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 nr. 105 580 van 21 juni 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 Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 15 januari 2013 

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

staatssecretaris van 11 december 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9 bis 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 en van het 

samenhangende bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 21 januari 2013 met 

refertenummer REGUL X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 9 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat H. VAN NIJVERSEEL 

loco advocaat B. SOENEN en van advocaat N. DE POORTERE, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 juli 2011 diende verzoeker een tweede aanvraag in op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Bij beslissing van 11 december 2012 werd die aanvraag onontvankelijk verklaard 

omwille van het feit dat de aanvraag niet vergezeld ging van een kopie van een internationaal erkend 

paspoort of een gelijkgestelde reistitel, noch van een kopie van de nationale identiteitskaart, noch van 
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een geldige motivering die toelaat verzoeker vrij te stellen van deze voorwaarde. Dit is de eerste 

bestreden beslissing. 

 

Verzoeker werd tevens bevolen om het grondgebied te verlaten, onder bijlage 13, gegeven op 11 

december 2012. Dit is de tweede bestreden beslissing. Beide beslissingen werden ter kennis gebracht 

op 17 december 2012. 

 

De eerste bestreden beslissing: 

 

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

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

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

de wet van 15 december 1980, gewijzigd door artikel 4 van de wet van 15 september 2006; 

Betrokkene legt twee attesten afgegeven door de ambassade van Liberia te Brussel op 03 augustus 

2010 en op 21 juni 2011 voor, waarin wordt gesteld dat de ambassade geen paspoorten aflevert. 

Betrokkene toont evenwel niet aan waarom hij geen gelijkwaardige reistitel of geen identiteitskaart zou 

kunnen bemachtigen. Het is aan betrokkene om aan te tonen dat hij geen enkel van de drie aanvaarde 

documenten kan voorleggen"; 

Het door betrokkene voorgelegde stuk met name een ongehuwdverklaring (zie "Certificate of declaration 

of bachelor/spinsterhood" afgegeven door de ambassade van Liberia te Brussel op 30 december 2010) 

kan niet door onze diensten aanvaard worden als zijnde een identiteitsdocument in de zin van de 

omzendbrief van 21 juni 2007 (punt II C 1-b) die stelt dat de identiteit en nationaliteit moet bewezen 

worden door een internationaal erkend paspoort, of een gelijkwaardige reistitel, of een identiteitskaart. 

Een ongehuwdverklaring voldoet niet aan deze vereiste"; 

Ook de door betrokkene voorgelegde nationaliteitsverklaring (zie "Interview report" afgegeven door de 

ambassade van Liberia te Brussel op 03 augustus 2010) kan om bovenvermelde reden niet door onze 

diensten aanvaard worden als zijnde een identiteitsdocument in de zin van de omzendbrief van 21 juni 

2007 (punt II C 1-b)…“ 

 

De tweede bestreden beslissing: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten. 

In uitvoering van de beslissing van VdH, L, Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de persoon die verklaart te heten : 

H, B. en geboren te zijn te Monrovia op (…)1969, en van nationaliteit Liberia te zijn 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals de grondgebieden van de volgende Staten : (…) , tenzij hij beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

□ 2° hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt 

het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: 

Betrokkene werd niet erkend als vluchteling bij beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op datum van 

16 juni 2009. 

Betrokkene is niet gemachtigd tot het verblijf: zijn aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 ingediend op 08 juli 2011 werd onontvankelijk verklaard 

op datum van 11 december 2012.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“Schending van het art. 62 Vreemdelingenwet - motiveringsverplichting ; Schending van de art. 2 en 3 

van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen ; 

Schending van het art. 9bis Vreemdelingenwet ; Schending van de algemene rechtsbeginselen en 

beginselen van behoorlijk bestuur, en de zorgvuldigheidsverplichting ; Manifeste beoordelingsfout ; 

Schending van de art. 8 E. V.R.M. Per aangetekend schrijven dd. 14 maart 2013 werd de verzoeker op 

de hoogte gesteld van de verweernota van de Dienst Vreemdelingenzaken en werd de verzoeker 

verzocht een synthesememorie neer te leggen. Na lezing van de verweernota van de Dienst 

Vreemdelingenzaken, concludeert de verzoeker dat de Dienst Vreemdelingenzaken een onmogelijke 

houding inneemt. Inderdaad. De verzoeker bewijst wel degelijk dat hij zich in de wettelijke 
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uitzonderingssituatie bevindt van art. 9bis Vreemdelingenwet en dat hij onmogelijk een 

identiteitsdocument kan bekomen in België. De verzoeker toont dit aan, aan de hand van de verklaring 

van zijn autoriteiten dat de verzoeker slechts een identiteitsdocument kan bekomen als hij zich naar zijn 

land begeeft. Uiteraard kan de verzoeker hieraan geen gevolg geven omwille van zijn gezinssituatie in 

België. Bovendien heeft de Belgische wetgever net een uitzonderingsbepaling voorzien teneinde de 

vreemdelingen die geconfronteerd worden met dergelijke situatie NIET te dwingen het grondgebied te 

verlaten. De redenering van de Dienst Vreemdelingenzaken gaat derhalve te ver én is niet wetsconform. 

