012 verleende de ambtenaar-geneesheer een medisch advies. 

 

Op 11 september 2012 nam de verweerder de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard. Tegen deze 

beslissing diende de eerste verzoeker een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring in 

bij de Raad. 

 

Op 11 oktober 2012 nam de verweerder een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 

13quinquies) ten aanzien van de eerste verzoeker. Tegen deze beslissing diende de eerste verzoeker 

eveneens een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad. 

 

Op 31 oktober 2012 diende de eerste verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in, in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 13 november 2012 werd de beslissing van 11 september 2012 houdende de ongegrondheid van de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, ingetrokken. 

 

Op 26 november 2012 werd de eerste verzoeker terug in het bezit gesteld van een attest van 

immatriculatie, geldig tot 25 februari 2013. 

 

Op 18 december 2012 verleende de ambtenaar-geneesheer een nieuw medisch advies. 

Op 28 december 2012 nam de verweerder wederom de beslissing houdende de ongegrondheid van de 

aanvraag om machtiging tot verblijf, in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Ook tegen 

deze beslissing diende de eerste verzoeker een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring in bij de Raad. 
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Bij arrest nr. 96.137 van 30 januari 2013 verwierp de Raad het beroep van de eerste verzoeker, dat was 

ingediend tegen de beslissing van 11 september 2012 houdende de ongegrond verklaring van de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 21 februari 2013 werd ook de beslissing van 28 december 2012 houdende de ongegrondheid van de 

aanvraag om machtiging tot verblijf, in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, door de 

verweerder ingetrokken. 

 

Op 6 maart 2013 verleende de ambtenaar-geneesheer voor de derde maal een medisch advies. 

 

Op 8 maart 2013 nam de verweerder nogmaals de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, ongegrond werd verklaard. Ook tegen 

deze beslissing diende de eerste verzoeker een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring in bij de Raad. De verweerder trok zijn beslissing nogmaals in. 

 

Op 18 maart 2013 bij arrest nr. 119.301 verwierp de Raad het beroep van de eerste verzoeker, dat was 

ingesteld tegen de beslissing van 28 december 2012 houdende de ongegrondheid van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf, in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 2 april 2013 diende de eerste verzoeker een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, in. 

 

Op 14 mei 2013 werd nu ook de beslissing van 8 maart 2013 houdende de ongegrondheid van de 

aanvraag om machtiging tot verblijf, in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, door de 

verweerder ingetrokken. 

 

Op 17 mei 2013 werd de eerste verzoeker wederom in het bezit gesteld van een attest van 

immatriculatie, geldig tot 16 augustus 2013. 

 

Op 31 mei 2013 richtte de eerste verzoeker zich tot de rechtbank van eerste aanleg met het oog op het 

laten afleveren van een machtiging tot verblijf. 

 

Op 24 juni 2013 verleende de ambtenaar-geneesheer voor de vierde keer een medisch advies in 

dezelfde zaak. 

 

Op 28 juni 2013 richtte de eerste verzoeker zich andermaal tot de rechtbank van eerste aanleg met het 

oog op het laten afleveren van een machtiging tot verblijf. 

 

Op 3 juli 2013 nam de verweerder opnieuw de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van 22 juni 2009, ongegrond werd verklaard. 

Wederom diende de eerste verzoeker een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring in 

bij de Raad. Wederom trok de verweerder haar beslissing in. 

 

Op 6 augustus 2013 nam de verweerder de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van 2 april 2013, onontvankelijk werd verklaard. 

 

Op 20 augustus 2013 werd een derde aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet ingediend. 

 

Bij arrest nr. 109.363 van 9 september 2013 verwierp de Raad het beroep dat was ingediend tegen de 

beslissing van 8 maart 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet, van 22 juni 2009, ongegrond werd verklaard daar het beroep doelloos was 

geworden, na intrekking van de voormelde beslissing. 

 

Op 16 september 2013 richtte de eerste verzoeker zich voor de derde maal tot de rechtbank van eerste 

aanleg met het oog op het laten afleveren van een machtiging tot verblijf. 

Op 23 september 2013 nam de verweerder de beslissing waarbij de (eerste) aanvraag om machtiging 

tot verblijf, in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, onontvankelijk werd verklaard. 

Op diezelfde dag werd een bevel om het grondgebied te verlaten genomen. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Op 4 oktober 2013 werd de beslissing van 3 juli 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van 22 juni 2009, ongegrond werd verklaard, 

nogmaals ingetrokken door de verweerder. 

 

Op 9 oktober 2013 verleende de ambtenaar-geneesheer voor de vijfde maal een medisch advies in 

dezelfde zaak. 

