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 nr. 198 433 van 23 januari 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 1 maart 2016 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 en Administratieve Vereenvoudiging 

van 27 januari 2016 waarbij een 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 wordt verklaard en van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 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 21 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 

december 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VAN ROSSEM, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 22 december 2015 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer dan drie 

maanden op grond 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 (hierna: de Vreemdelingen-

wet).  
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1.2. Op 27 januari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de beslissing waarbij de aanvraag van 22 december 2015 

onontvankelijk wordt verklaard. Deze beslissing, die verzoeker op 1 februari 2016 ter kennis wordt 

gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 22.12.2015 werd 

ingediend door :  

[A.,P.] [R.R.: …]  

nationaliteit: Iran  

[…]  

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.  

Reden(en):  

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 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 vroeg op 03.05.2011 in België asiel aan. Deze asielprocedure werd op 06.03.2015 

afgesloten met de beslissing ‘weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire bescherming’ door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het 

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

Het feit dat de asielprocedure meer dan 3 jaar heeft geduurd, namelijk iets meer dan 3 jaar en 10 

maanden, geeft betrokkene niet de mogelijkheid om beroep te doen op gelijk welk recht van verblijf dan 

ook. 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)  

Betrokkene beweert dat hij zijn land van herkomst is ontvlucht uit schrik voor zijn leven, doch hij legt 

geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een 

begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat betrokkene zijn land van herkomst is ontvlucht uit 

schrik voor zijn leven volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden.  

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 dient betrokkene zijn 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.  

Verder beweert betrokkene dat zijn zus, mevrouw [A.A.], de Belgische nationaliteit heeft, hij met haar 

een familieleven heeft opgebouwd en dat, indien hij dient terug te keren naar zijn land van herkomst, dit 

een schending zou zijn van art. 8 EVRM. Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat betrokkene de 

familieband niet bewijst. Het louter voorleggen van een identiteits- of verblijfskaart van de persoon 

waarop betrokkene zich beroept is onvoldoende om de verwantschap aan te tonen. Wat er ook van zij, 

er dient te worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging tot 

verblijf aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of 

privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de 

familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig 

en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt.  

Ook beweert betrokkene dat voor hem zeer moeilijk, quasi onmogelijk is om in zijn land van herkomst 

een familieleven te leiden, hij geen onderkomen meer heeft en hij niets of niemand meer heeft in zijn 

land van herkomst. Echter, uit de asielaanvraag van betrokkene blijkt dat er nog familieleden van hem in 

Iran verblijven, meer bepaald een zus, broer(s) en vermoedelijk zijn ouders. Betrokkene toont niet aan 

dat deze familieleden niet langer in Iran zouden verblijven, noch dat hij in de onmogelijkheid is om 

(tijdelijk) bij zijn familie te verblijven en dit in afwachting van een beslissing in het kader van zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf. Bovendien kan betrokkene ook steeds, indien gewenst, een beroep 

doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een 

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen 

bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende 

bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding 
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te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. Mede hierdoor kan de bewering dat 

betrokkene niets meer zou hebben in zijn land van herkomst niet aanvaard worden als een 

buitengewone omstandigheid.  

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

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

15.12.1980 én verwijst hij naar de instructie van de toenmalige minister Turtelboom van 26.03.2009. 

Echter, er dient opgemerkt te worden dat de instructie van de toenmalige minister Turtelboom van 

26.03.2009 integraal werd opgenomen in de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van 

artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door 

de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg 

zijn de criteria van deze instructie(s) niet meer van toepassing.  

Betrokkene verwijst naar zijn huidige tewerkstelling. Hieromtrent dient er opgemerkt te worden dat een 

tewerkstelling alleen werd toegestaan zolang zijn asielprocedure niet was afgesloten. Zij had enkel als 

doel betrokkene de mogelijkheid te geven om tijdens zijn verblijf in zijn eigen behoeften te voorzien. 

Vermits de asielprocedure werd afgesloten op 06.03.2015 vervalt tevens zijn officiële toestemming om 

betaalde arbeid te verrichten op het Belgisch grondgebied.  

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen strafbare feiten heeft gepleegd, 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.  

Tot slot verwijst betrokkene naar een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en 

naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Echter, het is aan betrokkene om de 

overeenkomsten aan te tonen tussen zijn eigen situatie en de situatie waarvan hij beweert 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 betrokkene verkeert analoog (of commensurabel) zijn met 

degene waaraan hij refereert. Overigens wordt elk dossier naar aanleiding van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf individueel onderzocht.  

De overige aangehaalde elementen (betrokkene verblijft meer dan 4 jaar in België, heeft Nederlandse 

lessen , een cursus maatschappelijke oriëntatie en een beroepsopleiding gevolgd, behaalde een attest 

van inburgering, is werkwillig, heeft belastingen betaald en legt diverse aanbevelingsbrieven voor) 

verantwoorden niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Deze 

elementen behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld (RvS 24 oktober 2001, 

nr. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel 

onderzoek conform art 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

  

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

1.3. Eveneens op 27 januari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Deze beslissing, die verzoeker samen met de eerste bestreden beslissing ter kennis wordt 

gebracht, luidt als volgt: 

 

“De heer,  

Naam, voornaam:  [A.,P.] 

geboortedatum:  […]  

geboorteplaats:  […]  

nationaliteit:  Iran  

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven,  

onmiddellijk na de kennisgeving.  

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten:  

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en/of geldig visum.  

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

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

verwijdering gevolg heeft gegeven:  

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 28.05.2015, 

hem betekend op 17.06.2015.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep in zoverre het is gericht tegen de eerste bestreden beslissing, de 

beslissing waarbij de verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 3 en 8 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, van de motiveringsverplichting zoals vervat in de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), 

van het redelijkheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het rechtszekerheidsbeginsel en 

van het gelijkheidsbeginsel. 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“[…] Dat integendeel tot wat door de staatssecretaris werd beslist de aanvraag van verzoeker geenszins 

als onontvankelijk kon worden beschouwd. 

Dat de motivering van de bestreden beslissing om de aanvraag van verzoeker onontvankelijk te 

verklaren niet afdoende is en in strijd met artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

Verzoeker is van mening dat zijn aanvraag wel degelijk ontvankelijk en gegrond moet verklaard worden.  

Dat de bestreden beslissing onaanvaardbaar is voor verzoeker en vernietigd dient te worden omwille 

van een gebrekkig onderzoek, een schending van de motiveringsplicht en een schending van het 

rechtszekerheidsbeginsel. 

[…] Buitengewone omstandigheden 

In eerste instantie wenst verzoeker te wijzen naar het feit dat verwerende partij van mening is dat er 

geen buitengewone omstandigheden werden aangehaald.  

Dat dit flagrant onwaar is en op zijn minst onvoldoende gemotiveerd werd door verwerende partij!  

Kruispunt-migratie.be beschrijft buitengewone omstandigheden als volgt:  

“Het zijn omstandigheden waardoor het ‘onmogelijk of bijzonder moeilijk’ is om een verblijfsaanvraag 

voor België in te dienen volgens de gewone procedure voor een verblijf voor meer dan drie maanden, 

d.w.z. vanuit het buitenland, voor je naar België komt. Volgens die gewone procedure van artikel 9 van 

de Verblijfswet moet je een verblijfsaanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post 

die bevoegd is voor je land van herkomst, of voor het land waar je wettig verblijf voor meer dan 3 

maanden hebt. Maar als dat onmogelijk of bijzonder moeilijk is en als je al in België verblijft, alleen dan 

kan je een 9bis-aanvraag indienen in België.”  

Dat verzoeker wel degelijk buitengewone omstandigheden heeft aangehaald die verantwoorden waarom 

zijn aanvraag in België werd ingediend.  

1.De situatie in zijn land van herkomst. 

2. Het langdurig verblijf in de asielprocedure 

3.De banden met zijn zus 

4.Geen mogelijkheden te hebben tot werk of om zich te vestigen in Iran na een dergelijk lang verblijf in 

het buitenland. 

Verwerende partij faalt er vervolgens echter flagrant in afdoende te motiveren waarom deze elementen 

niet zouden volstaan.  

De motiveringsplicht, zoals ze voortvloeit uit de bepalingen van de wet van 29 juli 1991, houdt in dat de 

beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische 

en feitelijke overwegingen dienen te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze 

motivering afdoende dient te zijn. 

Het mag duidelijk zijn dat verwerende partij het motiveringsbeginsel flagrant schendt!  

Men stelt immers louter het volgende: “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.”  

Dat, integendeel tot wat men stelt er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. 
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Volgens de algemene regel van artikel 9 van de Vreemdelingenwet dient een machtiging tot verblijf te 

gebeuren bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waarvan de vreemdeling de 

nationaliteit heeft of waar hij of zij een verblijfsrecht heeft.  

Echter in geval van buitengewone omstandigheden kan een aanvraag tot machtiging van verblijf in 

België ingediend worden op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (RvS, nr. 56146; RvS, nr. 

55204). 

Dat rechtspraak van de Raad van State preciseert dat de term ‘circonstances exceptionelles’ gelezen 

moet worden als ‘circonstances extraordinaires’ (RvS, nr. 60962, 11 juli 1996, T. Vreemd. 1997, nr. 4, 

p385). 

Dit betekent dat buitengewone omstandigheden geen omstandigheden van overmacht moeten zijn. Er 

dient bewezen te worden dat een aanvraag in het buitenland, alle omstandigheden in acht genomen, 

een buitengewone inspanning zou betekenen voor betrokkenen.  

Dat niet kan ontkracht worden dat indien verzoeker nu zou moeten terugkeren na zulke lange termijn 

van verblijf en integratie in ons land samen met zijn zus, het een buitengewone inspanning om nu terug 

te keren naar een regime waartegen hij zich heeft verzet, om aldaar een aanvraag te doen zonder enige 

zekerheid over zijn veilig verblijf, zijn onmogelijkheid om zich daar opnieuw te vestigen en te kunnen 

overleven. Wat moet hij in tussentijd doen???? 

Een buitengewone omstandigheid is niet hetzelfde als overmacht. Het betekent dat het onmogelijk of 

bijzonder moeilijk is voor de betrokkene om naar zijn land van herkomst te gaan om daar de aanvraag in 

te dienen.  

Bovendien is er geen vereiste dat de buitengewone omstandigheid voor de betrokkene ‘onvoorzienbaar’ 

is. De buitengewone omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het gedrag van de 

betrokkene zelf.  

Dat verzoeker naar België is gekomen om zijn zus te vervoegen. Dat hij in Iran niets of niemand meer 

heeft. Hij heeft niets meer in zijn land van herkomst en kan daar nergens terecht voor een veilig 

onderkomen, waardoor hij in een mensonterende en levensbedreigende situatie zou terechtkomen. 

Dat er dus wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. Bovendien kan verzoeker uit deze 

motivering niet afleiden waarom de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden 

vormen. Verwerende partij dient dit uitvoerig te motiveren! 

De elementen die verzoeker aanhaalde, dienen wel degelijk in overweging te worden genomen als 

buitengewone omstandigheden. 

