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 nr. 42 583 van 29 april 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Argentijnse nationaliteit te zijn, op 19 februari 2010 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 14 januari 2010 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

wordt, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 21 januari 2010. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 maart 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 april 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. DUFFELEER, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker is in 2003 België zijn binnengekomen. Hij wordt in het bezit gesteld van een 

aankomstverklaring en zijn verblijf wordt toegestaan tot 27 september 2003. 

 

Op 30 januari 2006 legt verzoeker documenten voor in het kader van een aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van een duurzame relatie met mevrouw X.  

 

Op 31 januari 2007 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing 

waarbij deze aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard. Deze beslissing wordt 

op 15 maart 2007 ter kennis gebracht. 
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Op 20 april 2007 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, 

derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Op 15 oktober 2007 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing waarbij wordt meegedeeld dat 

de beslissing van 31 januari 2007 behouden blijft omdat de betrokkenen elk nog met iemand anders 

gehuwd zijn. 

 

Op 12 november 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 14 januari 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij deze aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing. 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 12.11.2009 werd 

ingediend door :  

I., J. (R.R.:…)  

Nationaliteit: Argentinië  

Geboren te B. op (…)1949  

Adres: (…) 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

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

verzoek onontvankelijk is.  

Reden(en):  

De aanvraag ging niet vergezeld van een kopie van het internationaal erkend paspoort of een 

gelijkgestelde reistitel, noch van een kopie van de nationale identiteitskaart, noch van een geldige 

motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van art. 9bis, §1 van de 

wet van 15.12.1980, gewijzigd door art. 4 van de wet van 15.09.2006.  

Het dossier dat bij de Dienst Vreemdelingenzaken bekend staat onder naam I., J. en nummer 

5.875.114 bevat een Argentijns paspoort dat in het verleden het dossier vervoegde; de persoon die 

huidige aanvraag om machtiging tot verblijf indient onder de naam I., A. J. voegt bij zijn aanvraag 

evenwel geen bewijs dat toelaat hem te vereenzelvigen met de titularis van voornoemd identiteitsstuk; 

gezien deze aanvraag anderzijds noch van een identiteitsstuk, noch van een geldige verschoning voor 

de afwezigheid ervan vergezeld is, is de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde voor deze 

aanvraag dus niet vervuld.  

(…)”  

 

Op 21 januari 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid ten 

opzichte van verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de 

grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. Bij arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen nr. 39 923 van 9 maart 2010 wordt het beroep tegen deze beslissing 

verworpen. 

 

Op 17 februari 2010 wordt verzoeker vrijgesteld. 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Eerste middel: SCHENDING VAN ARTIKEL 9bis VAN DE VREEMDELINGENWET 

Doordat de bestreden beslissing de regularisatieaanvraag onontvankelijk verklaart ondanks het feit dat 

in de aanvraag zelf verwezen wordt naar de reeds gekende identiteitsdocumenten, én het feit dat de 

Dienst Vreemdelingenzaken hierover reeds beschikte. 

Terwijl artikel 9bis voorziet dat de Vreemdeling die over een identiteitsdocument beschikt, een 

ontvankelijke regularisatieaanvraag kan formuleren. 

Zodat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet geschonden is.  

Toelichting: 
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In zijn verzoekschrift verwijst verzoeker expliciet naar de identiteitsdocumenten die reeds in het bezit zijn 

van de Dienst Vreemdelingenzaken, daar deze werden overgemaakt naar aanleiding van eerdere 

regularisatieprocedures. Verwerende partij verwijst zelfs in haar beslissing naar het Argentijns paspoort 

dat zij in het dossier van verzoeker terugvindt. 

Verwerende partij kan dan ook niet ernstig voorhouden dat zij zijn identiteit niet kon verifiëren: zij 

hadden alle documenten reeds in hun bezit! Minstens werd verwezen naar het feit dat deze reeds 

werden ingediend en gekend zijn, hetgeen een motivering cfr. art. 9bis, §1, laatste lid uitmaakt en 

waarmee voldaan is aan de ontvankelijkheidsvereiste. 

Verwerende partij kon dus niet rechtmatig overgaan tot onontvankelijkheidverklaring, want ten eerste 

had men reeds kennis van de identiteitsdocumenten van verzoeker, en ten tweede motiveerde deze 

waarom er geen nieuwe kopij werd toegevoegd. De aanvraag gebeurde dus volledig conform artikel 

9bis en kon onmogelijk onontvankelijk worden verklaard. 

Door de aanvraag toch onontvankelijk te verklaren schond verwerende partij artikel 9bis.” 

 

 

2.1.2. In de nota repliceert verwerende partij dat verzoeker in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niets heeft vermeld met betrekking tot de reden 

waarom geen identiteitsdocument werd voorgelegd. Evenmin werd verwezen naar de documenten die 

zich reeds in het administratief dossier zouden bevinden. Verzoekers beschouwingen missen aldus 

feitelijke grondslag.  

 

Verwerende partij wijst erop dat in de bestreden beslissing uitdrukkelijk werd geoordeeld dat verzoekers 

aanvraag niet vergezeld ging van een identiteitsdocument noch van een geldige motivering die toelaat 

hem vrij te stellen van deze voorwaarde en dat verzoeker bij zijn aanvraag geen bewijs voegt dat toelaat 

aan te tonen dat hij de titularis is van het Argentijns paspoort dat in het verleden in het dossier stak. 