 

Eveneens op 9 oktober 2013 nam de verweerder opnieuw de beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van 22 juni 2009, 

ongegrond werd verklaard. Ook tegen deze beslissing werd een beroep ingesteld bij de Raad. 

 

Bij arrest nr. 113.517 van 7 november 2013 verwierp de Raad het beroep dat was ingediend tegen de 

beslissing van 3 juli 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet, van 22 juni 2009, ongegrond werd verklaard, aangezien het beroep doelloos 

was geworden na intrekking van de bestreden beslissing. 

 

Op 9 december 2013 besliste de verweerder om de derde aanvraag van 20 augustus 2013 om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk te 

verklaren. 

 

Op 27 december 2013 dienden de verzoekers een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Op 10 januari 2014 werd een vierde aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet ingediend. 

 

Op 19 maart 2014 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) om de tweede aanvraag 

van 27 december 2013 om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk te verklaren. 

 

Dit is de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekers ter kennis gebracht op 21 maart 2014 

en is als volgt gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 27.12.2013 werd 

ingediend en op 20.01.2014 werd aangevuld door : 

 

[…]  

 

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 betrokkenen de 

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

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

buitenland. 

 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft, dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dienen verzoekers hun beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. 

De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Ook het aangehaalde 

art. 1 van het Verdrag tegen foltering en andere, wrede onmenselijke of onterende behandeling of 

bestraffing, aangenomen te New York op 10.12.1984, kan niet weerhouden worden, aangezien hier 

dezelfde motivering geldt als voor art. 3 van het EVRM. 
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Betrokkenen stellen dat hun aanvraag ontvankelijk moet verklaard worden conform de 'algemene 

beslissingslijn van het bureau voor regularisatie'. Het komt echter de verzoekers toe om aan te tonen dat 

er buitengewone omstandigheden zijn, die hen verhinderen de aanvraag via de reguliere weg in te 

dienen. Een loutere verwijzing naar 'de algemene beslissingslijn' kan niet weerhouden worden. 

 

Betrokkenen menen dat hun verzoek op gelijke basis staat met een aanvraag om machtiging tot verblijf 

conform de regularisatiewet van 22.12.1999. De wet van 22.12.1999 was echter 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 grand van art. 9bis van de wet van 1980. 

 

Betrokkenen beweren dat een terugkeer naar het land van herkomst onwenselijk en onmenselijk is en 

dat zij een trauma zullen oplopen bij een gedwongen terugkeer. Verzoekers tonen echter niet aan de 

hand van concrete elementen aan dat zij niet zouden kunnen terugkeren naar het land van herkomst of 

een derde land waar zij kunnen verblijven om de aanvraag via de reguliere weg in te dienen. De loutere 

vage bewering dat zij een trauma zouden oplopen bij een terugkeer volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. 

 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft, dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing is, aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar 

machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt, zodat er van een verbreking van de familiale 

banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Het feit dat de kinderen hier naar school gaan, wat gestaafd wordt aan de hand van schoolattesten en 

rapporten, kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid, omdat betrokkenen niet 

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

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

niet in het land van herkomst te vinden is. Wat betreft het argument dat de kinderen pedagogische 

problemen zullen ondervinden bij een repatriëring en dat een onderbreking van de scholing nefaste 

gevolgen zal hebben, dient opgemerkt te worden dat betrokkenen steeds op de hoogte waren van het 

feit dat hun verblijfssituatie precair was en dat de scholing van de kinderen in België mogelijks slechts 

een tijdelijke oplossing was. Het inroepen van het recht op onderwijs zoals bepaald in het Internationaal 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) kan niet weerhouden worden, aangezien betrokkenen 

op geen enkele wijze aantonen dat er geen onderwijs beschikbaar is in het land van herkomst. Voorts 

verwijst de advocaat naar art. 9 van het IRVK, maar aangezien de ouders niet gescheiden worden van 

de kinderen is er geen sprake van een mogelijke schending van dit artikel. 

 

De advocaat van betrokkenen beweert dat het verblijf van betrokkenen geregulariseerd dient te worden 

omdat hun situatie gelijkaardig zou zijn aan de situatie van andere vreemdelingen die geregulariseerd 

werden. Het is aan de verzoekers om de overeenkomsten aan te tonen tussen hun eigen situatie en de 

situatie waarvan zij beweren dat ze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13/07/2001). Men 

kan er immers niet zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoekers verkeren 

analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan zij refereren. Ook het feit dat andere 

vreemdelingen van een verblijfsregularisatie hebben kunnen genieten brengt niet ipso facto een 

verblijfsregularisatie voor de betrokkenen met zich mee, noch vormt dit een buitengewone 

omstandigheid die een tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst verhindert of bemoeilijkt. 