Kruispunt-Migratie.be geeft de volgende voorbeelden aangaande buitengewone omstandigheden:  

“De rechtspraak aanvaardt deze buitengewone omstandigheden: 

- Lopende asielprocedure 

- Schending van artikel 3 of 8 EVRM 

- Administratieve onmogelijkheid 

- Medische elementen 

- Andere omstandigheden of een geheel van omstandigheden”  

En specifieert verder het volgende: 

“Andere omstandigheden of geheel van omstandigheden 

Elke omstandigheid of geheel van omstandigheden die het indienen van de aanvraag in het 

herkomstland bijzonder moeilijk maakt, kan een buitengewone omstandigheid zijn. Die omstandigheden 

kunnen te maken hebben met het verblijf in België. Je kan ook omstandigheden in het herkomstland 

inroepen. 

Voorbeelden van omstandigheden in België: 

- Je kind zou een school- of academiejaar verliezen 

- Je zou je werk verliezen 

- Je bent opgesloten in de gevangenis  

Voorbeelden van omstandigheden in het herkomstland: 

- Oorlog 

- Weigering van legerdienst 

Verwerende partij ontkent niet dat er buitengewone omstandigheden zijn, men neemt ze zelfs over in de 

beslissing, alleen stelt verweerder dat die geen beletsel vormen op het bekomen van een verblijfstitel in 

zijn land van herkomst.  

Dat hij zijn werk in ieder geval zou verliezen en dat zijn zus niet langer voor hem kon zorgen m.b.t. tot 

woonst en opvang. 

Dat het bijgevolg onaanvaardbaar is dat deze niet aanvaard worden door verwerende partij!  

Dat verzoeker het volgende wenst op te merken m.b.t. de door hem aangehaalde buitengewone 

omstandigheden (die, zoals eerder aangehaald, aanvaard worden door de rechtspraak): 

[…] Schending van artikel 3 EVRM 
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Verzoeker bevindt zich in buitengewone omstandigheden daar een terugkeer naar Iran een schending 

zou uitmaken van artikel 3 van het EVRM. Artikel 3 van het EVRM omvat het volgende: “Niemand mag 

worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende behandelingen of 

straffen”.  

Wanneer verzoeker zou moeten terugkeren, zal artikel 3 van het EVRM geschonden worden.  

Elke staat heeft een beschermingsplicht t.o.v. mensen die folteringen en mensonwaardige 

behandelingen dienen te ondergaan.  

Dit betekent dat niemand in een onherstelbare toestand van reëel gevaar daartoe geplaatst wordt, ook 

al is het buiten de jurisdictie van die staat zelf. (Arrest Kirkwood, 19479/83, 12 maart 1984). 

Het mag duidelijk zijn dat verzoeker nergens meer terecht kan in zijn land van herkomst en dat een 

eventuele terugkeer een schending zou uitmaken van art. 3 EVRM. 

Verzoeker is al ettelijke jaren niet meer in zijn land van herkomst geweest. Dat de situatie in het midden 

oosten ontplofbaar is op elk moment. Dat Iran heir een belangrijke pion vormt in het conflict. 

Men mag verwachten dat men na een langdurig en legaal verblijf en in de onmogelijkheid is om terug te 

keren naar het land van herkomst, men op zijn minst rekening houdt met het feit dat een aanvraag op 

basis van artikel 9bis nog altijd een aanvraag is op humanitaire redenen.  

Hij heeft in zijn land van herkomst geen onderkomen en heeft daar niemand meer om op terug te vallen. 

Indien verzoeker dient terug te keren zal hij in armoede terechtkomen en in een onzekere 

verblijfssituatie, met de onzekerheid hoe de autoriteiten van zijn land zullen reageren. 

Hij is verplicht van een paspoort aan te vragen en een visum, hoe kan hij dit alles officieel doen zonder 

de aandacht van de autoriteiten te trekken.  

Verzoeker heeft bijgevolg ook angst dat hij slachtoffer zal zijn van folteringen of onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen in zijn land van herkomst of ernstige bedreiging van zijn 

leven of persoon riskeren als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of 

binnenlands gewapend conflict. 

Verwerende partij weigert hier echter rekening mee te houden! Zij weigert echter enig onderzoek te 

verrichten.  

 Verwerende partij dient rekening te houden met ALLE elementen in het dossier van verzoeker! De 

bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden.  

Dat hij dan ook onder de bescherming valt van art. 3 ERM. Verzoeker begrijpt niet waarom dit niet 

beschouwd kan worden als een buitengewone omstandigheid, zonder dat men dit zelfs maar 

onderzoekt, eens te meer daar uit vaste rechtspraak blijkt dat die wel volstaat!  

Verwerende partij schendt flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel door niet afdoende te onderzoeken of 

verzoeker al dan niet kan terugkeren naar haar land van herkomst. Dit is onaanvaardbaar en maakt een 

schending uit van het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Bezwaarlijk kan men stellen dat dit een grondig en individueel onderzoek uitmaakt! Verzoeker meent 

dan ook dat zijn aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. 

Dat men de aanvraag van verzoeker nooit ten gronde behandeld heeft, noch de aanvraag van 

verzoeker nooit ten gronde behandeld heeft, noch de actuele situatie in het land van herkomst heeft 

onderzocht, maar wel een bevel om het grondgebied te verlaten aflevert. Dit is onaanvaardbaar! 

Bovendien sprak de Raad van State zich reeds uit over deze kwestie. (RvS 23.09.2002, nr. 110 548). 

De bevoegde diensten dienen de situatie in het land van herkomst te onderzoeker op het moment dat zij 

een beslissing nemen. Men weigert dit te doen. 

Dat dit argument, in tegendeel tot wat verwerende partij stelt, wel degelijk een buitengewone 

omstandigheid vormt.  

Bijgevolg,  

Dat verzoeker van mening is dat hij voldoende heeft aangetoond dat er wel degelijk sprake is van 

buitengewone omstandigheden, en dat hij van mening is dat zijn regularisatieaanvraag ten gronde 

behandeld moest worden.  

Immers, artikel 9bis van de vreemdelingenwet bepaald het volgende: 

[…] 

Dat verzoeker van mening is, dat hij volledig aan deze voorwaarden voldoet en bijgevolg een 

regularisatieaanvraag op basis van art. 9bis indiende teneinde geregulariseerd te worden.  

Dat de staatssecretaris dan ook rekening dient te houden met de opgebouwde integratie van verzoeker 

en hem dient te regulariseren.  

Dat hij immers valt onder de instructies van regularisatie, of het nu de omzendbrief is waarop men zich 

baseert of de instructies waarop men zich baseert of het regularisatiebeleid van 2004 van de federale 

overheid 

Verzoeker komt in aanmerking, hij heeft immers vier een lopende asielaanvraag gehad zonder ooit enig 

bevel uitvoerbare titel te hebben gekregen  
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De bestreden beslissing schendt aldus de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 

en bovendien ook het redelijkheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel. 

Verzoeker verblijft al geruime tijd op een legale wijze in België! Dat hij dan ook onmogelijk kan 

terugkeren naar zijn land van herkomst, hij heeft hier immers een leven in veiligheid opgebouwd en 

voornamelijk legaal verbleven!  

Verzoeker heeft steeds legaal verblijf gehad en dit gedurende meer dan 4 jaar.  

Bovendien erkende men reeds dat integratie kan plaatsvinden tijdens legaal verblijf. 

Het Cassatieberoep vermeldt het volgende: “Integratie kan plaatsvinden tijdens legaal verblijf. Iemand 

die bijvoorbeeld overdreven lang heft moeten wachten op een beslissing in zijn asielprocedure kan 

daarom aanspraak maken op een regularisatie van zijn verblijf. Ook iemand die na een asielprocedure 

bepaalde andere procedures had die in hun geheel te lang duren, komt in aanmerking voor 

regularisatie.” 

Dat verwerende partij dan ook rekening dient te houden met de opgebouwde integratie van verzoeker.  

Nadien werd nog eens door minister Turtelboom bevestigd, in een instructie aan DVZ, dat men deze 

criteria handhaafde. Zelfs indien men de instructies van 19 juli noch de instructie van minister 

Turtelboom zou aanpassen omdat de instructie van 19 juli 2009 door de Raad van State vernietigd 

werd, dient men rekening te houden met de daarvoor geldende regelgeving die tot op heden niet 

vernietigd werd en waaraan cliënt volledig voldoet met name: 

- Betrokkene komt in aanmerking voor regularisatie van zijn verblijf omdat hij: 

- Een erkenning als vluchteling heeft aangevraagd en 

- De verantwoordelijke asielinstanties na meer dan 4 jaar geen uitvoerbare beslissing hebben 

betekend.  

Uit het administratief dossier blijkt zeer duidelijk dat verzoeker volledig aan deze voorwaarden voldoet; 

hij heeft geen strafbare feiten gepleegd en doorliep een lange asielprocedure waardoor de 4 jaar zonder 

uitvoerbare beslissing overschreden werd. Bijgevolg dient hij geregulariseerd te worden.  

Cliënt heeft binnen de lopende asielaanvraag ook een aanvraag tot regularisatie ingediend waardoor de 

4 jaar ruimschoots overschreden wordt.  

Indien men, desondanks het vorige, deze instructies niet wenst toe te passen en zo het 

gelijkheidsbeginsel schendt, dient het verblijf van cliënt sowieso geregulariseerd te worden op basis van 

de daarvoor geldende instructies die niet vernietigd werden.  

In december 2004 heeft de federale overheid haar regularisatiebeleid voor langdurige asielzoekers 

vernieuwd.  

Immers vreemdelingen die 4 jaar in de procedure zitten (3 jaar indien er schoolplichtige kinderen zijn), 

dienen geen buitengewone omstandigheden aan te tonen. Zij komen in aanmerking voor regularisatie 

gelet op hun langdurige procedure.  

Ondertussen werden er nog bijkomende verduidelijkingen aangebracht inzake regularisatie en komen 

persoenen die gedurende diezelfde periode geen betekening van een uitvoerbare beslissing hebben 

ontvangen, eveneens in aanmerking tot regularisatie. Deze richtlijn wordt ondertussen ook steeds 

opnieuw gevolgd door de Directeur-Generaal dienst Vreemdelingenzaken, uiteraard behoudens 

criminele feiten. 

[…] 

Schending van artikel 8 EVRM 

Dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat er een ernstige afweging werd gemaakt m.b.t. het 

familieleven van verzoeker, hetgeen een flagrante schending uitmaakt van art 8 van het ERVM! 

Verzoeker woont samen met zijn zus. Hij wordt door haar onderhouden.  

Uw raad bevestigde reeds in zijn arrest nr. 120 763 van 17.03.2014 dat verwerende partij rekening dient 

te houden met het geheel van elementen.  

Het arrest vermeldt het volgende: “De fragmentarische beoordeling van de voorliggende documenten is 

dan ook in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.” 

Verwerende partij dient het dossier van verzoeker in zijn geheel te onderzoeken! 

Artikel 8 EVRM luidt:  

[…] 

Gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM kan ‘ipso jure’ ontstaan. Dit houdt in dat het gezinsleven van 

rechtswege ontstaat. Het Hof heeft verschillende uitspraken gedaan over het van rechtswege ontstaan 

van gezinsleven. 

Voorts vereist artikel 8 lid 2 EVRM dat de inmenging noodzakelijk moet zijn in het belang van de 

democratische samenleving. Er moet dus sprake zijn van een ‘pressing social need’.  

Dat er, integendeel tot wat verwerende partij stelt, geen sprake is van een pressing social need.  

Om te bepalen of aan de voorwaarden van noodzakelijkheid wordt voldaan moet er een 

belangenafweging en proportionaliteitstoets plaatsvinden. 
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Verder moet er, om te bepalen of de inmenging gerechtvaardigd is, een belangenafweging plaatsvinden 

tussen het algemene belang en het individuele belang van de vreemdeling.  