 

Verwerende partij zet uiteen dat de gemachtigde van de staatssecretaris er terecht op wijst dat 

verzoeker geen enkel stuk aanbrengt dat toelaat hem te vereenzelvigen met de identiteitsdocumenten 

die zich bevinden in het dossier op naam van I.J. Verzoeker heeft hier zelfs op geen enkel ogenblik naar 

verwezen in zijn aanvraag. Verzoeker verwijst naar rechtspraak van de Raad die handelt over 

gelijkaardige gevallen. Verzoekers beschouwingen kunnen dus niet worden aangenomen. Hij heeft niet  

bij zijn aanvraag aangetoond dat hij dezelfde persoon is. Hij heeft hiervan zelfs geen melding gemaakt. 

 

 

2.1.3. In de repliekmemorie verwijst verzoeker naar het middel zoals uiteengezet in het inleidend 

verzoekschrift. 

 

 

2.1.4. Verzoeker voert de schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Hij voert aan dat 

zijn Argentijns paspoort reeds bij een vroegere aanvraag werd ingediend zodat het zich reeds in het 

dossier bevindt en dat dit volstaat om te voldoen aan de voorwaarde van artikel 9bis, § 1 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

Minister of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

worden afgegeven. 

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

de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen (…) 
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de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont.” 

 

De bedoeling van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is een duidelijk kader te scheppen voor de 

aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf, die in buitengewone omstandigheden wordt 

ingediend door een vreemdeling bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Zo wordt duidelijk 

bepaald dat een identiteitsdocument, zijnde een paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel, 

onontbeerlijk is: de machtiging tot verblijf kan niet anders dan onontvankelijk verklaard worden indien 

iemands identiteit onzeker is. Er dient vermeden te worden dat verblijfsvergunningen dienen om de 

(gewilde) onduidelijkheid over de identiteit te gaan regulariseren. Hiervan dienen onderscheiden te 

worden twee situaties, waarin de overlegging van een identiteitsdocument niet noodzakelijk is: 

 

- de situatie van de asielzoeker wiens asielaanvraag nog niet definitief werd afgewezen of wiens 

toelaatbaar cassatieberoep bij de Raad van State hangende is overeenkomstig artikel 20 van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

- de situatie van een vreemdeling die aantoont dat het onmogelijk is om het vereiste document in België 

te verwerven (Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2006-

2007, nr. 2478/001, p. 33). 

 

Uit de samenlezing van de voornoemde bepalingen volgt dat de verblijfsmachtiging enkel in het Rijk kan 

worden aangevraagd indien voldaan is aan de beide navolgende cumulatieve 

ontvankelijkheidsvoorwaarden: 

 

1° er zijn buitengewone omstandigheden aanwezig om het niet aanvragen van de machtiging bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen; 

2° de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument of toont aan dat hij zich bevindt in één van de 

gevallen waarin deze voorwaarde niet van toepassing is. 

 

De bewijslast voor het voldaan zijn aan de vereiste te beschikken over een verblijfsdocument dan wel 

van het feit dat hij zich in één van de gevallen bevindt waar deze voorwaarde geen toepassing vindt, 

rust op de aanvrager. 

 

Zoals uit de bestreden beslissing blijkt, is de aanvraag om machtiging tot verblijf als niet ontvankelijk 

afgewezen omdat de aanvraag niet vergezeld ging van een afschrift van het internationaal erkend 

paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of van de nationale identiteitskaart, hetzij van de motivering die 

toelaat verzoeker vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9bis, § 1 van de 

Vreemdelingenwet. Dit is het determinerend motief. 

 

In de bestreden beslissing wordt hieraan toegevoegd dat verzoeker, die zich I.A.J. noemt, bij zijn 

aanvraag geen bewijsstuk voegt dat toelaat hem te vereenzelvigen met de titularis van het Argentijns 

paspoort dat in het verleden in het dossier stak van de vreemdeling I.J. 

 

Verzoeker zet uiteen dat hij in zijn verzoekschrift expliciet verwees naar de identiteitsdocumenten die 

reeds in het bezit waren van de Dienst Vreemdelingenzaken, minstens dat werd verwezen naar het feit 

dat deze reeds werden ingediend en gekend zijn. Verwerende partij had bijgevolg kennis van de 

identiteitsdocumenten en er werd gemotiveerd in de aanvraag waarom er geen nieuwe kopij werd 

toegevoegd. 

 

Uit de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, die 

verzoeker heeft ingediend op 12 november 2009, blijkt het volgende. Onder het kopje “Feitelijke en 

procedurele voorgaanden” verwijst verzoeker naar zijn twee vorige aanvragen om machtiging tot verblijf. 