Overigens wordt elk dossier naar aanleiding van een regularisatieaanvraag individueel onderzocht. 

 

Betrokkenen halen aan dat zij zich bekeerd hebben tot het Christendom en leggen ter staving 

doopcertificaten van de Perzische kerk voor. Zij menen dat zij hierdoor in Iran de doodstraf riskeren. Zij 

leggen echter geen bewijzen voor dat zij, omwille van een bekering tot het Christendom, effectief 

vervolgd zullen worden. Uit het loutere feit dat zij zich in België bekeerd hebben tot het Christendom, 

kan niet zonder meer besloten worden dat zij problemen zullen ondervinden in hun land van herkomst. 

Betrokkenen brengen geen concrete elementen aan die daarop wijzen. Het louter poneren van de 

algemene stelling dat zij zich volgens de Islam schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf waarop de 

doodstraf staat en dat de doodstraf in Iran frequent wordt uitgevoerd, zonder voorleggen van enig 

bewijsstuk, volstaat niet om aan te tonen dat verzoekers gevaar zullen lopen bij een terugkeer. Het komt 

de betrokkenen toe hun argumenten met de nodige bewijsstukken te onderbouwen. 

 

Wat betreft de documenten die overgemaakt werden in de aanvulling van 20.01.2014, namelijk een 

vonnis van de arbeidsrechtbank met als verzoekende partij de heer A(…)en een beslissing van de Raad 
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voor Vreemdelingenbetwistingen voor diezelfde persoon, dient opgemerkt te worden dat deze niet 

relevant zijn, aangezien ze geen betrekking hebben op betrokkenen en er evenmin een verband met 

verzoekers wordt aangetoond. 

 

Betrokkenen dienden een asielaanvraag in op 31.03.2008, die afgesloten werd op 23.11.2009 met een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De duur van de procedure - 

namelijk een jaar en iets minder dan acht maanden - was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang 

kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkenen ipso 

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

 

De elementen met betrekking tot de integratie - namelijk dat betrokkenen sinds maart 2008 in België 

verblijven; dat zij hier duurzame sociale bindingen zouden hebben; dat zij lessen Frans gevolgd hebben; 

dat verzoekster rijlessen gevolgd heeft; dat zij over uitstekende kwalificaties en dito talenkennis in 

functie van de arbeidsmarkt zouden beschikken; dat zij werkbereid zouden zijn; dat zij hier een grote 

vrienden en kennissenkring zouden opgebouwd hebben; dat zij overgegaan zouden zijn tot de 

verinnerlijking van onze taal, zeden en gewoonten en zich de Belgische samenlevingsnormen zouden 

eigen gemaakt hebben - kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien 

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

(RvS 9 december 2009, nr. 198.769). De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het 

voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit een inbreuk begingen tegen de openbare 

orde, dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat 

zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving.” 

 

Bij ’s Raads arrest nr. 126.285 van 26 juni 2014 werd de beslissing van 9 oktober 2013 houdende de 

ongegrondheid van de aanvraag van 22 juni 2009 om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet, vernietigd. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De griffie van de Raad stelde vast dat het voorliggende verzoekschrift werd ingediend door de heer 

M. A. C. en mevrouw R. K. L., in eigen naam en in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger 

van hun minderjarige zoon M. A. S.,  doch dat er geen bewijs voor een kosteloze rechtspleging werd 

bijgebracht wat betreft deze laatste persoon. Op 30 april 2014 werd een aangetekend schrijven gericht 

aan de heer M. A. C., mevrouw R. K. L. en hun zoon M. A. S. op hun gekozen woonplaats, en werd hen 

gevraagd om gelet op artikel 9/1 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, binnen de 8 dagen na ontvangst van de 

brief, het verzoekschrift te regulariseren voor hun minderjarige zoon middels een bewijs voor een 

kosteloze rechtspleging in zijn hoofde. Er volgde geen reactie. 

  

Op 22 mei 2014 werd door de griffie bij aangetekend schrijven gewezen op artikel 39/68-1, §§ 1, 3, 4 en 

5 van de Vreemdelingenwet en artikel 9/2 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Hierbij werd vastgesteld dat niet voldaan 

is aan de cumulatieve voorwaarden tot het verschuldigd zijn van het rolrecht in hoofde van de 

minderjarige zoon en werd verzocht om het voor hem verschuldigde rolrecht van 175 euro te betalen. 

