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 nr. 102 864 van 14 mei 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 25 oktober 2012 

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

staatssecretaris van 14 september 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VROMBAUT, die loco advocaat M. BYTTEBIER verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 september 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris volgende bestreden beslissing: 

 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

Reden: 

Artikel 9ter §3 - 2° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen; betrokkene toont in de aanvraag zijn identiteit niet aan 

op de wijze bepaald in § 2, of de aanvraag bevat het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet. 
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Betrokkene legt bij  zijn aanvraag dd. 28/07/2012 zijn Taskara document voor. Dit bewijselement kan 

zijn identiteit niet aantonen zoals voorzien in art 9ter, §2, 1e lid, gezien betrokkene niet aantoont dat dit 

document niet werd verkregen op basis van loutere verklaringen. Dit bewijselement voldoet aldus niet 

aan de voorwaarde voorzien in art. 9ter, §2, 1e lid, 4 en bijgevolg kan dit document niet aanvaard 

worden als een bewijs van zijn identiteit. Betrokkene roept in zijn aanvraag evenmin in vrijgesteld te zijn 

van de verplichting om zijn identiteit aan te tonen (art. 9ter, §2, 3e lid). Bovendien dienen alle 

ontvankelijkheidsvoorwaarden vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening van de initiële aanvraag 

(Arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011). Bijgevolg is de aanvraag onontvankelijk. 

Het staat betrokkene vrij eventuele medische elementen te doen gelden in het kader van een vraag tot 

verlenging van de termijn van zijn bevel om het grondgebied te verlaten. Deze vraag zal moeten 

gestaafd zijn met een recent medisch getuigschrift betreffende de ingeroepen elementen, getuigschrift 

dat zich duidelijk uitspreekt omtrent een eventuele onmogelijkheid tot reizen en de geschatte duur van 

deze onmogelijkheid. Deze vraag, die in se de verblijfssituatie van betrokkene niet wijzigt zal het 

voorwerp uitmaken van een onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken (Bureau Clandestienen - 

fax: 02 274 66 11)…“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“Bij beschikking dd. 14 september 2012 oordeelde het Commissariaat Generaal voor Vreemdelingen en 

Staatlozen dat de aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9 ter, onontvankelijk is op grond van 

artikel 9ter §3 - 2° van de Wet van 15 december 1980 (zoals vervangen door art. 187 van de Wet van 29 

december 2010). Artikel 9ter §3, 2° bepaalt : ‘betrokken toont in zijn aanvraag zijn identiteit niet aan op 

de wijze bepaald in §2, of de aanvraag bevat het bewijs voorzien in §2, derde lid, niet’. De Dienst 

Vreemdelingenzaken wijt de onontvankelijkheid aan het feit dat verzoeker bij zijn aanvraag dd. 28 

september 2012 zijn Taskara document voorlegt. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken kan de 

Taskara zijn identiteit niet aantonen gezien betrokkene niet aantoont dat dit document niet werd 

verkregen op basis van loutere verklaringen en aldus niet kan worden aanvaard als bewijs van identiteit. 

In casu is het echter opmerkelijk dat een kopie van de Taskara van verzoeker wel als 

identiteitsdocument werd aanvaard, ten tijde van het indienen van zijn asielaanvraag en ten tijde van de 

procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Ter staving van zijn asielrelaas werd de 

Taskara nooit in twijfel getrokken, terwijl het toch de taak is van het Commissariaat Generaal voor 

Vreemdelingen en Staatlozen om de identiteit van verzoeker na te gaan. In het Arrest met nr. 72114 dd. 

19.12.2011 stelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (stuk 3): (…). Verzoeker werd bij 

voormelde asielweigering enkel afgewezen omdat men zijn asielrelaas in twijfel trok, niet omdat men 

twijfelde aan zijn identiteit. De bestreden beslissing stelt dat verzoeker er niet in geslaagd is aannemelijk 

te maken dat hij een gegronde vrees heeft voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of dat hij een 

reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. 

Verschillende tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijkheden tasten immers het geloof in zijn 

asielmotieven volledig aan. Daarnaast bestaat er voor burgers op dit ogenblik in de stad Kaboel geen 

reëel risico om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als 

gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Ook het attest van immatriculatie 

dd. 9 februari 2012 werd klaarblijkelijk niet aanzien als een bewijs van identiteit voor verzoeker. 

Verzoeker legt derhalve kopie voor van zijn identiteitskaart dewelke zijn geboortedatum 31.12.1992 en 

geboorteplaats Parwan, vermeldt. Verzoeker is ten zeerste bereid dit document in origineel voor te 

leggen ter zitting.” 

 

2.2. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze heeft 

besloten: “Betrokkene legt bij zijn aanvraag dd. 28/07/2012 zijn Taskara document voor. Dit 

bewijselement kan zijn identiteit niet aantonen zoals voorzien in art 9ter, §2, 1e lid, gezien betrokkene 

niet aantoont dat dit document niet werd verkregen op basis van loutere verklaringen. Dit bewijselement 

voldoet aldus niet aan de voorwaarde voorzien in art. 9ter, §2, 1e lid, 4 en bijgevolg kan dit document 

niet aanvaard worden als een bewijs van zijn identiteit. Betrokkene roept in zijn aanvraag evenmin in 

vrijgesteld te zijn van de verplichting om zijn identiteit aan te tonen (art. 9ter, §2, 3e lid). Bovendien 

dienen alle ontvankelijkheidsvoorwaarden vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening van de initiële 

aanvraag (Arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011).” 

 

Het betoog dat de Raad in het arrest nr. 72 114 van 19 december 2011 niet uitdrukkelijk aan verzoekers 

identiteit twijfelde, doet geen afbreuk aan de vaststelling van de verwerende partij. Het feit dat de Raad 
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verzoekers asielaanvraag enkel heeft afgewezen omdat hij zijn asielrelaas in twijfel trok, houdt, gelet op 

de eigenheid van het onderzoek in volle rechtsmacht, niet in dat diens identiteit bewezen is. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf een attest 

van immatriculatie heeft toegevoegd als bewijs van identiteit. In de bestreden beslissing wordt dit 

document op zich terecht niet aanvaard als identiteitsdocument aangezien op de voorzijde van het attest 

van immatriculatie uitdrukkelijk vermeld wordt dat het stuk geen identiteitsdocument is. 

 

Tot slot wordt opgemerkt dat verzoeker bij het verzoekschrift een kopie voor van zijn identiteitskaart 

voegt. De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van 

de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen. Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet 

toetst, treedt hij niet op als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware 

toedracht van de feiten gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of het bestuur in redelijkheid is kunnen 

komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van een marginale toetsing 

wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke 

twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is. De bij het verzoekschrift 

gevoegde stukken worden uit de debatten geweerd. 

 

Het enig 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 veertien mei tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