Vervolgens geeft hij onder het kopje “Aanvragen ingediend 3 maanden te rekenen vanaf 15 september 

2009 op grond van duurzame lokale verankering in België (2.8. Instructie)” een uiteenzetting waarom hij 

meent in aanmerking te komen voor regularisatie. Ten slotte wordt verwezen naar 7 bijlagen die 

verzoeker bij deze aanvraag voegt (de kennisgeving van een vroegere beslissing, de beslissing van 31 

januari 2007, de vroegere aanvraag d.d. 20 april 2007, de beslissing van 15 oktober 2007, een 

verklaring van de zaakvoerder van (…) SPRL m.b.t. een werkaanbod, een attest van woonst met 

historiek, een attest van C.G.). 
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De Raad kan niet anders dan vaststellen dat verzoeker als bijlage bij deze aanvraag geen enkel 

identiteitsdocument voegt, hetgeen hij niet betwist; dat in de tekst van deze aanvraag nergens wordt 

verwezen naar het feit dat verzoeker vroeger reeds een identiteitsdocument zou hebben ingediend, 

hetgeen hij nochtans beweert in het verzoekschrift, en dat er geen uiteenzetting wordt gegeven waarom 

verzoeker in de onmogelijkheid zou verkeren om het vereiste identiteitsdocument in België te 

verwerven. 

 

De omstandigheid dat verzoeker als bijlage zijn aanvraag van 20 april 2007 voorlegt, waarin wordt 

vermeld dat in bijlage een Argentijnse identiteitskaart van verzoeker wordt gevoegd, doet hieraan geen 

afbreuk nu deze identiteitskaart niet als bijlage werd gevoegd bij huidige aanvraag en een loutere 

vermelding in de aanvraag van 20 april 2007 niet kan worden beschouwd als een uiteenzetting in het 

kader van de aanvraag d.d. 12 november 2009 waarin wordt aangetoond dat het onmogelijk is om zulk 

document in België te verkrijgen. 

 

Dienaangaande wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing inderdaad zelf aangeeft dat het dossier 

dat bij de Dienst Vreemdelingenzaken bekend staat onder de naam I.J. een Argentijns paspoort bevat 

maar dat de huidige aanvraag van de persoon die zich I.A.J. noemt geen bewijs bevat dat toelaat deze 

persoon te vereenzelvigen met de titularis van dit Argentijns paspoort. Waar verzoeker stelt dat het 

dossier een paspoort bevat dat vroeger werd ingediend, en er aldus geen onzekerheid bestaat over de 

identiteit van de persoon, wijst de Raad er nogmaals op dat de verwerende partij terecht besliste dat bij 

de aanvraag van verzoeker geen identiteitsstuk werd gevoegd, zodat niet kan worden nagegaan of de 

aanvrager effectief de persoon is waarvoor het dossier werd opgemaakt. Immers kan om het even wie 

op naam van verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf indienen en verwijzen naar het paspoort 

dat reeds gevoegd werd in het dossier zodat in casu niet voldaan is aan de ratio legis van de wet. 

 

Verwerende partij heeft bijgevolg een correcte toepassing gemaakt van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Tweede middel: SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING DOOR EEN GEBREK, 

ONDUIDELIJKHEID EN DUBBELZINNIGHEID IN DE MOTIVERING VAN DE BESLISSING 

Schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

Schending van artikel 3 van de wet de wet van 29 juli  1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen. 

Doordat de bestreden beslissing gebrekkig werd gemotiveerd, waardoor niet werd voldaan aan de 

verplichting materieel afdoende te motiveren. 

Dat de kwestieuze beslissing derhalve niet ten genoege van rechte heeft aangetoond dat er voldoende 

redenen voorhanden zijn om de regularisatieaanvraag onontvankelijk te verklaren. 

Terwijl de formele en vooral materiële motiveringsplicht vervat in artikel 97 van de Grondwet en in de 

wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, een uitdrukkelijke en 

vooral afdoende motivering van een dergelijke beslissing vereisen. 

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat verzoekende partij geen bewijs toevoegde aan zijn aanvraag 

dat toeliet hem te vereenzelvigen met de titularis van het eerder ingediende Argentijns paspoort, en dat 

de aanvraag noch van een identiteitsdocument, noch van een geldige verschoning voor de afwezigheid 

ervan vergezeld is. 

Zoals gemotiveerd supra is zulks onjuist: verzoeker voldeed perfect aan de voorwaarden van artikel 9bis 

want is in bezit van een paspoort dat gekend is bij de Dienst Vreemdelingenzaken, en daarenboven 

nam hij in zijn verzoekschrift een motivering op waarom hij geen identiteitsdocument toevoegde, met 

name dat het reeds werd toegevoegd aan de vorige regularisatieprocedures. 

De materiële motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken is niet afdoende aangezien zij gebrekkig is. 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, zelfs 

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

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

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De desbetreffende artikelen verplichten de overheid 

ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 
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grondslag liggen en dit op een 'afdoende' wijze, hetgeen impliceert dat de opgelegde motivering in 

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

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd na te gaan of de overheid in kwestie bij 

de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij 

op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

Verzoeker meent dat aan deze voorwaarden niet is voldaan: de motivering is ontegensprekelijk 

gebrekkig, daar men manifest in strijd met artikel 9bis motiveert. 

Zulks impliceert dat men het dossier van verzoeker niet correct is beoordeeld, en dat men zeker en vast 

in onredelijkheid tot zijn besluit is gekomen. 

De motiveringsplicht is dan ook geschonden. Het middel is gegrond.” 