 

Gezien het rolrecht vervolgens niet werd betaald, werd het verzoekschrift enkel op de rol geplaatst voor 

de mevrouw de heer M. A. C. en mevrouw R. K. L., aan wie de kosteloze rechtspleging werd toegekend. 

 

2.2. Aan de verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekers te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

3.1. In een eerste middel voeren de verzoekers de schending aan van artikel 9bis van de 

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

motivering van bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991). De verzoekers voeren tevens een 

manifeste beoordelingsfout en machtsoverschrijding aan.  
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Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“La décision considère qu’il n’existe pas de difficulté majeure pour se rendre en Iran et y postuler, 

auprès de l’Ambassade Belge, une autorisation de séjour. 

 

Elle évoque pourtant tant la scolarité des enfants (tant de S., qui est mineure, que du fils majeur, auquel 

la décision n’a pas été signifiée) que le fait que la famille s’est convertie au christianisme… 

 

Il résulte d’articles parus voici quelques années dans certains journaux, que les personnes originaires 

d’Iran, qui se convertissent à la religion chrétienne, risque sinon la peine capitale, du moins des mauvais 

traitements ou des peines d’emprisonnement lourdes... 

 

Prétendre que l’Office des Etrangers n’a pas à se préoccuper de la conséquence qu’aurait un retour en 

Iran, à savoir, l’interruption de la scolarité des enfants est évidement inacceptable. 

 

En ce qui concerne S., étant mineure, il y a lieu de prendre en considération les dispositions de la 

Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant et l’arrêt récent qui a été prononcé par la Cour 

Constitutionnelle le 17.10.2013 (en matière de filiation) et qui rappelle la nécessité des autorités et 

juridictions de tenir compte de l’art 22 bis et de la CIDE. 

 

D’autre part, l’Office des Etrangers est évidemment au courant de l’état de santé de Mr M., qui est 

gravement altéré ainsi qu’il apparait des différentes décisions qui ont été prises par l’Office des Etranger 

et qu’il a, à de multiples reprises, retirées. 

 

Il résulte ainsi d’un rapport médical circonstancié établi par le Dr S. le 16.10.2012 que l’appréciation du 

médecin de l’Office des Etrangers est à la fois légère et inexacte, dès lors que : 

 

« Mr M. souffre d’un état psycho-traumatique grave en pleine évolution, avec des antécédents 

hallucinatoires liés à l’endormissement font une évolution possible est l’installation dans la psychose et 

avec des idées suicidaires dont le risque est élevé. Tout ceci est indiqué dans les rapports médicaux 

rédigés par le Dr F. ou par moimême, auxquels le Dr M. fait référence sans citer ces passages. Il en 

résulte que le traitement en cours est à la fois indispensable et réellement actif, et que son interruption, 

même temporaire risquerait d’avoir des conséquences graves pour la vie ou pour la santé mentale ». 

 

D’autres certificats sont déposés au dossier émanant notamment du Dr E. daté du 28.01.2013, ainsi que 

le rapport du Dr F. du 31.01.2013. 

 

Ce dernier est psychiatre à Huy et, dans son rapport, fait bien apparaitre les risques réels que 

représenterait, pour le requérant, l’obligation de quitter la Belgique pour retourner en Iran. 

 

Le risque d’atteinte à son intégrité physique résulte à l’évidence de ce que : 

 

« Les idées suicidaires sont toujours présentes actuellement et sa famille n’ose pas le laisser seul. Je 

rappelle que, d’après l’intéressé, le point de départ de son problème est son arrestation par la police 

iranienne pour détention de cassettes audio et vidéo peu appréciées par me régime ». 

 

Après son arrestation, il aurait été torturé par la police et notamment fouetté et tabassé avec des 

chaines. C’est dans les mois qui suivent qu’il va présenter un syndrome post-traumatique… » 

 

Le Dr F. affirme s’inscrire en faux contre les conclusions du confrère M. « Non seulement à cause des 

idées suicidaires bien présentes mais encore parce que, si la psychopathologie du patient est devenue 

chronique et si, en Belgique, cela n’implique pas qu’il ne puisse y avoir, dans la suite, une aggravation 

considérable de ses troubles, si les circonstances changeaient du tout au tout, comme par exemple lors 

d’un rapatriement forcé… L’angoisse insupportable de retomber dans un climat persécutif peut amener 

le patient à une fuite dans le suicide ». 

