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 nr. 103 546 van 27 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 Ghanese nationaliteit te zijn, op 12 oktober 2012 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

25 juni 2012waarbij 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 wordt verklaard. 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 25 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. HENDRICKX verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij dient op 20 juni 2012 een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

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

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

 

Op 25 juni 2012 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris deze aanvraag 

onontvankelijk. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de redengeving luidt: 
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“(…) 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.  

De aanvraag d.d. 20.06.2012 bevat noch een identiteitsdocument, noch een bewijselement of 

bewijselementen die samen genomen de constitutieve elementen van identiteit weergeven zoals 

voorzien in art. 9ter, §2, 1° en 2° lid.  

Betrokkene legt bij zijn aanvraag d.d. 20.06.2012 zijn geboorteakte voor. Dit bewijselement kan zijn 

identiteit niet aantonen zoals voorzien in art. 9ter, §2, 1 e lid, gezien dit bewijselement niet voldoet aan 

de voorwaarde voorzien in art. 9ter, §2, 1 e lid, 3° namelijk het laat niet toe een fysieke band vast te 

stellen tussen de titularis en verzoeker. Betrokkene roept evenmin in vrijgesteld te zijn van de 

verplichtingen zijn identiteit aan te tonen (art. 9ter, §2, 3e lid). Bovendien dienen alle ontvankelijkheids-

voorwaarden vervuld te zijn op het ogenblik van de indiening van de initiële aanvraag (Arrest 214.351 

RvS d.d. 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 Clandestien en - 

fax: 02 274 66 11 ). (…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. In het voorwerp van het verzoekschrift wordt de bestreden beslissing omschreven  als de beslissing 

“waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk verklaard wordt”. De synthesememorie herhaalt dit. 

 

2.2. De beslissing die als bestreden beslissing wordt toegevoegd is de hierboven deels geciteerde 

beslissing genomen op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Uit de middelen blijkt dat deze 

gericht zijn tegen deze beslissing zodat kan worden aangenomen dat de bewoording “9bis” een loutere 

materiële vergissing betreft en de hierboven deels geciteerde beslissing het voorwerp van het beroep 

uitmaakt. 

 

2.3. Ter terechtzitting hierop gewezen zijn partijen akkoord dat het een louter materiële vergissing 

betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht. 

 

De synthesememorie geeft dit weer als volgt: 

 

“1. Schending van artikel 9 ter Vreemdelingenwet  

Principes  

Artikel 9 ter Vw voorziet dat de vreemdeling moet beschikken over een identiteitsdocument.  

Het· begrip identiteitsdocument is ruimer dan wat vereist wordt in de Omzendbrief van 19 februari 2003, 

waar bepaald is dat de vreemdeling in het bezit dient te zijn van een "geldig nationaal paspoort of een 

daarmee gelijk gestelde reistitel".  

Op grond van de wettekst kan de identiteit van de vreemdeling ook bewezen worden door bijvoorbeeld 

een geboorteakte. Zie ook François Rigaux en Marc Fallon, in "Droit International Privé", 2005, 509 

waarin duidelijk vermeld wordt dat de identiteit van een persoon, ook van een vreemdeling, wordt op 

grond van artikel 1 van het decreet van 6 fructidor van het Jaar II, bewezen, niet aan de hand van een 

paspoort, maar wel van de geboorteakte.  

Overigens dient enige soepelheid aan de dag gelegd te worden gelet op de moeilijke omstandigheden 

waarin een vreemdeling soms zijn land verlaat (Luik, 28 november 1986, J.T., 1987, 89).  
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Volgens de omzendbrief van 21 juni 2007 kan dan identiteitskaart volstaan en is het niet 

identiteitsdocument nog geldig is.  

weer een nationale vereist dat het In geen enkele wettekst gelijkgestelde reistitel of gelden als 

identiteitsbewijs.  

staat dat enkel een paspoort, identiteitskaart limitatief kunnen  

In de memorie van toelichting wordt evenwel gesproken van "paspoort of daarmee gelijkgestelde 

reistitel" (kamer, 2005-06, 2478/1,33). Bijgevolg is er een tegenstrijdigheid tussen het begrippenkader 

gebruikt in de parlementaire voorbereiding en de wet zelf. In dat geval geldt de wettekst.  