 

 

2.2.2. In de nota repliceert verwerende partij dat inzake de vermeende schending van de formele 

motiveringsplicht, uit de lezing van verzoekers inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel 

inhoudelijke kritiek levert maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing 

weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

Verzoeker ontbeert bijgevolg het vereiste belang bij de betrokken kritiek. 

 

Verder laat verwerende partij gelden dat het tegelijk aanvoeren van de schending van de formele en de 

materiële motiveringsplicht niet mogelijk is, nu het gebrek aan deugdelijke formele motivering het de 

betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is. Verwerende 

partij zal slechts nog repliceren in zoverre verzoeker de schending van de materiële motiveringsplicht 

aanvoert. De Raad is bij de beoordeling hiervan enkel bevoegd om na te gaan of de overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen. 

 

Verwerende partij verwijst naar de in de repliek op het eerste middel reeds aangehaalde motieven van 

de bestreden beslissing. Andermaal stelt verzoeker dat de motivering van de bestreden beslissing 

onjuist is, nu hij “in zijn verzoekschrift een motivering opnam waarom hij geen identiteitsdocument 

voegde” quod non. Desbetreffend kan worden verwezen naar wat reeds werd gerepliceerd in het eerste 

middel, met name heeft verzoeker in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf niets vermeld met 

betrekking tot de reden waarom geen identiteitsdocumenten werden voorgelegd noch verwezen naar 

enig document dat zich reeds in het administratief dossier zou bevinden. De motieven van de bestreden 

beslissing zijn aldus terdege correct. Verzoekers beschouwingen missen feitelijke grondslag. De 

bestreden beslissing is ten genoege van recht omkleed met draagkrachtige motieven, die de beslissing 

inhoudelijk ondersteunen. 

 

Het recht van verdediging is in casu niet van toepassing. Verwerende partij verwijst naar rechtspraak 

van de Raad die stelt dat op het administratiefrechtelijke vlak de rechten van de verdediging enkel in 

tuchtzaken bestaan en niet van toepassing zijn op administratieve beslissingen die worden genomen in 

het raam van de Vreemdelingenwet.  

 

 

2.2.3. In de repliekmemorie verwijst verzoeker naar het middel zoals uiteengezet in het inleidend 

verzoekschrift. 

 

 

2.2.4. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

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

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

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

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

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

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

beslissing. 

 

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

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 
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de aanvraag niet vergezeld ging van een kopie van het internationaal erkend paspoort of een 

gelijkgestelde reistitel noch van een kopie van de nationale identiteitskaart noch van een geldige 

motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9bis, § 1 van 

de Vreemdelingenwet en dat het dossier dat bij de Dienst Vreemdelingenzaken bekend staat onder 

naam I., J. een Argentijns paspoort bevat dat in het verleden het dossier vervoegde maar dat de 

persoon die huidige aanvraag om machtiging tot verblijf indient onder de naam I., A. J. bij zijn aanvraag 

evenwel geen bewijs toevoegt dat toelaat hem te vereenzelvigen met de titularis van voornoemd 

identiteitsstuk zodat gezien deze aanvraag anderzijds noch van een identiteitsstuk noch van een geldige 

verschoning voor de afwezigheid ervan vergezeld is, de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde 

voor deze aanvraag dus niet vervuld is. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 

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

niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

Verzoeker stelt dat het dossier niet correct werd beoordeeld en dat hij voldoet aan de voorwaarden van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet: hij voert aan dat hij in het bezit is van een paspoort dat gekend is 

bij de Dienst Vreemdelingenzaken en dat hij in zijn verzoek een motivering opnam waarom hij geen 

identiteitsdocument toevoegde, met name dat het reeds werd toegevoegd aan zijn vorige aanvragen. 

 

De Raad herhaalt wat reeds in de bespreking van het eerste middel werd uiteengezet: in tegenstelling 

tot wat verzoeker beweert, blijkt duidelijk uit de aanvraag van 12 november 2009 dat deze geen enkele 

uiteenzetting bevat waarom verzoeker geen identiteitsdocument kon toevoegen. Daarnaast wordt in de 

bestreden beslissing terecht vastgesteld dat verzoeker geen enkel bewijs bijbrengt dat aantoont dat hij 

de titularis is van het Argentijns paspoort dat zich in het verleden in het dossier bevond. 

 

Verzoeker toont niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris op kennelijk onredelijke wijze of op 

basis van een foutieve feitenvinding tot de bestreden beslissing is gekomen. De schending van de 

materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

In de mate waarin verzoeker de schending aanvoert van de rechten van de verdediging, merkt de Raad 

op dat het beginsel van de rechten van de verdediging in principe niet van toepassing is op een 

administratieve procedure. De rechten van de verdediging in administratiefrechtelijke zaken zijn enkel 

van toepassing in tuchtzaken doch niet op zuiver administratiefrechtelijke beslissingen die worden 

genomen in het kader van de Vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957). Verzoeker kan 

zich niet met goed gevolg op dit beginsel beroepen. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

2.3.1. Verzoeker voert een derde middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Derde middel: SCHENDING VAN HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL 

Doordat het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een 

zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of orgaan 

zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen zien en 

aanvaarden. 