 

Le même médecin, dans ce rapport daté du 31.01.2013, émet encore les plus expresses réserves « Par 

rapport à l’accessibilité aux soins dans le pays d’origine, à savoir l’Iran, où les possibilités de traitements 

psychiatriques réguliers n’existent que dans les grands centre urbains. Enfin, par rapport à un risque 

réel de traitement inhumain qui serait inexistant d’après mon confrère, je signale que l’intéressé connait 
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mieux que personne la police iranienne et ses méthodes expéditives dans ce pays peu réputé pour son 

observation scrupuleuse des règles en matière de droits de l’homme ». 

 

L’attestation de la psychologue W. fait également apparaître des risques considérables si le requérant 

devait être contraint à rentrer dans son pays. 

 

L’ensemble de ces éléments : la scolarité de l’enfant mineure, la conversion à la religion chrétienne, et 

l’état de santé de Mr M. constituent des éléments essentiels qui permettent de conclure, à l’évidence, 

que la famille ne saurait retourner en Iran pour postuler une autorisation de séjour. 

 

La décision résulte donc d’une erreur manifeste d’appréciation et elle parait mal motivée au regard de la 

loi de 1991, dès lors qu’elle viole la notion de circonstances exceptionnelles reprise à l’art 9 bis. 

 

A cet égard, on rappelle les travaux préparatoires publiés à la pasinomie qui font apparaitre le souci du 

législateur de faciliter à l’étranger résidant en Belgique, l’introduction d’une demande pour lui éviter un 

voyage à l’étranger, ainsi que la jurisprudence constante du Conseil d’Etat qui rappelle que les 

circonstances exceptionnelles ne doivent pas être assimilées avec des circonstances relevant de la 

force majeure ou de l’impossibilité absolue de retour à l’étranger. 

 

Les éléments indiqués ci-avant démontrent incontestablement que les circonstances exceptionnelles 

étaient établies. 

 

En refusant de les prendre en considération, l’Office des Etrangers a également commis un excès de 

pouvoir.” 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn. 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, met 

name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond 

waarvan zij is genomen. 

 

De Raad stelt vast dat de thans bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven, zowel in 

rechte als in feite, aangeeft op basis waarvan ze is genomen. 

 

In de bestreden beslissing wordt immers duidelijk verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite met name dat 

de “aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden 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”. Aldus wordt gesteld dat de door de verzoekers aangehaalde elementen geen buitengewone 

omstandigheid vormen waarom zij de aanvraag tot machtiging van verblijf niet kunnen indienen via de 

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

plaats van oponthoud in het buitenland. Vervolgens wordt nader ingegaan op elk van de door de 

verzoekers in de aanvraag aangehaalde elementen en wordt op concrete wijze toegelicht waarom deze 

elementen niet als buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet in 

aanmerking kunnen worden genomen. 

 

De verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet 

zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). De 

verzoekers geven evenmin aan waarom de concrete, in de bestreden beslissing uitgedrukte motieven 

niet afdoende zouden zijn. 
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De verzoekers tonen met hun uiteenzetting bijgevolg geen schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekers met hun betoog, waarbij zij zich tevens beroepen op een 

manifeste beoordelingsfout, in wezen aangeven het niet eens te zijn met de beoordeling van de 

gemachtigde omtrent de buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Een dergelijke kritiek betreft niet de formele motivering van de bestreden beslissing, 

doch de materiële motiveringsplicht en zulks in het licht van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Het enige middel wordt dan ook vanuit dit oogpunt onderzocht.  

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Onderzoek van de materiële motiveringplicht vergt in casu onderzoek van het tevens geschonden 

geachte artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

  

Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk 

besluit bepaalde afwijkingen, moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van 

oponthoud in het buitenland”.  

 

Artikel 9bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of aan diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.”  

 

Als algemene regel geldt dus dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven 

door een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Luidens artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet kan in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over 

een identiteitsdocument beschikt, het hem evenwel worden toegestaan die aanvraag te richten tot de 

burgemeester van zijn verblijfplaats in België. De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan 

te vragen, als uitzonderingsbepaling, moet restrictief worden geïnterpreteerd. De “buitengewone 

omstandigheden” waarvan sprake strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor 

een verblijf van meer dan drie maanden wordt verleend, maar enkel om te verantwoorden waarom de 

aanvraag in België en niet in het buitenland wordt ingediend. Het zijn omstandigheden die weliswaar 

geen overmacht dienen uit te maken maar die het wel bijzonder moeilijk maken voor de aanvrager om 

tijdelijk naar zijn land van oorsprong of de plaats van oponthoud in het buitenland terug te keren om er 

de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging tot verblijf te vervullen.  