Toepassing in voorliggend geval  

Teneinde te voldoen aan de voorwaarden gesteld door artikel 9 ter voor wat betreft het voorleggen van 

een identiteitskaart, legde verzoeker zijn geboorteakte voor bij zijn regularisatie-aanvraag.  

In het thuisland van verzoeker geldt de geboorteakte als een belangrijk identiteitsbewijs.  

2. Schending van de materiële motiveringsverplichting  

Door het feit dat DVZ voorwaarden toevoegt aan de wet, werd de materiële motiveringsverplichting 

geschonden.  

De wet spreekt enkel van identiteitsbewijs. Verzoeker stelt dat een geboorte-akte volstaat als bewijs 

voor de identiteit van een onderdaan in zijn thuisland.  

Geen enkele wettekst vereist dat een paspoort, geldige reistitel of identiteitskaart zoals wij dat -kermen, 

'worden overgemaakt.” 

 

3.2. De  verwerende partij legt geen nota neer. 

 

3.3. De verzoekende partij heeft op 20 juni 2012 een aanvraag ingediend om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De van toepassing zijnde bepaling van artikel 9ter 

luidt als volgt: 

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

 

§ 1/1. De toekenning van een machtiging tot verblijf in het Rijk bedoeld in dit artikel kan worden 

geweigerd aan de vreemdeling die zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum door de 

ambtenaar-geneesheer of de geneesheer aangewezen door de minister of zijn gemachtigde of de door 

de minister of zijn gemachtigde aangestelde deskundige en hiervoor ten laatste binnen de vijftien dagen 

na het verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft 

 

§ 2. Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in § 1, eerste lid, aan door middel van 

een identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden: 

 

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de nationaliteit van betrokkene; 

 

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het 

Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde 

materie; 
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3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; (…)” 

 

Uit de lezing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet blijkt dat de aanvrager van een verblijfs-

machtiging om medische redenen bij zijn aanvraag zijn identiteit dient aan te tonen door middel van een 

identiteitsdocument of een bewijselement dat voldoet aan de voorwaarden opgesomd in artikel 9ter, §2 

van de vreemdelingenwet. Aan deze “documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde” dient voldaan te zijn 

op het ogenblik van het indienen van de aanvraag en niet later (RvS 30 juni 2011, nr. 214.351). 

 

In casu heeft de verzoekende partij bij haar aanvraag een “certified copy of entry in register of birth” 

toegevoegd, die door de verzoekende partij wordt omschreven als zijnde een geboorteakte. De 

verzoekende partij acht het toevoegen van dit document afdoend en verwijst naar rechtsleer van F. 

Rigaux en M. Fallon. Zij houdt tevergeefs voor dat in geen enkele wettekst staat omschreven dat enkel 

een paspoort een gelijkgestelde reistitel hetzij een identiteitskaart limitatief kunnen gelden als identiteits-

bewijs. 

 

Vooreerst wordt er opgemerkt dat niet in de bestreden beslissing te lezen valt dat enkel deze opge-

somde documenten afdoende zijn om aan de documentaire ontvankelijkheidsvereiste te voldoen. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk te kennen dat het door de verzoekende partij voorgelegde 

document niet toelaat een fysieke band vast te stellen tussen de titularis van het document en de 

verzoekende partij. Dit motief is afdoend. Uit het door de verzoekende partij voorgelegd document kan 

geenszins worden afgeleid dat de drager van het document diegene is die erin genoemd wordt, zodat 

de bestreden beslissing op kennelijk redelijke wijze besluit dat niet is voldaan aan de vereiste 

omschreven in artikel 9ter, §2, 3° van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Bijgevolg kon de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de aanvraag onontvankelijk verklaren. 

 

Het gegeven dat de verzoekende partij het hiermee niet eens is en in haar herkomstland een geboorte-

akte een belangrijk identiteitsbewijs zou zijn, doet aan de voorgaande vaststelling geen afbreuk. De 

verwijzing naar omzendbrief van 21 juni 2007 is niet dienstig en bovendien vermag een omzendbrief niet 

een wettelijke vereiste ontvankelijkheidsvoorwaarde wijzigen. 

 

Er wordt vastgesteld dat de bestreden beslissing correct is genomen, steun vindt in het administratief 

dossier en kennelijk redelijk is. Deze vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te schragen. De 

materiële motiveringsplicht is niet geschonden. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei tweeduizend dertien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