Terwijl door de Dienst Vreemdelingenzaken beslist werd, op grond van een loutere formaliteit -nl. het 

niet toevoegen van een identiteitsbewijs dat reeds in eerdere procedures werd toegevoegd-, een 

dergelijk verregaande beslissing werd genomen om de regularisatieaanvraag onontvankelijk te 
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verklaren. Daarenboven werd beslist verzoeker te repatriëren én hem te dien einde vast te houden in 

het gesloten centrum te Brugge. 

Zodat de bestreden beslissing geenszins op redelijke wijze werd genomen. 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Men moet met andere woorden voor een 

beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk 

genomen is. 

Verzoeker is van oordeel dat zulks bij hem het geval is. 

Hij voldeed perfect aan de voorwaarden voor regularisatie cfr. de beleidsverklaring van de regering, en 

zou dus met zekerheid worden geregulariseerd. 

Het feit dat hij aan de voorwaarden voldeed impliceert dat hij zeer sterk geïntegreerd is in de Belgische 

samenleving, in zoverre dat hij op basis van zijn integratie alleen al een legaal verblijf toegekend krijgt. 

Verzoeker woont en leeft hier reeds sinds 2003, en voldeed aan de voorwaarden om te worden 

geregulariseerd conform de beleidsverklaring van de regering. Hij is volledig geïntegreerd en kwam in 

aanmerking voor legaal verblijf. Omwille van een loutere -betwiste- formaliteit weigert men hem dit 

legaal verblijf, en vindt men het zelfs nodig deze weigering manu militari af te dwingen! Zulks is niet 

redelijk. 

Wanneer hij in zijn regularisatieverzoekschrift verwijst naar zijn eerder ingediend identiteitsdocument - 

hetgeen op zich niet toelaat zijn verzoek als onontvankelijk te beschouwen want hij motiveert waarom hij 

geen document toevoegt - beslist men niet alleen de aanvraag onontvankelijk te verklaren, maar gaat 

men nog een hele stap verder en beslist men onmiddellijk om hem van het grondgebied te verwijderen. 

Men beslist aldus iemand het verblijf te weigeren die dermate in onze samenleving is geïntegreerd, en 

hier zijn leven opbouwde conform onze normen, enkel en alleen omwille van een loutere formaliteit. 

Verzoeker wordt dus met het heel andere eind van het spectrum geconfronteerd: in plaats van een 

definitief legaal verblijf toegekend te krijgen, wordt hij manu militari het land uitgedreven. 

Zulks is niet meer redelijk te verantwoorden, de beslissing in deze is werkelijk te verregaand en 

overdreven. Zelfs na lezing ervan, kan men onmogelijk begrijpen dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

deze beslissing trof. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft niet de nodige terughoudendheid aan de dag 

gelegd. 

Het middel is gegrond.” 

 

 

2.3.2. In de nota repliceert verwerende partij dat het redelijkheidsbeginsel de overheid verbiedt om 

kennelijk onredelijk te handelen wanneer zij over enige appreciatieruimte beschikt. Zoals duidelijk blijkt 

uit de motieven van de bestreden beslissing, voegde verzoeker bij zijn aanvraag geen bewijs dat toelaat 

hem te vereenzelvigen met de titularis van het identiteitsstuk in het administratief dossier, noch met een 

geldige verschoning voor de afwezigheid van een identiteitsstuk. 

 

Verwerende partij laat gelden dat artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet waarop verzoeker zich 

beroept, vermeldt dat in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

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

van de plaats waar hij verblijft. De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een 

identiteitsdocument is in twee welomschreven gevallen niet van toepassing. Verwerende partij zet uiteen 

dat in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt vermeld dat verzoeker heeft nagelaten om de 

noodzakelijke documenten over te maken bij zijn aanvraag en dat hij geen geldige verschoning heeft 

gegeven voor de afwezigheid ervan zodat de gemachtigde van de staatssecretaris geheel terecht heeft 

beslist om verzoekers aanvraag onontvankelijk te verklaren. 

 

Verzoeker houdt kennelijk voor dat de vereiste van het voorleggen van identiteitsdocumenten onredelijk 

is in zijn geval, nu hij ‘perfect aan de voorwaarden voor regularisatie’ zou voldoen. Het is niet aan de 

Raad om te oordelen of een wettelijk gestelde vereiste al dan niet onredelijk zou zijn, quod non in casu. 

De bedoeling van artikel 9bis is een duidelijk kader te scheppen voor de aanvraag tot het bekomen van 

een machtiging tot verblijf, die in buitengewone omstandigheden wordt ingediend door een vreemdeling 

bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Zo wordt duidelijk bepaald dat een 

identiteitsdocument onontbeerlijk is: de machtiging tot verblijf kan niet anders dan onontvankelijk 

verklaard worden indien iemands identiteit onzeker is. Er dient vermeden te worden dat 

verblijfsvergunningen dienen om de (gewilde) onduidelijkheid over de identiteit te regulariseren.  
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Het komt aan verzoeker toe om in zijn aanvraag aan te tonen dat hij valt onder de voorwaarden zoals 

bepaald in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, hetgeen hij heeft nagelaten. Verzoekers beweringen 

kunnen hieraan geen afbreuk doen. 