 

Een aanvraag ingediend met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet vereist dus vanwege 

de overheid een dubbel onderzoek :  

 

1° wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen;  
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2° wat de gegrondheid van de aanvraag betreft, eens ze ontvankelijk is bevonden: of er reden is om de 

vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. Desbetreffend beschikt de 

minister over een ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

In casu werd de aanvraag tot machtiging tot verblijf die de verzoeker indiende op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet onontvankelijk bevonden en is dus de invulling van het begrip “buitengewone 

omstandigheden” aan de orde. Teneinde de verweerder toe te laten te oordelen over het al dan niet 

voldaan zijn aan deze voorwaarde, dient de aanvrager, zoals reeds gesteld, aan te tonen dat het voor 

hem bijzonder moeilijk is terug te keren naar zijn land van oorsprong of naar een land waar hij 

gemachtigd is te verblijven, om er zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting 

moet duidelijk blijken waarin het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

De verzoekers geven in essentie aan dat de scholing van hun kinderen, het gegeven dat zij zich hebben 

bekeerd tot het Christendom en de gezondheidstoestand van de eerste verzoeker duidelijke elementen 

uitmaken die het hen onmogelijk maken om terug te keren naar Iran om aldaar hun verblijfsaanvraag in 

te dienen. De verzoekers menen dat de gemachtigde in dit opzicht een manifeste beoordelingsfout heeft 

gemaakt en dat de beslissing op deze punten slecht werd gemotiveerd. 

 

Wat de scholing van de kinderen en de bekering tot het Christendom betreft, dient te worden opgemerkt 

dat in de bestreden beslissing op uitvoerige wijze wordt toegelicht waarom deze elementen, die door de 

verzoekers in hun aanvraag naar voor werden geschoven, niet als buitengewone omstandigheden in de 

zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet in aanmerking kunnen worden genomen.  

 

De gemachtigde oordeelt hieromtrent als volgt: 

 

“Het feit dat de kinderen hier naar school gaan, wat gestaafd wordt aan de hand van schoolattesten en 

rapporten, kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid, omdat betrokkenen niet 

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

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

niet in het land van herkomst te vinden is. Wat betreft het argument dat de kinderen pedagogische 

problemen zullen ondervinden bij een repatriëring en dat een onderbreking van de scholing nefaste 

gevolgen zal hebben, dient opgemerkt te worden dat betrokkenen steeds op de hoogte waren van het 

feit dat hun verblijfssituatie precair was en dat de scholing van de kinderen in België mogelijks slechts 

een tijdelijke oplossing was. Het inroepen van het recht op onderwijs zoals bepaald in het Internationaal 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) kan niet weerhouden worden, aangezien betrokkenen 

op geen enkele wijze aantonen dat er geen onderwijs beschikbaar is in het land van herkomst. Voorts 

verwijst de advocaat naar art. 9 van het IRVK, maar aangezien de ouders niet gescheiden worden van 

de kinderen is er geen sprake van een mogelijke schending van dit artikel. 

 

(…) 

 

Betrokkenen halen aan dat zij zich bekeerd hebben tot het Christendom en leggen ter staving 

doopcertificaten van de Perzische kerk voor. Zij menen dat zij hierdoor in Iran de doodstraf riskeren. Zij 

leggen echter geen bewijzen voor dat zij, omwille van een bekering tot het Christendom, effectief 

vervolgd zullen worden. Uit het loutere feit dat zij zich in België bekeerd hebben tot het Christendom, 

kan niet zonder meer besloten worden dat zij problemen zullen ondervinden in hun land van herkomst. 

Betrokkenen brengen geen concrete elementen aan die daarop wijzen. Het louter poneren van de 

algemene stelling dat zij zich volgens de Islam schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf waarop de 

doodstraf staat en dat de doodstraf in Iran frequent wordt uitgevoerd, zonder voorleggen van enig 

bewijsstuk, volstaat niet om aan te tonen dat verzoekers gevaar zullen lopen bij een terugkeer. Het komt 

de betrokkenen toe hun argumenten met de nodige bewijsstukken te onderbouwen.” 