Indien men hier een belangenafweging maakt kan men tot de vaststelling komen dat de individuele 

belangen van de vreemdeling zwaarder doorwegen.  

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient te worden nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het 

uitbouwen of verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders.  

Zolang er geen dergelijke hinderpalen kunnen worden vastgesteld, zal er geen sprake zijn van een 

gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

Dat er een afweging gemaakt moet worden tussen de verschillende belangen. 

Er is immers geenszins sprake van een eventueel gevaar voor de nationale veiligheid, verzoeker bezit 

tot op heden een blanco strafblad. Bijgevolg dient zijn recht op een gezinsleven gerespecteerd te 

worden! Hij woont hier samen met zijn zus, heeft hier een onderkomen, tewerkstelling, … 

Dat er dus wel degelijk hinderpalen worden aangevoerd. Het is bijgevolg flagrant onzorgvuldig van 

verwerende partij om hier onvoldoende rekening mee te houden! 

Bovendien houdt men geen rekening met het feit dat de zus van verzoeker de Belgische nationaliteit 

heeft. Verzoeker heeft bij zijn zus dan ook een onderkomen, wat hij in zijn land van herkomst niet heeft. 

Ook heeft hij met haar in België een familieband, iets wat hij niet kan onderhouden als hij terug moet 

naar zijn land van herkomst.” 

 

2.2.1. Wat de aangevoerde schending van de formele motiveringsplicht betreft, dient te worden gesteld 

dat 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.  

 

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. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat in de eerste bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven worden 

aangegeven op basis waarvan deze beslissing is genomen. Verweerder heeft immers, met verwijzing 

naar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, geduid dat verzoeker niet aantoonde dat er buitengewone 

omstandigheden bestaan die toelaten te besluiten dat hij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf niet 

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

zijn verblijfplaats of voor zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Hij heeft tevens toegelicht waarom 

hij meent dat uit de door verzoeker aangebrachte gegevens geen buitengewone omstandigheden 

kunnen worden afgeleid. Deze motivering is pertinent en draagkrachtig. Ze laat verzoeker toe om zijn 

rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden.  

 

Verzoeker geeft aan dat verweerder heeft nagelaten op een afdoende wijze te motiveren waarom de 

door hem aangehaalde situatie in zijn herkomstland, zijn langdurig verblijf als gevolg van de 

asielprocedure en zijn integratie, de banden met zijn zus en het gegeven dat hij geen mogelijkheden 

heeft tot werk of om zich te vestigen in Iran na een langdurig verblijf in België, niet aanvaardbaar zijn als 

buitengewone omstandigheid. Hij verliest hierbij evenwel uit het oog dat verweerder wel degelijk voor elk 

van deze elementen heeft geduid waarom deze niet worden aanvaard als buitengewone omstandig-

heden. Inzake het aangevoerde dat verzoeker zijn land van herkomst is ontvlucht, wordt geduid dat 

verzoeker nalaat hiervan minstens een bewijs naar voor te brengen. Ook wat de ingeroepen schending 

van artikel 3 van het EVRM betreft, motiveert verweerder dat verzoeker zich beperkt tot een loutere 

bewering zonder een begin van bewijs naar voor te brengen. Hij stelt dat de algemene bewering ook 

niet wordt toegepast op de eigen situatie. Vervolgens motiveert verweerder, wat de ingeroepen 

gezinsrelatie met een Belgische zus en artikel 8 van het EVRM betreft, dat verzoeker nalaat deze 

familieband te bewijzen. Hij stelt dat het louter voorleggen van een identiteits- of verblijfskaart van de 

betreffende persoon niet volstaat als bewijs van een verwantschapsband. Daarenboven wordt geduid 

dat een terugkeer naar het herkomstland voor het indienen van de verblijfsaanvraag via de reguliere 

procedure niet disproportioneel is ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven, waar deze 

geen breuk van de familiale relaties betekent maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het 

grondgebied. Verweerder weerhoudt vervolgens het betoog van verzoeker dat hij niets of niemand meer 
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heeft in het herkomstland niet als buitengewone omstandigheid, nu verzoeker in het kader van zijn 

asielaanvraag verklaarde nog familieleden te hebben in zijn herkomstland, met name een zus, broer(s), 

en vermoedelijk zijn ouders. Verweerder stelt dat verzoeker niet aantoont dat deze familieleden niet 

langer in Iran verblijven en evenmin dat hij niet in de mogelijkheid is om (tijdelijk) bij zijn familieleden te 

verblijven. Bovendien wijst verweerder op de steun die hij bij een terugkeer kan genieten van de 

Internationale Organisatie voor Migratie. Ten slotte heeft verweerder duidelijk gemotiveerd dat omstan-

digheden die betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in België en de goede integratie de 

gegrondheid van een aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd betreffen en dat deze 

omstandigheden niet verantwoorden waarom deze aanvraag in België en niet vanuit het buitenland is 

ingediend. Deze motieven kunnen wel degelijk als pertinent en draagkrachtig worden beschouwd. 

Minstens toont verzoeker niet concreet aan waarom in casu deze motieven niet konden volstaan in het 

kader van de formele motiveringsplicht. 

 

Verzoeker houdt ook onterecht voor dat niet wordt gemotiveerd waarom geen toepassing wordt 

gemaakt van een instructie van toenmalig minister Turtelboom van 26 maart 2009 en van de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9, derde lid en artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet (hierna: de instructie van 19 juli 2009). Zo kan in de eerste bestreden beslissing op 

duidelijke wijze worden gelezen dat de instructie van toenmalig minister Turtelboom van 26 maart 2009 

integraal werd opgenomen in de instructie van 19 juli 2009 en dat deze laatste instructie werd vernietigd 

door de Raad van State, en dat bijgevolg de criteria van deze instructie(s) niet meer van toepassing zijn.  

 

In tegenstelling tot wat verzoeker lijkt te veronderstellen heeft de formele motiveringsplicht voorts niet tot 

gevolg dat uit een beslissing een belangenafweging of een evenredigheidstoetsing dient te blijken (RvS 

21 november 2003, nr. 125.588). 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in de bepalingen van de wet van 29 juli 

1991, wordt niet aangetoond.  

 

2.2.2.1. In de mate dat verzoeker aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die ten 

grondslag liggen aan de eerste bestreden beslissing, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt 

van de materiële motiveringsplicht en dit in het licht van de toepassing van de bepalingen van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid 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 diens 

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

afgegeven.”  

 

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

Vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 

een verblijf te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buiten-

gewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die 

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

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 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;  
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- 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 aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen.  

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandig-

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

verblijfplaats 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.  

 

Verweerder oordeelde in voorliggende zaak dat de door verzoeker aangebrachte gegevens niet toelaten 

te besluiten dat hij zijn aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd niet kan indienen via de, in 

artikel 9 van de Vreemdelingenwet voorziene, reguliere procedure en dat deze aanvraag daarom 

onontvankelijk is.  

 

2.2.2.2. Verzoeker verwijst naar de website van Kruispunt-Migratie, in de mate dat daar buitengewone 

omstandigheden worden aangeduid die reeds werden aanvaard in de rechtspraak. Het gaat over een 

lopende asielprocedure, een schending van de artikelen 3 of 8 van het EVRM, een administratieve 

onmogelijkheid, medische elementen of andere omstandigheden of een geheel van omstandigheden.  

 

De Raad wijst er in dit verband op dat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zelf niet bepaalt welke 

elementen als buitengewone omstandigheden kunnen worden beschouwd. Het komt in de eerste plaats 

de verzoekende partij toe in haar aanvraag de elementen te duiden die volgens haar het indienen van 

de aanvraag bij de bevoegde Belgische vertegenwoordiging in het buitenland bijzonder moeilijk maken. 

Het bestuur dient deze vervolgens te beoordelen. Het beschikt hierbij over een discretionaire bevoegd-

heid, die slechts de redelijkheid als grens heeft. Met een loutere verwijzing naar de aangehaalde 

website toont verzoeker nog niet aan dat hij de daarop vermelde omstandigheden in zijn aanvraag heeft 

ingeroepen én aannemelijk heeft gemaakt, of dat de beoordeling die verweerder maakte van de door 

hem ingeroepen buitengewone omstandigheden uitgaat van een incorrecte feitenvinding of kennelijk 

onredelijk of onwettig is. Deze algemene verwijzing kan niet volstaan om de motieven in de bestreden 

beslissing te ontkrachten. 

 

2.2.2.3. In zijn verblijfsaanvraag riep verzoeker de volgende buitengewone omstandigheden in: 

- een nog lopende asielprocedure; 

- de duur van het verblijf in België en de integratie; 

- de legale aanwezigheid van zijn zus met de Belgische nationaliteit in België en artikel 8 van het EVRM; 

- het feit dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd; 

- het feit dat hij in België tewerkgesteld is geweest; 

- het gegeven dat hij in zijn herkomstland geen onderkomen meer heeft en er niets of niemand meer 

heeft om op terug te vallen; 

 - het gegeven dat hij zijn herkomstland diende te ontvluchten. 

 

2.2.2.4. Verzoeker wijst in de uiteenzetting van zijn middel andermaal op de door hem aangehaalde 

situatie in zijn herkomstland, zijn langdurig verblijf als gevolg van de asielprocedure en zijn integratie, de 

banden met zijn zus en het gegeven dat hij geen mogelijkheden heeft tot werk of om zich te vestigen in 

Iran na een langdurig verblijf in België. Hij volhardt zodoende in zijn standpunt dat hij door het 

aanvoeren van deze elementen in zijn aanvraag wel degelijk buitengewone omstandigheden heeft 

aangevoerd. Met deze kritiek waarbij hij op geen enkele wijze ingaat op de in dit verband voorziene 

concrete motieven in de eerste bestreden beslissing, stelt hij zijn beoordeling in de plaats van de 

beoordeling gedaan door verweerder. De aangevoerde kritiek geeft te dezen weliswaar 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 te dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek 

hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort. Geplaatst binnen het wettigheidstoezicht dat de Raad vermag 

uit te oefenen, dient te worden vastgesteld dat verzoeker aan de hand van deze andere beoordeling niet 

aannemelijk maakt dat het bestuur tot een conclusie is gekomen die de grenzen van het redelijke te 

buiten is gegaan (cf. RvS 27 oktober 2006, nr. 164.193).  

 



  

 

RvV X - Pagina 11 van 24 

De stelling van verzoeker dat de elementen van een langdurig verblijf en een goede integratie wel 

buitengewone omstandigheden vormen, vindt ook geen steun in de 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). Verzoeker weerlegt de vaststelling van verweerder niet 

dat hij door het louter aanbrengen van deze feitelijke gegevens niet aantoont waarom het voor hem niet 

mogelijk zou zijn om een verblijfsmachtiging aan te vragen via de reguliere procedure en dat elementen 

die betrekking hebben op zijn integratie en de lange duur van het verblijf in België slechts dienstig zijn bij 

een onderzoek ten gronde van een aanvraag om tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. Het 

thans benadrukken dat het verblijf grotendeels legaal was gelet op de hangende asielprocedure, 

hetgeen ook reeds duidelijk volgt uit de eerste bestreden beslissing zelf, toont het incorrect of kennelijk 

onredelijk karakter van de motivering geenszins aan. 