 

 

2.3.3. In de repliekmemorie verwijst verzoeker naar het middel zoals uiteengezet in het inleidend 

verzoekschrift. 

 

 

2.3.4. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

slechts het redelijkheidsbeginsel 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 genomen is, wat in casu niet het 

geval is. De tekst van artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet schrijft immers uitdrukkelijk voor dat het 

voorleggen van een identiteitsbewijs een ontvankelijkheidsvoorwaarde is en omschrijft op duidelijke 

wijze de omstandigheden waaraan niet aan deze voorwaarde voldaan moet zijn. Zoals blijkt uit de 

bespreking van de voorgaande middelen en uit de stukken van het dossier, betwist verzoeker niet dat hij 

bij zijn huidige aanvraag geen identiteitsdocument heeft voorgelegd en heeft hij niet aangetoond zich in 

één van de gevallen te bevinden waarin niet aan deze voorwaarde moet worden voldaan. In 

tegenstelling tot wat verzoeker beweert, bevat zijn aanvraag geen geldige motivering die toelaat hem vrij 

te stellen van de voorwaarde te beschikken over een identiteitsdocument. De gemachtigde van de 

staatssecretaris heeft bijgevolg louter toepassing gemaakt van de voorschriften van artikel 9bis, § 1 van 

de Vreemdelingenwet. 

 

Gelet op het voorgaande en gelet op de analyse van de voorgaande middelen blijkt dat verzoeker met 

zijn betoog op generlei wijze een schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

Waar verzoeker aanvoert dat hij perfect voldoet aan de voorwaarden voor regularisatie en dat hij met 

zekerheid zou worden geregulariseerd, lijkt verzoeker uit het oog te verliezen dat artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet twee ontvankelijkheidsvoorwaarden bevat: het aantonen van buitengewone 

omstandigheden waarom de aanvraag niet in het land van herkomst kan worden ingediend en het 

beschikken over een identiteitsdocument. Pas daarna kan de aanvraag inhoudelijk onderzocht worden. 

De bestreden beslissing betreft louter de ontvankelijkheid van de aanvraag. De kritiek van verzoeker 

over zijn integratie betreft de gegrondheid van de aanvraag en is nog niet aan de orde zodat deze kritiek 

niet ter zake dienend is. 

 

Waar verzoeker verwijst naar het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem op dezelfde datum als 

huidige bestreden beslissing ter kennis werd gebracht, stelt de Raad vast dat dit bevel in casu niet de 

bestreden beslissing uitmaakt en dat het beroep tegen dit bevel reeds werd verworpen bij arrest van de 

Raad nr. 39 923 van 9 maart 2010. Verzoeker kan bijgevolg in het kader van huidig beroep geen kritiek 

uiten op de verwijderingsmaatregel. Dit onderdeel van het middel is onontvankelijk. 

 

Waar verzoeker verwijst naar de beleidsverklaring van de regering stelt de Raad vast dat een 

beleidsverklaring of een regeerakkoord enkel beleidsintenties betreft en bijgevolg geen enkel bindende 

of verordenende kracht heeft. Een eventuele niet naleving van een intentie vervat in het regeerakkoord 

kan niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing leiden. 

 

Waar verzoeker zou verwijzen naar de instructie van 19/7/2009 merkt de Raad op dat deze instructie 

werd vernietigd bij arrest van de Raad van State nr. 198 769 van 9 december 2009. Verzoeker kan zich 

niet beroepen op deze vernietigde instructie. 

 

Het derde middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

 

2.4.1. Verzoeker voert een vierde middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Vierde middel: SCHENDING VAN HET ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL 

Doordat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de Dienst Vreemdelingenzaken de verplichting oplegt zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding.
3
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Terwijl de Dienst Vreemdelingenzaken allesbehalve zorgvuldig te werk ging: zonder verpinken werd aan 

een persoon die voldeed aan de criteria om te worden geregulariseerd het verblijf geweigerd, een bevel 

tot het verlaten van het grondgebied afgeleverd, mét beslissing tot opsluiting, en dit enkel en alleen 

omwille van een formaliteit. 

Zodat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden. 

Zoals eerder uiteengezet was het voor verzoeker een quasi uitgemaakte zaak: hij voldeed aan de 

regularisatiecriteria en zou met zekerheid een legaal verblijf toegekend krijgen. 

Het draaide echter volledig anders uit: niet alleen werd zijn regularisatieverzoek onontvankelijk verklaard 

op grond van een loutere -betwiste- formaliteit, hij kreeg als volledig geïntegreerd persoon een bevel tot 

het verlaten van het grondgebied betekend, én werd manu militari opgesloten teneinde hem te 

repatriëren. 

De Dienst Vreemdelingenzaken liet dus manifest na rekening te houden met de specifieke situatie van 

verzoeker, zijn doorgedreven integratie en plaats in de Belgische  maatschappij.  Had  men  hiermee  

rekening gehouden  dan  had  men misschien zijn regularisatie onontvankelijk verklaard, maar zou men 

nooit dergelijk verregaande en onnodige maatregelen hebben getroffen. 

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken is dus duidelijk niet zorgvuldig voorbereid, 

integendeel. 

Het middel is derhalve gegrond.” 