 

Er dient te worden vastgesteld dat de verzoekers met hun bijzonder vage betoog de boven geciteerde 

redengeving in de bestreden beslissing geheel ongemoeid laten. De verzoekers tonen op geen enkele 

wijze aan dat de concrete beoordeling die de gemachtigde heeft gemaakt omtrent de aangevoerde 

scholing van de kinderen en de bekering tot het Christendom kennelijk onredelijk zou zijn. Door zich te 

beperken tot een summiere herhaling van de reeds in de aanvraag aangehaalde elementen zonder ook 

maar op enige wijze in te gaan op de concrete motieven als waarom deze elementen niet kunnen 

worden aanvaard, tonen de verzoekers de onwettigheid van de bestreden beslissing niet aan. Door 

enkel aan te geven dat zij het niet eens zijn met de conclusie van de gemachtigde dat de voornoemde 

elementen niet aanvaard kunnen worden als buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis 
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van de vreemdelingenwet en door louter te stellen dat zij een tegenovergestelde mening toegedaan zijn, 

tonen de verzoekers geen manifeste beoordelingsfout in hoofde van de verweerder of een schending 

van de materiële motiveringsplicht aan. De Raad benadrukt dat hij te dezen optreedt als 

annulatierechter zodat het hem niet toekomt om de in de aanvraag aangevoerde elementen opnieuw en 

in de plaats van het bevoegde bestuur te beoordelen in het licht van de bepalingen van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet. De aangevoerde kritiek omtrent de feiten geeft aldus blijk van een andere 

feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, doch het 

onderzoek van deze andere beoordeling nodigt de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek, wat niet tot 

zijn bevoegdheid behoort.  

 

Waar de verzoekers verwijzen naar de gezondheidstoestand van de eerste verzoeker en waar zij citeren 

uit een aantal medische attesten, merkt de Raad op dat uit de stukken van het administratief dossier 

blijkt dat de gezondheidstoestand van de eerste verzoeker op geen enkele wijze werd ter sprake 

gebracht in de aanvraag van 27 december 2013 om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet. De verzoekers hebben aan de verweerder geenszins te kennen gegeven dat  

deze medische problematiek voor hen een buitengewone omstandigheid zou uitmaken die hen ervan 

zou weerhouden naar hun land van herkomst terug te keren om aldaar een aanvraag in te dienen.  

 

De verzoekers, op wie onmiskenbaar de plicht rust om in hun aanvraag op duidelijke wijze aan te geven 

op welke buitengewone omstandigheden zij zich precies in het kader van hun verblijfsaanvraag steunen 

en op wie tevens de bewijslast rust om aan te tonen dat er in hun geval daadwerkelijk buitengewone 

omstandigheden aan de orde zijn die hen verhinderen de aanvraag vanuit het buitenland in te dienen 

zodat het hen bij wege van uitzondering toegelaten moet worden om de aanvraag in België in te dienen, 

kunnen de Raad dan ook niet vragen alsnog uitspraak te doen over elementen die zij niet in hun 

aanvraag hebben aangebracht. De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden indien hij bij zijn 

wettigheidstoetsing rekening zou houden met elementen die in de betrokken verblijfsaanvraag niet aan 

de verweerder werden voorgelegd. Voor de beoordeling van de wettigheid van een bestuurshandeling 

moet de Raad zich immers plaatsen op het ogenblik van het nemen van die bestuurshandeling, 

rekening houdend met de alsdan voorhanden zijnde feitelijke en juridische gegevens (RvS 26 maart 

2013, nr. 222.999). 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt voorts dat de medische attesten waarnaar de 

verzoekers thans verwijzen, werden aangewend in het kader van de verschillende aanvragen om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Zoals in de nota met 

opmerkingen wordt aangegeven, kan de gemachtigde overeenkomstig artikel 9bis, §2, 4° van de 

vreemdelingenwet overigens als buitengewone omstandigheden hoe dan ook bij de verblijfsaanvraag op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet geen elementen in rekening nemen die reeds in het 

kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet werden ingeroepen. De wetgever heeft duidelijk voorzien in twee verschillende 

procedures, elk met hun eigen finaliteit. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verzoekers niet aannemelijk hebben gemaakt dat de elementen, die 

zij in het kader van hun aanvraag aanvoerden om aan te tonen dat zij zich in buitengewone 

omstandigheden zouden bevinden die eraan in de weg staan dat zij hun aanvraag om machtiging tot 

verblijf zouden indienen via de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de 

verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland, op zichzelf staande of samengenomen op 

kennelijk onredelijke of onwettige wijze werden beoordeeld. 

 

Er wordt dan ook geen manifeste beoordelingsfout in hoofde van de verweerder noch een schending 

aangetoond van de materiële motiveringsplicht aangetoond. 

 

 Een schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan evenmin worden vastgesteld. 

 

Van machtsoverschrijding is er sprake wanneer de bestuursoverheid zich de bevoegdheid aanmatigt die 

de wet aan een ander overheidsorgaan heeft opgedragen. De beschouwingen die de verzoekers naar 

voor brengt, kunnen echter niet in verband worden gebracht met machtsoverschrijding. De verzoekers 

lichten immers niet concreet toe in welke mate de verweerder zich bij het onontvankelijk verklaren van 

hun aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet een 

bevoegdheid zou hebben aangematigd die aan een andere overheid werd opgedragen. In dit opzicht is 

het middel bijgevolg niet ontvankelijk. 
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Het eerste middel kan niet worden aangenomen. 