 

Verzoeker betoogt nog dat hij zijn werk zal verliezen. In de eerste bestreden beslissing wordt evenwel 

op duidelijke wijze gemotiveerd dat de ingeroepen tewerkstelling van verzoeker niet wordt aanvaard als 

buitengewone omstandigheid, omdat deze enkel was toegestaan in het kader van de asielprocedure die 

reeds een einde nam op 6 maart 2015 en sinds deze laatste datum verzoekers officiële toestemming om 

betaalde arbeid te verrichten is komen te vervallen. In deze omstandigheden blijkt niet dat verzoeker 

dienstig kan aanvoeren als gevolg van de thans eerste bestreden beslissing, of als gevolg van de 

verplichting de aanvraag via de reguliere procedure te moeten indienen, zijn werk te zullen verliezen. Op 

geen enkele wijze gaat verzoeker in op de concrete motivering zoals deze op dit punt is voorzien. 

Andermaal toont hij niet aan dat verweerder op basis van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk 

onredelijke wijze tot zijn beoordeling is gekomen. 

 

2.2.2.5. De Raad benadrukt dat verzoeker, om zich dienstig op artikel 3 van het EVRM te kunnen 

beroepen, moet doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen 

dat hij in het land waarnaar hij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden 

blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Hij moet deze beweringen staven met een 

begin van bewijs. Hij moet concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een 

loutere verwijzing naar een situatie in een bepaald land volstaat niet. Een blote bewering of een 

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat evenmin om een inbreuk uit te maken 

op artikel 3 van het EVRM. Ook een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden 

volstaat op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 

2002, nr. 104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verblijfsaanvraag wees op zijn nog lopende asielaanvraag. Hij 

gaf aan zijn herkomstland te zijn ontvlucht. Hij gaf eveneens aan geen onderkomen meer te hebben in 

zijn herkomstland en er niets of niemand te hebben om op terug te kunnen vallen. Hij stelde er in een 

mensonterende situatie terecht te zullen komen. 

 

Verweerder wijst er in de eerste bestreden beslissing op dat de asielprocedure van verzoeker in België 

intussen negatief is afgesloten en hem zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermings-

status is geweigerd. In antwoord op het gestelde dat verzoeker zijn herkomstlandland zou zijn ontvlucht, 

wordt geduid dat hij nalaat hiervan minstens een begin van bewijs naar voor te brengen. Ook wat de 

ingeroepen schending van artikel 3 van het EVRM betreft, motiveert verweerder dat verzoeker zich 

beperkt tot een loutere bewering zonder een begin van bewijs naar voor te brengen. Hij stelt dat de 

algemene bewering ook niet wordt toegepast op de eigen situatie. Hij heeft ook heel duidelijk 

gemotiveerd waarom het betoog van verzoeker dat hij niets of niemand meer zou hebben in zijn 

herkomstland om op terug te kunnen vallen, niet wordt aanvaard. Hiervoor wordt verwezen naar de 

verklaringen van verzoeker tijdens de asielprocedure dat hij nog familieleden heeft in zijn herkomstland, 

met name een zus, broer(s) en waarschijnlijk de ouders, en gesteld dat niet aannemelijk wordt gemaakt 

dat deze familieleden dan niet langer in Iran zouden verblijven of hij niet in de mogelijkheid is een 

beroep te doen op deze familieleden. Hij wijst bovendien op de mogelijkheid voor verzoeker om een 

beroep te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie voor ondersteuning bij een terugkeer. 

 

In casu dient te worden aangenomen dat verzoeker in zijn aanvraag alle volgens hem nuttige gegevens 

en stukken ter staving van de door hem voorgehouden miskenning van artikel 3 van het EVRM heeft 

kunnen aanbrengen. De Raad benadrukt in dit verband ook dat, wat de buitengewone omstandigheden 

in de verblijfsprocedure op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet betreft, de bewijslast in de 
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eerste plaats berust bij verzoeker zelf. Hij dient concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten 

aan te brengen en kan niet volstaan met louter algemene beweringen of een verwijzing naar de 

algemene (mensenrechten)situatie in het herkomstland zonder in dit verband een band met zijn persoon 

aannemelijk te maken. 

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat verweerder wel degelijk ook is nagegaan of 

verzoeker elementen aanbracht die kunnen wijzen op een miskenning van artikel 3 van het EVRM, doch 

dat hij van mening was dat dit niet het geval was. Hij stelde zo vast dat verzoeker zich wezenlijk 

beperkte tot een loutere bewering dat hij dreigt onmenselijk of vernederend te worden behandeld, 

zonder op dit punt een begin van bewijs of nieuwe elementen in vergelijking met de asielaanvraag aan 

te brengen. Verzoeker houdt dan ook ten onrechte voor als zou geen onderzoek zijn verricht in het licht 

van artikel 3 van het EVRM en de door hem in dit verband in zijn aanvraag ingeroepen elementen. 

Verweerder is nagegaan in welke mate verzoeker een ernstige grief ontleend aan artikel 3 van het 

EVRM aantoonde, en heeft geoordeeld dat hij in dit verband geen begin van bewijs aanbracht dat erop 

wijst dat hij in zijn herkomstland een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM dient te vrezen. 

Verzoeker betwist wezenlijk ook niet dat hij zich op dit punt wezenlijk beperkte tot blote beweringen, 

zonder hiervan een begin van bewijs voor te leggen en zonder nieuwe persoonlijke elementen aan te 

brengen in vergelijking met zijn asielaanvraag. Hij maakt niet aannemelijk dat enig aangevoerd element 

en/of stuk ten onrechte niet in rekening is gebracht bij de totstandkoming van de eerste bestreden 

beslissing.  

 

Verzoeker herhaalt dat hij, na een jarenlange afwezigheid, niets of niemand heeft in zijn herkomstland 

waarop hij kan terugvallen. Hij stelt er in armoede terecht te zullen komen. Het bestuur heeft evenwel 

met deze ingeroepen elementen rekening gehouden en op gemotiveerde wijze geduid waarom dit 

betoog niet wordt aangenomen. Verzoeker laat na in te gaan op deze voorziene motivering en toont 

bijgevolg niet aan dat het bestuur bij deze beoordeling kennelijk onredelijk heeft gehandeld. Het enkele 

gegeven dat men reeds enkele jaren is vertrokken uit zijn land maakt nog niet dat men niet langer 

tijdelijk een beroep kan doen op familieleden die nog in dit land verblijven en wijst bijgevolg geenszins 

op enige kennelijke onredelijkheid in de beoordeling. Verzoeker brengt andermaal geen concrete 

argumenten aan die maken dat hij niet langer familieleden heeft in zijn herkomstland op wie hij (tijdelijk) 

een beroep kan doen.  

 

Door vervolgens op algemene wijze te betogen dat de situatie in Iran op elk ogenblik kan ontploffen, 

toont verzoeker ook niet aan dat verweerder ten onrechte geen schending van artikel 3 van het EVRM 

heeft weerhouden indien de aanvraag vanuit het herkomstland moet worden ingediend. Hij maakt niet 

aannemelijk in zijn verblijfsaanvraag alsnog concrete argumenten te hebben ontwikkeld die wijzen op 

een dergelijk reëel risico en die ten onrechte niet in rekening zijn gebracht of die alsnog een verder 

onderzoek noodzaakten. Het komt de Raad verder geenszins kennelijk onredelijk voor om elementen 

die reeds werden afgewezen in het kader van de asielprocedure of loutere beweringen van een 

voorgehouden schending van dit verdragsartikel, niet als dusdanig te weerhouden. De vaststelling dat 

een vreemdeling niet voldoet aan de criteria vervat in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet impliceert 

zo reeds dat deze vreemdeling geen risico loopt in de zin van artikel 3 van het EVRM en het komt ook in 

beginsel aan de vreemdeling zelf toe een begin van bewijs naar voor te brengen van een ernstige grief 

in het licht van deze verdragsbepaling.  

 

Verzoeker is vervolgens niet ernstig waar hij thans voorhoudt te vrezen voor zijn leven of een 

behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een 

internationaal of binnenlands gewapend conflict. Zo wees hij in zijn aanvraag geenszins op een situatie 

van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict en bracht 

hij ook geen aanwijzingen in deze zin naar voor. Ook op dit punt blijkt aldus niet dat verweerder bij het 

nemen van de eerste bestreden beslissing een als buitengewone omstandigheid ingeroepen element 

ten onrechte niet in rekening heeft gebracht of geen voldoende onderzoek heeft gevoerd. Ook thans 

brengt verzoeker geen stukken aan die kunnen wijzen op een dergelijke situatie van willekeurig geweld. 

 

Verder stelt verzoeker in zijn herkomstland in een onzekere verblijfssituatie terecht te zullen komen, met 

de onzekerheid hoe de autoriteiten zullen reageren. Hij stelt de aandacht van zijn autoriteiten te zullen 

trekken, waar hij wordt verplicht tot het aanvragen van een paspoort en visum. Op geen enkele wijze 

beriep verzoeker zich in zijn verblijfsaanvraag evenwel op een dergelijke buitengewone omstandigheid. 

Hij kan aldus niet dienstig voorhouden dat verweerder met een dergelijk gegeven ten onrechte geen 

rekening heeft gehouden of dat hieromtrent ten onrechte geen verder onderzoek is verricht. De Raad 

merkt in dit verband ook nog op dat verzoeker zich beperkt tot het uiten van loutere beweringen, zonder 
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een begin van bewijs aan te brengen van een reëel risico in de zin van artikel 3 van het EVRM. De Raad 

herhaalt dat verzoeker zijn bewering zijn land te zijn moeten ontvluchten niet aannemelijk heeft kunnen 

maken. 

 

Nu verzoeker geen begin van bewijs leverde van zwaarwegende gronden die aannemelijk kunnen 

maken dat hij bij een terugkeer naar zijn herkomstland voor het indienen van de aanvraag zal worden 

blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke of vernederende behandelingen, maakt hij ook 

geenszins aannemelijk dat verweerder op dit punt een onvoldoende onderzoek voerde.  

 

Verzoeker weerlegt met zijn uiteenzetting geenszins de door verweerder gedane vaststelling dat hij in 

zijn aanvraag niet aannemelijk maakte dat een terugkeer naar Iran om aldaar de verblijfsaanvraag in te 

dienen in zijnen hoofde een reëel risico inhoudt op een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM. 

 

2.2.2.6. Verzoeker betwist vervolgens de motivering dat de door hem ingeroepen familieband met zijn 

Belgische zus en artikel 8 van het EVRM niet kunnen worden aanvaard als buitengewone omstandig-

heid.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

In casu beriep verzoeker zich in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, ter staving van de buiten-

gewone omstandigheden, op een familieleven met zijn Belgische zus. Uit de bestreden beslissing blijkt 

dat het bestaan van een familieleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het EVRM wordt 

betwist. De bestreden beslissing motiveert zo dat verzoeker de voorgehouden familieband niet bewijst 

en dat de loutere voorlegging van een identiteits- of verblijfskaart niet volstaat om de verwantschap aan 

te tonen.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen niet betwist dat hij naliet de verwantschapsband, en in het 

verlengde hiervan het bestaan van een familieband, aan te tonen. Deze vaststelling volstond reeds om 

te kunnen vaststellen dat een beschermenswaardig gezins- of familieleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM niet is aangetoond, waardoor er evenmin een noodzaak tot een verdere belangenafweging in het 

licht van het recht op een gezins- of familieleven bestaat. De Raad benadrukt andermaal dat het aan 

verzoeker toekomt om in het kader van de verblijfsprocedure op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet het bewijs te leveren van het voorhanden zijn van buitengewone omstandigheden en 

het aldus zijn verantwoordelijkheid is om, indien hij zich in dit verband wenst te beroepen op een 

familieband, een voldoende bewijs van deze familieband voor te leggen.  