 

 

2.4.2. In de nota repliceert verwerende partij dat het zorgvuldigheidsbeginsel inhoudt dat moet worden 

nagegaan of de bij de taakvervulling betrokken belangen niet onnodig geschaad worden en dat de 

overheid met zorgvuldigheid haar beslissingen moet voorbereiden en uitvoeren. Andermaal stelt 

verzoeker dat hij voldeed aan de regularisatiecriteria en met zekerheid een legaal verblijf zou krijgen. 

Verzoeker meent dat er onvoldoende rekening werd gehouden met zijn specifieke situatie. Verwerende 

partij verwijst naar haar repliek op de vorige middelen. De wettelijke en reglementaire bepalingen 

terzake vereisen dat verzoeker een identiteitsdocument voorlegt, verzoeker is hierbij in gebreke 

gebleven. Het valt moeilijk in te zien hoe het bestuur, dat een beslissing neemt geheel conform de wet, 

het zorgvuldigheidsbeginsel kan schenden. In casu dient immers te worden vastgesteld dat er weinig 

marge was voor bestuurlijke appreciatie. Indien de aanvraag van verzoeker ontvankelijk zou zijn 

verklaard, zou dit een onwettige beslissing van het bestuur uitmaken, hetgeen uiteraard niet kan. De in 

casu bestreden beslissing werd dan ook rechtmatig genomen zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting. 

 

 

2.4.3. In de repliekmemorie verwijst verzoeker naar het middel zoals uiteengezet in het inleidend 

verzoekschrift. 

 

 

2.4.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op 

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

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van 

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

stukken. Uit de bespreking van de voorgaande middelen is gebleken dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen.  

 

Verzoeker stelt dat hij voldoet aan alle criteria om geregulariseerd te worden. De Raad herhaalt dat de 

bestreden beslissing louter een uitspraak doet over de ontvankelijkheid van verzoekers aanvraag en dat 

de gegrondheid nog niet aan de orde is. 

 

De buitengewone omstandigheden waarvan sprake in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet mogen 

immers niet verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te bekomen. De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met 

andere woorden een dubbel onderzoek in: 

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

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

rechtvaardigen en of de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt.  

2. 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 beschikken de minister en de staatssecretaris 

over een ruime appreciatiebevoegdheid.  
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Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond was om verzoeker een voorlopige verblijfsmachtiging 

toe te kennen, diende verwerende partij echter eerst na te gaan of verzoekers aanvraag wel regelmatig 

was ingediend, ondermeer door het voorleggen van een identiteitsdocument. In casu stelde de 

gemachtigde van de staatssecretaris vast dat dit niet het geval was zodat hij de aanvraag niet ten 

gronde diende te onderzoeken en de kritiek van verzoeker over de gegrondheid van de aanvraag niet 

ter zake dienend is. 

 

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

Zoals reeds gesteld is de kritiek die verzoeker uit op het bevel om het grondgebied te verlaten in casu 

niet ontvankelijk, nu dit bevel niet de bestreden beslissing in huidige zaak uitmaakt en nu het beroep 

tegen dit bevel reeds werd verworpen. 

 

Het vierde middel is ongegrond. 

 

 

2.5.1. Verzoeker voert een vijfde middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Vijfde middel: SCHENDING VAN ARTIKEL 8 E.V.R.M. 

Doordat verzoeker door de -imminente- uitvoering van de bestreden beslissing gescheiden zal worden 

van zijn partner die hij al meer dan tien jaar kent en met wie hij sinds 2003 in België samenwoont; 

Terwijl artikel 8 EVRM het recht op privé- en gezinsleven beschermt. 

Rechtspraak van de Raad van State stelt dat een rechtmatige toepassing van de wet van 15 december 

1980 geen schending van artikel 8 van het E.V.R.M. kan inhouden.
4
 

Zoals eerder gemotiveerd werd in casu echter geen rechtmatige toepassing van artikel 9bis gemaakt, 

integendeel. 

Een onterechte toepassing van de Vreemdelingenwet leidt er aldus toe dat er een ongeoorloofde 

inbreuk wordt gepleegd op het privé-leven van verzoekende partij. 

Het middel is dus gegrond.” 

 

 

2.5.2. In de nota repliceert verwerende partij dat de niet noodzakelijk definitieve verwijdering van het 

grondgebied van verzoekende partij geen verboden inmenging vormt in de uitoefening van het recht op 

een privé- en gezinsleven in de zin van dit artikel. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

neemt aan dat uit artikel 8 van het EVRM niet kan worden afgeleid dat een vreemdeling er een staat toe 

kan verplichten om hem op zijn grondgebied te gedogen door het enkele feit te opteren voor een 

levensgezel die op dat moment op het grondgebied vermag te verblijven. Het is verwerende partij 

toegelaten wetsontduiking tegen te gaan en daartoe de nodige maatregelen te nemen. Er werd reeds 

geoordeeld dat een mogelijke toepassing van artikel 8 van het EVRM de betrokken vreemdeling niet 

vrijstelt van het verkrijgen van de vereiste documenten om het Rijk binnen te komen en dat een tijdelijke 

verwijdering om reden dat hij niet in het bezit is van die documenten niet strijdig is met dit 

verdragsartikel. Het onontvankelijk verklaren van verzoekers regularisatieaanvraag heeft inderdaad niet 

tot gevolg dat verzoeker van zijn gezin wordt gescheiden doch enkel dat hij tijdelijk het land dient te 

verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat hij zich in het bezit zal hebben gesteld van de 

nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk. Er werd reeds geoordeeld dat het 

recht op verblijf ondergeschikt is aan het recht op toegang tot het grondgebied. De minister of de 

staatssecretaris kan oordelen dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die 

hier onwettig verblijft. De bestreden beslissing kan niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van 

verwerende partij een algemene verplichting bestaan om een vreemdeling te gedogen op het 

grondgebied. Er is geen sprake van een schending van artikel 8 van het EVRM. 