 

3.2. In een tweede middel voeren de verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te New York op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna : het 

EVRM). 

 

De verzoekers verschaffen de volgende toelichting: 

 

“Le retour en Iran de Mr M. entrainerait pour lui un préjudice particulièrement grave, compte tenu de ce 

que : 

 

- Il est gravement malade 

- Il a introduit une demande d’asile, dont le refus serait de nature à entraîner des conséquences 

particulièrement graves pour lui et pour sa famille, dès lors que les autorités iraniennes ne peuvent 

ignorer cette demande et que tout retour de personnes déboutées de leur demande d’asile représente 

un risque majeur. 

 

Il n’est un secret pour personne que les iraniens déboutés de leur demande d’asile et qui retournent 

dans leur pays ne peuvent espérer y vivre tranquillement. 

 

L’incarcération du requérant et éventuellement de sa famille, la séparation qu’impliquerait cette 

incarcération pour les enfants constitueraient un drame humain particulièrement grave. 

 

En outre, ainsi qu’il a été dit ci-avant, la conversion à la religion chrétienne de la famille constitue un 

élément absolument essentiel. 

 

Le renvoi des requérants dans leur pays d’origine, alors qu’ils sont devenus chrétiens, entrainerait un 

risque majeur pour leur intégrité physique, voire leur vie, en violation des art 2 et 3 CEDH.” 

 

Om te kunnen besluiten tot een schending van artikel 3 van het EVRM, dienen de verzoekers aan te 

tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij een ernstig en 

reëel risico lopen te worden blootgesteld aan folteringen of mensonterende behandelingen. Een 

eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat op zich niet (RvS 14 maart 

2002, nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 25 juni 2003, 

nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977).   

 

De verzoekers moeten, ter ondersteuning van de aangevoerde schending van de artikelen 2 en 3 van 

het EVRM,  hun beweringen staven met een begin van bewijs. Zij moeten concrete, op hun persoonlijke 

situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke 

behandeling of voor het leven op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 of artikel 2 

van het EVRM.  

 

Artikel 3 van het EVRM impliceert bovendien voor een vreemdeling niet het recht om het grondgebied 

van een Staat binnen te komen of om er, zij het tijdelijk, te verblijven (Cass. 4 februari 1993, nr. 9567). 

 

Het hele betoog van de verzoekers is opgebouwd vanuit de stelling dat de terugkeer naar Iran hun leven 

en hun fysieke integriteit in gevaar zou brengen, in strijd met de artikelen 2 en 3 van het EVRM. De 

verzoekers gaan er evenwel  aan voorbij dat de thans bestreden beslissing hen helemaal geen 

verplichting oplegt om terug te keren naar hun land van herkomst. De bestreden beslissing bevat 

immers geenszins een beslissing tot verwijdering. Deze beslissing houdt in tegendeel enkel in dat de 

aanvraag van de verzoekers om te worden gemachtigd tot een verblijf in het Rijk op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Een dergelijke beslissing heeft geen 

enkele weerslag op de verblijfsrechtelijke toestand van de verzoekers. De beschouwingen omtrent het 

terugsturen van de verzoekers naar hun land van herkomst zijn dan ook niet dienstig.  

 

Ook het betoog omtrent de opsluiting van de eerste verzoeker en het menselijk drama dat deze 

opsluiting zou teweeg brengen is naast de kwestie. De bestreden beslissing houdt immers evenmin een 

maatregel van vrijheidsberoving in. 
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De verzoekers beperken zich bovendien tot loutere beweringen die zij niet onderbouwen aan de hand 

van enig begin van bewijs. Zij blijven dan ook volkomen in gebreke om met concrete elementen een 

schending van artikel 2 of artikel 3 van het EVRM aan te tonen.  

 

De bestreden beslissing verhindert de verzoekers overigens geenszins om alsnog een nieuwe 

asielaanvraag of een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet in te dienen indien zij ernstige redenen menen te kunnen doen gelden waarom een 

terugkeer naar hun land van herkomst een schending van de thans geschonden geachte 

verdragsbepalingen kan opleveren.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van het EVRM kan in casu dan ook niet worden weerhouden. 

 

Het tweede middel kan niet worden aangenomen. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

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

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

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verweerder. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig maart tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. L. VANDEKERKHOVE, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

L. VANDEKERKHOVE C. DE GROOTE 

 