 

Daarenboven heeft het bestuur wel degelijk ook bijkomend gemotiveerd dat, voor zover alsnog een 

familieband dient te worden aangenomen, in geen geval sprake is van een disproportionaliteit ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven waar de verblijfsaanvraag in het buitenland moet 

worden gevraagd. Hij benadrukt dat dit slechts een tijdelijke verwijdering van het grondgebied betekent 

en geen breuk in de familiale relaties. 

 

De Raad wijst er op dat de eerste bestreden beslissing geen betrekking heeft op een weigering van een 

voortgezet verblijf maar dat het in casu een situatie van eerste toelating betreft. In een dergelijk geval 

dient er hoe dan ook geen toetsing te gebeuren aan de hand van artikel 8, tweede lid van het EVRM, 

zoals de verzoekende partij verkeerdelijk aangeeft in het verzoekschrift, maar dient er volgens het 

EHRM te worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om de betrokken 

vreemdeling op zijn grondgebied te laten blijven zodat hij zijn recht op gezins- en privéleven aldaar kan 

handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 januari 
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2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair 

balance’-toets, dit is een billijke afweging. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een 

positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 8, eerste lid van het EVRM geschonden (EHRM 17 

oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37).  

 

In het kader van een onontvankelijkheidsbeslissing op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

kan de aangevoerde grief op grond van artikel 8 van het EVRM enkel worden aangenomen wanneer 

blijkt dat de verplichting tot terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een aanvraag om 

verblijfsmachtiging in te dienen in een concreet geval een schending van artikel 8 van het EVRM 

oplevert. Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat het EHRM stelt dat staten het recht hebben om van 

vreemdelingen die een verblijfsrecht of verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen dat 

zij een passende aanvraag indienen vanuit het buitenland. Staten hebben geen verplichting om 

vreemdelingen het resultaat van de behandeling van hun aanvraag op hun grondgebied te laten 

afwachten (EHRM, 9 oktober 2012, nr. 3391/12, Djokaba Lambi vs. Nederland, par. 81; en EHRM, 3 

oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 101). 

 

In casu wordt geen verblijf ten gronde geweigerd, maar wordt in de eerste bestreden beslissing enkel 

gesteld dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen die rechtvaardigen 

dat de verblijfsaanvraag in België wordt ingediend.  

 

Verzoeker brengt geen concrete argumenten aan die aannemelijk maken dat het bestuur bij zijn 

belangenafweging enig concreet, relevant gegeven ten onrechte niet in rekening heeft gebracht dan wel 

kennelijk onredelijk heeft gehandeld. Hij geeft thans aan dat zijn zus niet langer zal kunnen zorgen voor 

zijn woonst en opvang. Hij riep als dusdanig evenwel in zijn aanvraag niet in afhankelijk te zijn van zijn 

zus, zodat hiermee geenszins enige onzorgvuldigheid of kennelijke onredelijkheid in de beoordeling 

wordt aangetoond. Waar hij thans alsnog betoogt door zijn zus te worden onderhouden, kan de Raad 

ook slechts vaststellen dat dit betoog niet verder reikt dan een blote bewering waarvan geen begin van 

bewijs voorligt. Verzoeker wijst verder op zijn blanco strafblad. Verweerder heeft evenwel geenszins 

enige reden van openbare orde tegen verzoeker gebruikt. Dit gegeven is in de thans voorliggende 

situatie van een vreemdeling die steeds illegaal dan wel precair in het Rijk heeft verbleven, en die 

bijgevolg op geen enkel ogenblik een verwachting kon koesteren zijn leven verder uit te bouwen in dit 

land, op zichzelf niet doorslaggevend en niet van aard aanleiding te kunnen geven tot de vaststelling dat 

alsnog sprake is van enige disproportionaliteit. Een dergelijk gedrag wordt zo van alle vreemdelingen op 

het Belgische grondgebied verwacht. Verzoeker wijst vervolgens op zijn tewerkstelling in België, doch 

weerlegt het motief niet dat zijn officiële toestemming hiervoor reeds is vervallen sinds 6 maart 2015. 

Ook dit gegeven vermag aldus geen kennelijke onredelijkheid in de beoordeling aan te tonen. Waar 

verzoeker andermaal wijst op het gegeven dat hij in België een onderkomen heeft doch hij niets of 

niemand heeft in het land van herkomst, herhaalt de Raad dat hij het motief niet weerlegt dat hij ook nog 

familieleden heeft in het herkomstland en niet blijkt dat hij niet tijdelijk bij deze familieleden kan 

verblijven. Het louter wijzen op een samenwoonst met zijn zus en het benadrukken dat deze zus de 

Belgische nationaliteit heeft, is andermaal niet van aard enige disproportionaliteit in de doorgevoerde 

belangenafweging aan te tonen. In tegenstelling tot hetgeen verzoeker voorhoudt, werd de Belgische 

nationaliteit van zijn beweerde zus wel degelijk in rekening gebracht. De Raad ziet bovendien niet in 

waarom dit gegeven van invloed is op de doorgevoerde belangenafweging, en verzoeker verstrekt in dit 

verband ook geen enkele toelichting. Verzoeker stelt ten slotte dat hij de familieband met zijn beweerde 

zus in België niet kan onderhouden bij een terugkeer naar zijn herkomstland, doch licht op geen enkele 

wijze toe waarom hij bijvoorbeeld via de moderne communicatiemiddelen geen contacten kan onder-

houden. Wezenlijk toont hij ook niet aan dat zijn beweerde zus dan is verhinderd hem, al is het tijdelijk, 

te vergezellen naar het herkomstland. 

 

De Raad benadrukt dat Staten het recht hebben om te eisen dat vreemdelingen die op hun grondgebied 

wensen te verblijven hun aanvraag indienen in het buitenland. Zij zijn dan ook niet verplicht om 

vreemdelingen toe te staan op hun grondgebied te verblijven in afwachting van de uitkomst van hun 

migratieprocedure (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 101). Gelet op hetgeen 

voorafgaat, toont verzoeker niet aan dat verweerder ten onrechte of op kennelijk onredelijke wijze heeft 

geoordeeld dat enige disproportionaliteit in dit verband in de thans voorliggende zaak niet blijkt. 

 

Verzoeker maakt niet met concrete argumenten aannemelijk dat verweerder bij zijn motivering inzake 

het ingeroepen privé- of familieleven is uitgegaan van een incorrecte feitenvinding of kennelijk onredelijk 

heeft gehandeld en evenmin dat hierbij werd gehandeld in strijd met artikel 8 van het EVRM. 
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2.2.2.7. Verzoeker stelt nog te vallen onder “de instructies van regularisatie, of het nu de omzendbrief is 

waarop men zich baseert of de instructies waarop men zich baseert of het regularisatiebeleid van 2004 

van de federale overheid”. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn aanvraag, wat de gegrondheid ervan betreft, wees op de 

instructie van 19 juli 2009 en in subsidiaire orde op een instructie van toenmalig minister Turtelboom van 

26 maart 2009.  

 

Verweerder heeft op dit punt in de eerste bestreden beslissing gemotiveerd dat de instructie van 

toenmalig minister Turtelboom van 26 maart 2009 integraal werd opgenomen in de instructie van 19 juli 

2009 en dat deze laatste instructie werd vernietigd door de Raad van State. Hij stelde dat bijgevolg de 

criteria van deze instructie(s) niet meer van toepassing zijn.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker niet betwist dat de eerst vermelde instructie werd opgenomen in de 

instructie van 19 juli 2009. Verweerder motiveerde verder correct dat de Raad van State bij arrest nr. 

198.769 van 9 december 2009 de instructie van 19 juli 2009 vernietigde. Dit rechtscollege stelde zo vast 

dat voormelde instructie een miskenning inhield van het in de Grondwet vastgelegde legaliteitsbeginsel 

en van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Aangezien deze instructie ingevolge de vernietiging dient 

te worden geacht nooit te hebben bestaan, kon verweerder er geen toepassing van maken. 

 

Het feit dat verweerder in het raam van zijn discretionaire bevoegdheid eventueel kan beslissen om bij 

een beoordeling ten gronde van een aanvraag van een vreemdeling om, met toepassing van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf te worden gemachtigd criteria in aanmerking te nemen die 

gelijkaardig zijn aan deze die ook in de instructie van 19 juli 2009 of enige hieraan voorafgaande 

instructie waren opgenomen, impliceert niet dat hij mag voorbijgaan aan het gegeven dat de wetgever 

uitdrukkelijk heeft bepaald dat een verblijfsmachtiging slechts via de burgemeester van de verblijfplaats 

van de aanvrager kan worden aangevraagd in buitengewone omstandigheden. Verweerder diende in 

voorliggende zaak derhalve te onderzoeken of er effectief buitengewone omstandigheden werden 

aangevoerd en kon verzoeker niet vrijstellen van deze voorwaarde. Hierbij moet worden benadrukt dat 

de Raad van State de instructie van 19 juli 2009 onder meer vernietigde omdat zij “het mogelijk maakt 

dat vreemdelingen die zich in de erin omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan 

te tonen dat er in hun geval buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever 

dit vermag te doen” en “door dit in de bestreden instructie te doen een aan de wetgever voorbehouden 

domein wordt betreden”. Er dient trouwens te worden aangegeven dat de Raad van State, in zijn arrest 

nr. 220.932 van 10 oktober 2012, uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 

“integraal is vernietigd” en dat de discretionaire bevoegdheid waarover verweerder krachtens artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet beschikt geen reden vormt om alsnog de criteria van de instructie toe te 

passen.  

 

In zoverre verzoeker nog van mening is zich specifiek te kunnen beroepen op een voorafgaandelijke 

instructie uit 2004 of andere instructies uit het verleden opdat hij gerechtigd is op een verblijfsmachtiging 

op basis van een lange asielprocedure, benadrukt de Raad ook nog het volgende. Uit het arrest nr. 

198.769 van 9 december 2009 van de Raad van State volgt duidelijk dat waar in een instructie bepaalde 

elementen, zoals bijvoorbeeld de lange duur van de asielprocedure en de duurzame lokale verankering 

in België, als buitengewone omstandigheden worden gekwalificeerd, terwijl deze als dusdanig geen 

beletsel tot tijdelijke terugkeer inhouden en bijgevolg ook niet kunnen verantwoorden waarom de 

aanvraag tot verblijfsmachtiging in België eerder dan in het buitenland wordt ingediend, dergelijke 

instructie het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in de erin omschreven voorwaarden bevinden 

ervan ontslagen worden aan te tonen dat er in hun geval buitengewone omstandigheden voorhanden 

zijn, terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen. Er blijkt aldus niet dat verzoeker zich nog dienstig kan 

steunen op de instructie van 2004 of enige andere instructie om te stellen dat zijn aanvraag ontvankelijk 

had moeten worden verklaard. Verweerder diende de wet en de rechtspraak van de Raad van State te 

laten primeren. Indien verweerder in casu toepassing zou maken van voormelde instructie of enige 

andere instructie – waarin de duur van de (asiel)procedure werd vermeld als mogelijke rechtvaardigings-

grond voor een machtiging tot verblijf – zou hij verzoeker alsnog toelaten ontslagen te worden van de 

verplichting aan te tonen dat er in zijn geval buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl 

enkel de wetgever dit vermag te doen. Daarenboven moet ook worden vastgesteld dat verzoeker niet 

betwist dat zijn asielprocedure minder dan vier jaar heeft geduurd en hij geenszins concreet aantoont 

dat zijn situatie viel binnen een van de instructies uit het verleden.  
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De vaststelling dringt zich in wezen op dat verzoekers kritiek is gericht tegen een overtollig motief in de 

eerste bestreden beslissing (cf. RvS 31 januari 2012 nr. 217.599) en deze niet vermag te leiden tot de 

nietigverklaring van deze beslissing. De criteria vervat in de aangehaalde instructies betroffen immers in 

wezen “humanitaire situaties” waarin een machtiging tot verblijf gerechtvaardigd kon zijn en betroffen 

aldus de gegrondheid van een ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf. De eerste bestreden 

beslissing heeft daarentegen enkel betrekking op de ontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging 

tot verblijf en de vraag naar het voorhanden zijn van de wettelijk vereiste buitengewone omstandig-

heden. 