 

 

2.5.3. In de repliekmemorie verwijst verzoeker naar het middel zoals uiteengezet in het inleidend 

verzoekschrift. 

 

 

2.5.4. Verzoeker voert de schending aan van artikel 8 van het EVRM omdat hij door de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zal worden gescheiden van zijn partner en omdat de 

bestreden beslissing geen rechtmatige toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet uitmaakt. 
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Waar verzoeker aanvoert dat hij door de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

van zijn partner zou worden gescheiden, herhaalt de Raad dat het beroep tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten reeds werd verworpen bij arrest van de Raad nr. 39 923 van 9 maart 2010 en 

dat in casu enkel de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt 

verklaard in het geding is. 

 

Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als 

volgt: 

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het begrip “gezinsleven” in het voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit de gegevens van het dossier 

blijkt dat verzoeker reeds verscheidene jaren samen leeft met zijn Belgische partner zodat hieruit 

afgeleid kan worden dat verzoeker en zijn partner beschouwd dienen te worden als een “gezin” in de zin 

van artikel 8 van het EVRM. 

 

Wat de eerste voorwaarde van artikel 8, tweede lid van het EVRM betreft, dient te worden opgemerkt 

dat de “inmenging van het openbaar gezag” inderdaad bij de wet is voorzien, met name in de 

Vreemdelingenwet. Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer te worden vastgesteld dat deze 

inmenging in casu minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen 

nastreeft: de handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter 

vrijwaring van ‘s lands openbare orde. Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat 

het volgens een vaststaand principe van internationaal recht aan de Verdragsluitende Staten toekomt de 

openbare orde te verzekeren door meer in het bijzonder de toegang en het verblijf van niet onderdanen 

te regelen. Hierbij dient echter te worden nagegaan of bij het uitvaardigen van de bestreden beslissing 

een juist evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen van de verzoeker in het kader van de 

eerbied voor zijn gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische staat in het kader van de 

bescherming van de openbare orde anderzijds. 

 

Verzoeker betwist niet dat hij illegaal in het land is sinds eind 2003. Verzoeker betwist niet dat de 

inmenging is voorzien bij wet en wordt gerechtvaardigd door één of meerdere van de belangen vermeld 

in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM maar hij is evenwel van mening dat in casu geen correcte 

toepassing werd gemaakt van de Vreemdelingenwet. De Raad verwijst naar de bespreking van het 

eerste middel waaruit blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris in casu een correcte toepassing 

heeft gemaakt van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Dit wordt bevestigd in de bespreking van de 

overige middelen. 

 

Verzoeker laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving een 

disproportionele inmenging in zijn familiaal leven zou uitmaken en dat zijn private belangen dienen te 

primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS 12 januari 2005, nr. 

139.107). Tevens dient te worden gesteld dat de bestreden beslissing één van de door artikel 8 van het 

EVRM opgesomde mogelijke beperkingsdoeleinden nastreeft en door de wet is voorzien en dat de 

verblijfsreglementering een middel is ter vrijwaring van ’s lands openbare orde en nodig is in een 

democratische samenleving. Het feit dat verzoeker een Belgische partner heeft, geeft geen 

automatische toekenning van het recht op verblijf.  

 

De bestreden beslissing strekt er niet toe het gezinsleven van verzoeker te verhinderen of te 

bemoeilijken. De betreffende beslissing houdt enkel in dat verzoeker geen ontvankelijke aanvraag heeft 

ingediend om machtiging tot verblijf omdat hij geen identiteitsdocument heeft voorgelegd noch een 

geldige verschoning voor de afwezigheid ervan. De betreffende beslissing houdt dienvolgens geen 

absoluut verbod in voor verzoeker om het Belgische grondgebied binnen te komen en er te verblijven, 

doch verklaart louter zijn aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk. De bestreden beslissing heeft evenmin tot gevolg dat verzoeker 

definitief van zijn partner wordt gescheiden. In het licht van deze feitelijke en juridische situatie en gelet 
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op de ruime appreciatiebevoegdheid die artikel 8 van het EVRM biedt aan de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid, dient dan ook in alle redelijkheid te worden besloten dat de in casu vermeende 

inmenging in het familiaal leven van verzoeker niet als onrechtmatig of disproportioneel kan worden 

beschouwd.  De gemachtigde heeft een correcte toepassing gemaakt van de terzake geldende 

wettelijke bepalingen.  

 

Verzoeker maakt met zijn betoog de schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk.   

 

Het vijfde middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