 

2.2.2.8. Verzoeker betoogt nog dat er ook rekening dient te worden gehouden met het geheel van de 

ingeroepen elementen en dat een fragmentarische behandeling van deze elementen niet kan worden 

aanvaard. In de eerste bestreden beslissing wordt echter overwogen dat: “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”, waarna de als 

buitengewone omstandigheid ingeroepen elementen worden opgesomd en er vervolgens voor elk van 

deze elementen wordt uiteengezet waarom ze geen buitengewone omstandigheid uitmaken. Aldus heeft 

verweerder een omstandig en volledig onderzoek van de door verzoeker aangebrachte elementen 

doorgevoerd. Verzoeker licht niet toe – en de Raad ziet ook niet in – in welk opzicht de aangebrachte 

elementen, die elk afzonderlijk geen buitengewone omstandigheid vormen die het hem verhindert of 

bijzonder moeilijk maakt om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post, 

in hun geheel wel een buitengewone omstandigheid zouden vormen. Uit artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan niet worden afgeleid dat een element dat als een buitengewone omstandigheid 

werd aangevoerd doch niet werd aanvaard bij gebrek aan bewijs of omdat het niet toeliet te besluiten 

dat de aanvraag niet bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post kon worden ingediend, anders 

moet worden beoordeeld indien het wordt gecombineerd met andere elementen die zelf ook niet 

bewezen of aanvaardbaar zijn. 

 

Bovendien verwijst verzoeker naar het arrest van de Raad van 17 maart 2014 met nummer 120 763 om 

te stellen dat een fragmentarische benadering van de elementen niet kan worden aanvaard. Er blijkt – 

los van het gegeven dat arresten van de Raad geen precedentenwerking hebben – echter niet dat de 

thans voorliggende feiten gelijkaardig zijn aan de feiten die aanleiding gaven tot het arrest van de Raad 

waarnaar verzoeker verwijst. Het arrest van 17 maart 2014 met nummer 120 763 handelt over een 

aanvraag tot de afgifte van een verblijfskaart in het kader van gezinshereniging, terwijl in casu een 

beslissing inzake artikel 9bis van de Vreemdelingenwet voorligt. 

 

2.2.2.9. De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te concluderen dat de eerste bestreden beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt 

niet aangetoond. Een schending van de artikelen 3 en 8 van het EVRM kan evenmin worden 

vastgesteld. 

 

2.2.3. Nu geen kennelijke wanverhouding wordt aangetoond tussen de overwegingen die de eerste 

bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing, kan verzoeker ook niet 

worden gevolgd waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, 

nr. 82.301). 

 

2.2.4. Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat verweerder rekening heeft 

gehouden met alle gegevens die verzoeker in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf aanvoerde ter 

staving van zijn bewering dat er sprake was van een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 

9bis, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet en in dit verband een voldoende onderzoek voerde, zodat 

ook geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan worden vastgesteld. 

 

2.2.5. Inzake de aangevoerde schending van het gelijkheidsbeginsel verliest verzoeker vervolgens uit 

het oog dat er geen gelijkheid in de onwettigheid bestaat (cf. RvS 9 juli 2004, nr. 133.724, RvS 30 

augustus 2006, nr. 162.092). Het loutere gegeven dat verweerder in het verleden met miskenning van 

wat is bepaald in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet een verblijfsmachtiging zou hebben toegekend 

leidt geenszins tot de vaststelling dat hij ook in casu de in voormeld wetsartikel gestelde bepalingen 

dient te miskennen. 



  

 

RvV X - Pagina 17 van 24 

 

2.2.6. Het rechtszekerheidsbeginsel – dat verzoeker ook geschonden acht – is een uit de rechtsstaat 

voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de 

rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat 

die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11 

januari 2007, nr. 166.563; I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, 

Brugge, die Keure, 2006, 315-349). Het rechtszekerheidsbeginsel wordt niet geschonden indien een 

bestuur op een juiste en consequente manier toepassing maakt van een duidelijke wetsbepaling en 

weigert toepassing te maken van een door de Raad van State reeds vernietigde bestuurlijke instructie of 

enige andere instructie die strijdig was of is met deze wetsbepaling. Een schending van het rechtszeker-

heidsbeginsel kan in casu niet worden vastgesteld.  

 

2.2.7. De beschouwingen van verzoeker laten ook niet toe de schending van enig ander, niet nader 

omschreven, beginsel van behoorlijk bestuur vast te stellen. 

 

2.2.8. Het middel is ongegrond. 

 

3. Onderzoek van het beroep in zoverre het is gericht tegen de tweede bestreden beslissing, het bevel 

om het grondgebied te verlaten  

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 3, 6 en 8 van het EVRM, van 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de wet van 29 juli 1991, van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Hij licht het middel als volgt toe: 

 

“Dat de beslissing van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie onterecht genomen werd.  

De bestreden beslissing schendt immers artikel 6 van het EVRM. Bovendien zullen art. 3 en art. 8 van 

het EVRM geschonden worden, indien verzoeker dient terug te keren naar Iran. 

[…] Schending van artikel 6 EVRM 

Immers artikel 6 van het EVRM waarborgt het recht op een eerlijk proces. Hij heeft het recht om het 

resultaat van deze procedure af te wachten.  

Dit is gewoon het recht op het hebben van een behoorlijk proces, namelijk op behandeling van zijn 

vordering en het bekomen van een beslissing binnen een redelijke termijn. 

Dat hij het recht heeft om eerst een beslissing hieromtrent te ontvangen! 

Dat hij zich beroept op artikel 6 van het EVRM dat hij recht heeft op een eerlijk proces en dat hij in 

afwachting hiervan in België kan verblijven, immers indien hij dit niet doet zal de aanvraag zonder 

voorwerp bepaald worden. 

Art 6 EVRM stelt: ‘Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van 

de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en 

openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig 

gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de 

toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele 

terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale 

veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de 

bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder 

bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de 

belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.’ 

Dat hij in ieder geval het recht heeft om hieromtrent eerst duidelijkheid te verwerven en zijn rechten te 

vrijwaren. 

Uw Raad sprak zich hier bovendien reeds over uit.  

Arrest nr. 19.745 van 28.11.2008 stelt het volgende:  

“Hoewel het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, derde lid van 

de Vreemdelingenwet geen schorsende werking heeft, maakt verzoekster met haar betoog dat 

“Alvorens een verwijderingsmaatregel te nemen de bevoegde Minister uitspraak (dient) te doen over de 

verblijfsvergunning die werd aangevraagd voor meer dan drie maanden nadat een uiteenzetting werd 

gegeven van de buitengewone omstandigheden die rechtvaardigen dat die aanvraag wordt ingediend bij 

de burgemeester van de gemeente van betrokkene”, aannemelijk dat de Minister van Migratie- en 

asielbeleid op kennelijk onredelijke wijze heeft besloten verzoekster een bevel om het grondgebied te 

verlaten af te geven. Het eerste en tweede middel zijn in de besproken mate gegrond.” 
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Het mag duidelijk zijn dat dit hier eveneens het geval is en dat de bestreden beslissing vernietigd dient 

te worden! 

Gelet op bovengaande redenen dient de beslissing van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

geschorst en vernietigd te worden. 

[…] Schending van artikel 3 EVRM 

Indien verzoeker terug dient te keren naar zijn land van herkomst zal art. 3 van het EVRM geschonden 

worden.  

Artikel 3 van het EVRM omvat namelijk het volgende: “niemand mag worden onderworpen aan 

folteringen noch aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen”. 

Elke staat heeft een beschermingsplicht t.o.v. mensen die folteringen en mensonwaardige 

behandelingen dienen te ondergaan.  

Dit betekent dat niemand in een onherstelbare toestand van reëel gevaar daartoe geplaatst wordt, ook 

al is het buiten de jurisdictie van die staat zelf. (Arrest Kirkwood, 19479/83, 12 maart 1984). 

Het mag duidelijk zijn dat verzoeker gevaar zal lopen, indien hij terug dient te keren naar zijn land van 

herkomst. Verzoeker kan nergens meer terecht in Iran en dat een eventuele terugkeer een schending 

zou uitmaken van art. 3 EVRM.  

Verzoeker is al ettelijke jaren niet meer in zijn land van herkomst geweest. Dat de situatie in het midden 

oosten ontplofbaar is op elk moment. Dat Iran hier een belangrijke pion vormt in het conflict. 

Verwerende partij heeft nagelaten om de situatie in het land van herkomst te onderzoeken. De 

bevoegde diensten dienen dit te onderzoeken op het moment dat zij een beslissing nemen. En de 

samenloop van alle elementen van dit dossier in aanmerking te nemen om te kijken of het principe van 

non refoulement niet geschonden wordt.  

Hij heeft in zijn land van herkomst geen onderkomen en heeft daar niemand meer om op terug te vallen. 

Indien verzoeker dient terug te keren, zal hij in armoede terechtkomen en in een onzekere 

verblijfssituatie, met de onzekerheid hoe de autoriteiten van zijn land zullen reageren. 

Hij is verplicht van een paspoort aan te vragen en een visum, hoe kan hij dit alles officieel doen zonder 

de aandacht van de autoriteiten te trekken.  

Verzoeker heeft bijgevolg ook angst dat hij slachtoffer zal zijn van folteringen of onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen in zijn land van herkomst of ernstige bedreiging van zijn 

leven of persoon riskeren als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of 

binnenlands gewapend conflict. 

Verwerende partij weigert hier echter rekening mee te houden! Zij weigert echter enig onderzoek te 

verrichten.  

 Verwerende partij dient rekening te houden met ALLE elementen in het dossier van verzoeker! De 

bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden.  

Verwerende partij schendt flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel door niet afdoende te onderzoeken of 

verzoeker al dan niet kan terugkeren naar haar land van herkomst. Dit is onaanvaardbaar en maakt een 

schending uit van het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak hier zich reeds over uit.  

Arrest nr. 33809/09 stelt immers het volgende:  

“The Court reiterates that in the circumstances of extradition of expulsion and a claim in conjunction with 

Article 3 of the Convention, given the irreversible nature of the harm which might occur if the alleged risk 

of torture or ill-treatment materialised, and the importance which the Court Attaches to Article 3, the 

notion of an effective remedy under Article 13 requires close and rigorous scrutiny of a claim that there 

exist substantial grounds for believing that there was a real risk of treatment contrary to Article 3 in the 

event of the applicant’s expulsion to the country of destination, and a remedy with automatic suspensive 

effect (for recapitulation of the relevant case-law.” 

Uw Raad sloot zich hierbij aan.  

Onder andere in arrest nr. 113 706 van 12.11.2013: 

“”Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste zicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 
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moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.” 

Dat dat in casu het geval is.  

Dat de veiligheid van verzoeker gegarandeerd dient te worden. 

Bovendien sprak de Raad van State zich ook uit over deze kwestie (RvS 23.09.2002, nr. 110.548). De 

bevoegde diensten dienen de situatie in het land van herkomst te onderzoeken op het moment dat zij 

een beslissing nemen. Men weigert dit te doen. 

[…] Schending van artikel 8 EVRM 

Dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat er een ernstige afweging werd gemaakt m.b.t. het 

familieleven van verzoeker, hetgeen een flagrante schending uitmaakt van art 8 van het ERVM! 

Verzoeker woont samen met zijn zus. Hij wordt door haar onderhouden.  

Volgens rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de verwijdering van een 

persoon uit het land waar zijn gezinsleden wonen, echter niet steeds te rijmen met de bescherming van 

een (bestaand) gezinsleven (zie G. MAES, “Vreemdelingen zonder legaal verblijf met Belgische 

kinderen: uiteenzetting van onderdanen of beschermd gezinsleven als hefboom voor regelmatig verblijf”, 

T. Vreemd. 2005, 332). De feitelijke situatie van het gezin zal het voorwerp uitmaken van een concreet 

onderzoek en er zal rekening moeten gehouden worden met het proportionaliteitsprincipe (L. 

WALLEYN, “recente rechtspraak over ouders van Belgische kinderen in onregelmatig verblijf”, T. 

Vreemd. 2006, 403). 

Uw raad bevestigde dit ook reeds in zijn arrest nr. 120 763 van 17.03.2014 dat verwerende partij 

rekening dient te houden met het geheel van elementen.  

Het arrest vermeldt het volgende: “De fragmentarische beoordeling van de voorliggende documenten is 

dan ook in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.” 

Verwerende partij dient het dossier van verzoeker in zijn geheel te onderzoeken! 

Artikel 8 lid 1 EVRM waarborgt het recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven. Art. 8 

lid 2 EVRM geeft aan dat inmenging door overheden op dit gezinsleven onder bepaalde voorwaarden is 

toegestaan. Artikel 8 EVRM is gebaseerd op art. 12 van het UVRM. Hierin staat het volgende: 

“niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in 

zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen 

een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.” 

Artikel 8 EVRM luidt:  

[…] 

Gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM kan ‘ipso jure’ ontstaan. Dit houdt in dat het gezinsleven van 

rechtswege ontstaat. Het Hof heeft verschillende uitspraken gedaan over het van rechtswege ontstaan 

van gezinsleven. 

Voorts vereist artikel 8 lid 2 EVRM dat de inmenging noodzakelijk moet zijn in het belang van de 

democratische samenleving. Er moet dus sprake zijn van een ‘pressing social need’.  

Om te bepalen of aan de voorwaarden van noodzakelijkheid wordt voldaan moet er een 

belangenafweging en proportionaliteitstoets plaatsvinden. 

Verder moet er, om te bepalen of de inmenging gerechtvaardigd is, een belangenafweging plaatsvinden 

tussen het algemene belang en het individuele belang van de vreemdeling.  

Indien men hier een belangenafweging maakt kan men tot de vaststelling komen dat de individuele 

belangen van de vreemdeling zwaarder doorwegen.  

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient te worden nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het 

uitbouwen of verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders.  

Zolang er geen dergelijke hinderpalen kunnen worden vastgesteld, zal er geen sprake zijn van een 

gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

Dat er een afweging gemaakt moet worden tussen de verschillende belangen. 

Hoe kan hij een normaal en effectief gezinsleven onderhouden, als hij dient terug te keren naar zijn land 

van herkomst? 

Er is immers geenszins sprake van een eventueel gevaar voor de nationale veiligheid, verzoeker bezit 

tot op heden een blanco strafblad. Bijgevolg dient zijn recht op een gezinsleven gerespecteerd te 

worden! Hij woont hier samen met zijn zus, heeft hier een onderkomen, tewerkstelling, … 

Bovendien houdt men geen rekening met het feit dat de zus van verzoeker de Belgische nationaliteit 

heeft. Verzoeker heeft bij zijn zus dan ook een onderkomen, wat hij in zijn land van herkomst niet heeft. 

Ook heeft hij met haar in België een familieband, iets wat hij niet kan onderhouden als hij terug moet 

naar zijn land van herkomst. 

Dat er dus wel degelijk hinderpalen worden aangevoerd. Het is bijgevolg flagrant onzorgvuldig van 

verwerende partij om hier onvoldoende rekening mee te houden! De afweging van de redenen werd niet 

op een grondige en evenwichtige wijze gedaan, meer nog zelfs in strijd met de Europese regelgeving. 
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Dat er dus door verwerende partij geen billijke afweging is gemaakt in het licht van een  fair-balance-

toets voorafgaand aan het nemen van de huidige beslissing. 

De Raad moet kunnen vaststellen dat in de loop naar het nemen van de beslissing of bij het nemen van 

de beslissing verwerende partij tegemoet is gekomen aan de beoordeling die haar toekwam in het licht 

van artikel 8 van het EVRM en dus blijk wordt gegeven van deze billijke belangenafweging.(arrest RVV 

175.754/II) 

De raad kan niet zelf tot deze belangenafweging voergaan zonder zich in de plaats van het bestuur te 

stellen (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.900) 

Een eventuele repatriëring van verzoeker zou dan ook een flagrante schending uitmaken van art 8 van 

het EVRM. Het is voor verzoeker en zijn gezin zeer moeilijk, quasi onmogelijk om in zijn land van 

herkomst een gezinsleven te hebben.  

Verwerende partij faalt er in, hier rekening mee te houden in het nemen van zijn beslissing. 

Dat de verwerende partij rekening diende te houden met de specifieke situatie, het volledig dossier van 

verzoeker en alle aangehaalde elementen en stukken en het geheel van elementen, met betrekking tot 

de beslissingen. 

Dat verwerende partij geen onderzoek heeft uitgevoerd, of hiervan alleszins niets van is terug te vinden, 

en dit reeds in tegenspraak is met de arresten van de RvV.  

Het mag duidelijk zijn dat ook hier verwerende partij erin gefaald heeft enige afweging te maken in het 

dossier van verzoeker en dat de bestreden beslissing vernietigd dient te worden.” 

 

3.2.1. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

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

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

hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De motivering van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten verschaft verzoeker het genoem-

de inzicht en laat hem aldus toe de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit het verzoekschrift blijkt 

bovendien dat verzoeker de motieven van deze bestreden beslissing kent, zodat het doel van de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Verzoeker toont geen schending aan van de formele 

motiveringsplicht, zoals neergelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991.  

 

3.2.2. Verzoeker beroept zich op een schending van artikel 3 van het EVRM. In dit verband benadrukt 

de Raad dat verzoeker, om zich dienstig op dit verdragsartikel te kunnen beroepen, moet doen blijken 

dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land waarnaar hij 

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

mensonterende behandeling. Hij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Hij moet 

concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een loutere verwijzing naar een 

situatie in een bepaald land volstaat niet. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor 

onmenselijke behandeling op zich volstaat evenmin om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het 

EVRM. Ook een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat op zich niet 

(RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; 

RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977).  

 

Verzoeker stelt allereerst dat hij als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of 

binnenlands gewapend conflict in Iran dient te vrezen voor behandelingen in strijd met artikel 3 van het 

EVRM. Dit betreft evenwel niet meer dan een blote bewering. Hij legt niet het minste stuk voor waaruit 

een dergelijk willekeurig geweld kan blijken dat maakt dat elke burger, en dit louter door het zich 

verplaatsen naar het Iraanse grondgebied, dreigt te worden onderworpen aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen. Verzoeker doet niet de minste poging om zulks concreet aannemelijk te 

maken.  

 

De Raad benadrukt dat het verzoeker toekomt de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM 

aannemelijk te maken door het minstens aanbrengen van een begin van bewijs dat hij persoonlijk 

behandelingen in strijd met dit artikel dient te vrezen. Hij kan zich niet beperken tot blote beweringen of 

een loutere verwijzing naar stukken die de algemene situatie in het herkomstland beschrijven, zonder 

een band met zijn persoon aannemelijk te maken en aan te tonen dat hij persoonlijk de daarin 
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beschreven slechte behandelingen dient te vrezen. Hij kan bijgevolg niet volstaan met een loutere 

stellingname dat de situatie in het Midden-Oosten elk ogenblik kan ontploffen. 

 

Verzoeker betwist niet dat zijn asielprocedure negatief werd afgesloten en hem zowel de vluchtelingen-

status als de subsidiaire beschermingsstatus werd geweigerd. Gelet op de doorgevoerde toetsing aan 

het criterium voorzien in artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet werd aldus ook reeds vastgesteld 

dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst het 

risico loopt onderworpen te worden aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of 

straffen. Verzoeker brengt in dit verband wezenlijk geen nieuwe elementen aan die hierover anders 

kunnen doen oordelen. Het op bijzonder algemene wijze betogen dat hij, als hij een paspoort en visum 

moet vragen in het herkomstland, de aandacht van zijn autoriteiten zal trekken en hij onzeker is over de 

reactie van zijn autoriteiten, toont niet aan dat verzoeker concrete en reële redenen heeft om te moeten 

vrezen voor een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM. Een begin van (persoonlijk) bewijs 

ontbreekt volledig. 

 

Verder stelt verzoeker dat hij al verschillende jaren niet meer in Iran is geweest en hij er geen onder-

komen meer heeft en bij niemand terecht kan. Hij stelt er in armoede en in een onzekere verblijfssituatie 

terecht te komen. De Raad merkt evenwel op dat het enkele gegeven dat verzoeker sinds 2011 in 

België verblijft en niet meer in zijn herkomstland zou zijn geweest, nog niet maakt dat hij aldaar niets of 

niemand meer heeft om op terug te vallen laat staan dat hij daar onmenselijk en vernederend dreigt te 

worden behandeld. Het betreft andermaal in wezen niet meer dan een blote bewering, die niet met 

concrete argumenten of een begin van bewijs wordt onderbouwd. In de eerste bestreden beslissing 

werd ook reeds gemotiveerd dat uit de asielaanvraag van verzoeker blijkt dat hij nog familieleden heeft 

in zijn herkomstland en niet blijkt dat hij niet langer een beroep kan doen op deze familieleden. Op geen 

enkele wijze gaat verzoeker in op deze voorziene motivering. Hij maakt niet met concrete argumenten 

aannemelijk dat hij geen familieleden meer heeft in zijn herkomstland op wie hij een beroep kan doen bij 

een terugkeer. Verzoeker kiest er andermaal voor de gedegen motivering in de eerste bestreden 

beslissing te laten voor wat ze is en zich te beperken tot het herhalen van het aangevoerde in zijn 

aanvraag en tot het uiten van loutere beweringen dat hij in zijn herkomstland in armoede en in een 

onzekere verblijfsituatie terecht zal komen. Dit kan niet volstaan om aannemelijk te maken dat verzoeker 

concrete redenen heeft om te moeten vrezen voor slechte behandelingen in zijn herkomstland. 

 

Verzoeker toont niet aan dat er in zijn herkomstland sprake is van willekeurig geweld in het kader van 

een gewapend conflict. Hij brengt evenmin concrete elementen aan waaruit zou kunnen worden afgeleid 

dat hij persoonlijk een reëel risico loopt op behandelingen in strijd met artikel 3 van het EVRM. Een 

schending van deze bepaling wordt, gelet op hetgeen voorafgaat, niet aannemelijk gemaakt.  

 

Nu verzoeker geen begin van bewijs levert van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat hij 

bij verwijdering naar het land van herkomst zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmense-

lijke of vernederende behandelingen, maakt hij ook geenszins aannemelijk dat verweerder op dit punt 

een onvoldoende onderzoek voerde. Verzoeker gaat er ook aan voorbij dat verweerder wel degelijk een 

onderzoek heeft gevoerd naar de vraag of verzoeker bij terugkeer naar zijn herkomstland dient te 

vrezen voor behandelingen in strijd met artikel 3 van het EVRM, waar hij voorafgaand aan de afgifte van 

het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten de in de verblijfsaanvraag van 22 december 

2015 aangevoerde schending van deze verdragsbepaling heeft onderzocht. De beide bestreden 

beslissingen werden gezamenlijk aan verzoeker ter kennis gebracht, zodat hij ook kennis kon nemen 

van de redenen waarom een dergelijke schending niet werd aanvaard. 

 

3.2.3. De Raad wijst erop dat beslissingen over de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de 

verwijdering van vreemdelingen niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 6 van het EVRM 

(EHRM 5 oktober 2000, nr. 39.652/98, Maaouia/Frankrijk; RvS 16 januari 2001, nr. 92 285; J. VANDE 

LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen 

Intersentia 2004, vol. I, 409), zodat een schending van deze bepaling niet dienstig kan worden 

aangevoerd. Er blijkt ook niet dat verzoeker dienstig kan verwijzen naar de door hem in dit verband 

aangehaalde rechtspraak van de Raad. Hierin deed zich de situatie voor waarin het bestuur overging tot 

het afgeven van een bevel om het grondgebied te verlaten zonder eerst een reeds ingediende aanvraag 

tot verblijfsmachtiging – meer bepaald de hierin ingeroepen buitengewone omstandigheden – te hebben 

onderzocht. In casu heeft verweerder evenwel wel voorafgaandelijk aan de afgifte van het bevel om het 

grondgebied te verlaten de ingeroepen buitengewone omstandigheden onderzocht doch afgewezen. 

Arresten van de Raad hebben bovendien geen precedentswaarde. 
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3.2.4. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Verzoeker beroept zich op een gezins- of familieleven met zijn beweerde Belgische zus. 

 

De Raad herhaalt evenwel dat verzoeker in wezen niet betwist dat hij naliet de verwantschapsband, en 

dus het bestaan van een familieband, aan te tonen. Deze vaststelling volstaat reeds om te kunnen 

vaststellen dat een beschermenswaardig gezins- of familieleven niet is aangetoond.  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt daarenboven dat de relatie tussen meerderjarige broers en/of 

zussen enkel wordt beschermd door artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende 

elementen van afhankelijkheid, andere dan de normale affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 

juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59). Op geen 

enkele wijze maakt verzoeker aannemelijk dat er sprake is van een bijzondere afhankelijkheidsband 

tussen hem en zijn beweerde zus in België, die verder reikt dan de normale affectieve banden. Een 

loutere samenwoonst of een loutere bewering te worden onderhouden door zijn beweerde zus kan in dit 

verband niet volstaan.  

 

In het licht van hetgeen voorafgaat, blijkt een beschermenswaardige familieband in de zin van artikel 8 

van het EVRM niet. Er blijkt bijgevolg evenmin dat een belangenafweging in het licht van een 

beschermenswaardig gezins- of familieleven zich opdringt. 

 

Zelfs voor zover alsnog een beschermenswaardig familie- of privéleven zou moeten worden aange-

nomen gelet op deze band, herhaalt de Raad dat de voorliggende zaak geen betrekking heeft op een 

weigering van een voortgezet verblijf maar dat het een situatie van eerste toelating betreft. In een 

dergelijk geval dient er hoe dan ook geen toetsing te gebeuren aan de hand van artikel 8, tweede lid van 

het EVRM, zoals verzoeker verkeerdelijk aangeeft in het verzoekschrift, maar dient er volgens het 

EHRM te worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om de betrokken 

vreemdeling op zijn grondgebied te laten blijven zodat hij zijn recht op gezins- en privéleven aldaar kan 

handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38).  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 

van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- en familieleven een "fair balance" moet 

worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de 

bestreden beslissingen. Bijgevolg gaat hij na of verweerder alle relevante feiten en omstandigheden in 

zijn belangenafweging heeft betrokken en, indien dit het geval is, of verweerder zich niet ten onrechte op 

het standpunt heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds 

het belang van een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en privéleven hier te lande en 

anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en 

het handhaven van de openbare orde.  

 

De Raad stelt vast dat in het bevel om het grondgebied te verlaten zelf geen motieven worden opge-

nomen inzake het door verzoeker ingeroepen privé- en/of familieleven. Echter blijkt uit het voorgaande 

dat op dezelfde dag en door dezelfde gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing werd 

genomen waarbij de aanvraag van 22 december 2015 op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingen-

wet onontvankelijk wordt verklaard. In deze beslissing wordt er wel gemotiveerd inzake de band met de 

beweerde zus in België: “Wat er ook van zij, er dient te worden gesteld dat de terugkeer naar het land 

van herkomst om aldaar een machtiging tot verblijf aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van 
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herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering 

van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt.  

Ook beweert betrokkene dat voor hem zeer moeilijk, quasi onmogelijk is om in zijn land van herkomst 

een familieleven te leiden, hij geen onderkomen meer heeft en hij niets of niemand meer heeft in zijn 

land van herkomst. Echter, uit de asielaanvraag van betrokkene blijkt dat er nog familieleden van hem in 

Iran verblijven, meer bepaald een zus, broer(s) en vermoedelijk zijn ouders. Betrokkene toont niet aan 

dat deze familieleden niet langer in Iran zouden verblijven, noch dat hij in de onmogelijkheid is om 

(tijdelijk) bij zijn familie te verblijven en dit in afwachting van een beslissing in het kader van zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf. Bovendien kan betrokkene ook steeds, indien gewenst, een beroep 

doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een 

terugreis. […] Mede hierdoor kan de bewering dat betrokkene niets meer zou hebben in zijn land van 

herkomst niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid.” 

 

Er dient bijgevolg te worden aangenomen dat verweerder wel degelijk een belangenafweging heeft 

doorgevoerd tussen het algemene belang en de persoonlijke en/of familiale belangen van verzoeker.  

 

Gelet op het feit dat beide beslissingen op dezelfde dag en door dezelfde gemachtigde van de staats-

secretaris werden genomen, is het niet kennelijk onredelijk dat dezelfde motieven inzake het ingeroepen 

privé- dan wel familieleven en artikel 8 van het EVRM niet opnieuw worden opgenomen in het bestreden 

bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker heeft kennis van de motieven van beide beslissingen 

en heeft er zelfs voor gekozen om beide beslissingen in één verzoekschrift aan te vechten.  

 

Het louter stellen dat men van mening is dat de doorgevoerde belangenafweging niet afdoende is, kan 

niet volstaan. De Raad stelt vast dat verzoeker geen concrete argumenten aanbrengt die aannemelijk 

maken dat het bestuur bij zijn belangenafweging enig concreet, relevant gegeven ten onrechte niet in 

rekening heeft gebracht dan wel onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. Waar verzoeker 

thans betoogt door zijn zus te worden onderhouden, herhaalt de Raad dat dit betoog niet verder reikt 

dan een blote bewering waarvan geen begin van bewijs voorligt. Verzoeker wijst verder op zijn blanco 

strafblad. Verweerder heeft evenwel geenszins enige reden van openbare orde tegen verzoeker 

gebruikt. Dit gegeven is in de thans voorliggende situatie van een vreemdeling die steeds illegaal dan 

wel precair in het Rijk heeft verbleven, en die bijgevolg op geen enkel ogenblik een verwachting kon 

koesteren zijn leven verder uit te bouwen in dit land, op zichzelf niet doorslaggevend en niet van aard 

aanleiding te kunnen geven tot de vaststelling dat alsnog sprake is van enige disproportionaliteit. Een 

dergelijk gedrag wordt zo van alle vreemdelingen op het Belgische grondgebied verwacht. Verzoeker 

wijst vervolgens op zijn tewerkstelling in België, doch weerlegt het motief in de eerste bestreden 

beslissing niet dat zijn officiële toestemming hiervoor reeds is vervallen sinds 6 maart 2015. Ook dit 

gegeven vermag aldus geen kennelijke onredelijkheid in de beoordeling aan te tonen. Waar verzoeker 

andermaal wijst op het gegeven dat hij in België een onderkomen heeft doch hij niets of niemand heeft 

in het land van herkomst, herhaalt de Raad dat hij het motief in de eerste bestreden beslissing niet 

weerlegt dat hij ook nog familieleden heeft in het herkomstland en niet blijkt dat hij niet tijdelijk bij deze 

familieleden kan verblijven. Het louter wijzen op een samenwoonst met zijn zus en het benadrukken dat 

deze zus de Belgische nationaliteit heeft, is andermaal niet van aard enige disproportionaliteit in de 

doorgevoerde belangenafweging aan te tonen. In tegenstelling tot hetgeen verzoeker voorhoudt, werd 

de Belgische nationaliteit van zijn beweerde zus wel degelijk in rekening gebracht. De Raad ziet boven-

dien niet in waarom dit gegeven van invloed is op de doorgevoerde belangenafweging, en verzoeker 

verstrekt in dit verband ook geen enkele toelichting. Verzoeker stelt ten slotte dat hij de familieband met 

zijn beweerde zus in België niet kan onderhouden bij een terugkeer naar zijn herkomstland, doch licht 

op geen enkele wijze toe waarom hij bijvoorbeeld via de moderne communicatiemiddelen geen 

contacten kan onderhouden. Wezenlijk toont hij ook niet met concrete argumenten aan dat zijn 

beweerde zus dan is verhinderd hem, al is het tijdelijk, te vergezellen naar het herkomstland. 

 

Er blijkt niet dat de doorgevoerde belangenafweging kennelijk onredelijk of disproportioneel is of niet 

met de vereiste zorgvuldigheid is tot stand gekomen. In de gegeven omstandigheden wordt een 

schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk gemaakt.  

 

3.2.5. 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 dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 
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De toelichting van verzoeker laat niet toe vast te stellen dat verweerder de tweede bestreden beslissing 

niet op een voldoende zorgvuldige wijze zou hebben voorbereid of niet op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn besluit is gekomen. Verzoeker zet ook niet verder uiteen op welke wijze verweerder 

zijn dossier fragmentarisch zou hebben behandeld. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan 

bijgevolg niet worden vastgesteld. 

 

3.2.6. Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad erop dat de keuze die een 

bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met 

andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een 

beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk is 

genomen. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, 

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

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

september 1999, nr. 82 301). Gelet op de voorgaande bespreking van het middel, dient te worden 

besloten dat verzoeker geenszins aantoont dat de tweede bestreden beslissing is genomen met 

miskenning van het redelijkheidsbeginsel 

 

3.2.7. Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

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

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

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

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

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

verweerder. 

 

5. Kosten  

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

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 drieëntwintig januari tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