De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken in de uitwijzingsbeslissing is bovendien niet alleen 

stereotiep, doch ook is de beoordeling te restrictief. Uit de voorbereidende werken van de wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de Vreemdelingenwet alsook uit rechtspraak bij uw Raad alsook bij de 

Raad van State (arrest nr. 207.909 dd. 5 oktober 2010) kan afgeleid worden dat er geen 

verwijderingsmaatregel kan gebeuren ten aanzien van een vreemdeling, indien hierbij het artikel 3 

E.V.R.M. dreigt geschonden te worden. (…) (Arrest nr. 16.199 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, dd. 23 september 2009). Bij analogie kan verwezen worden naar het 

hiernavolgende arrest waarbij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde dat artikel 3 

E.V.R.M. dreigt geschonden te worden indien omtrent de medische problematiek niet wordt gemotiveerd 

in een uitwijzingsbevel. (…) (Arrest nr. 14.397 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dd. 25 juli 

2008) (…). (Arrest nr. 88.217 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dd.26 september 2012). Er 

dient bijgevolg rekening gehouden te worden met hogere rechtsnormen, zoals de bepalingen van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Artikel 7 Vreemdelingenwet, waarnaar in de bijlage 

13quinquies wordt verwezen, staat uitdrukkelijk 'onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een 

internationaal verdrag...'. Deze zinsnede toont op expliciete wijze de prioriteit van de internationale 

verdragen aan (hetgeen sowieso aan de orde is. gelet op de hiërarchie van de rechtsnormen). Door 

geen rekening te houden met de specifieke gezinssituatie én de onmogelijkheid van verzoeker om een 

identiteitsdocument te bekomen van zijn autoriteiten in België, miskent de Dienst Vreemdelingenzaken 

de art. 3 en 8 E.V.R.M. Voor het overige volhardt verzoeker in de argumentatie die uiteengezet werd in 

het inleidend verzoekschrift dd. 15 januari 2013. Deze argumentatie wordt hieronder hernomen. 

4.1. Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. Artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 bepalen dat de 

bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dat de motivering afdoende moet zijn. De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat de aanvraag van de 

verzoeker niet vergezeld ging met het nodige identiteitsdocument, noch zou op een afdoende wijze een 

verklaring geboden zijn voor het ontbreken ervan. 

4.2. Artikel 9bis Vreemdelingenwet klinkt als volgt: (…) 

4.2.1. In de wet is er sprake van een identiteitsdocument. Onder een identiteitsdocument dient begrepen 

te worden een document die met voldoende zekerheid de identiteit van een persoon aantoont. In casu 

heeft de verzoeker meerdere attesten van de Liberiaanse ambassade voorgelegd, waarin de identiteit 

van de verzoeker wordt bevestigd, voorgelegd (stukken 4 tot en met 8). De attesten bevatten de naam, 

de geboortedatum, de geboorteplaats, de nationaliteit en de burgerlijke staat van de verzoeker. Op ieder 

attest is een foto van de verzoeker aangebracht, zodat duidelijk is dat de attesten betrekking hebben op 

de verzoeker als persoon. Indien een foto op het document werd aangebracht, kan de drager van het 

document aantonen dat hij de persoon is die omschreven wordt in het document, zoals in casus het 

geval is. De neergelegde attesten voldoen bijgevolg aan de wettelijke voorwaarde van het voorleggen 

van een identiteitsdocument. In de voorbereidende werkzaamheden werd gesteld dat een aanvraag op 

basis van artikel 9bis Vreemdelingenwet enkel onontvankelijk kan verklaard worden indien de identiteit 

onzeker is ('de machtiging tot verblijf kan niet anders dan onontvankelijk verklaard worden indien 

iemands identiteit onzeker is', Kamer van Volksvertegenwoordigers, wetsontwerp tot wijziging van de 

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

verwijdering van vreemdelingen, DOC 51 2478/001, pagina 33). Indien de identiteit van de aanvrager 

genoegzaam bewezen is en er geen enkele reden is om te twijfelen aan de verklaarde identiteit - en in 

casu zelfs geattesteerde identiteit - dient de aanvraag ontvankelijk verklaard te worden. 

4.2.2. De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat de veelheid van attesten niet aanvaard kunnen worden, 

aangezien ze geen identiteitsdocument in de zin van de omzendbrief van 21/07/2007 zijn. Vooreerst 

dient opgemerkt te worden dat de omzendbrief van 21/07/2007 niet verordend is. Deze omzendbrief kan 

dan ook geen voorwaarden toevoegen aan de wet, in dewelke slechts een identiteitsdocument, zijnde 

een document die de identiteit aantoont, wordt vereist. De omzendbrief van 21/07/2007 kan de wet niet 

strikter maken, de opsomming van de identiteitsdocumenten kan slechts exemplatief zijn. Louter en 

alleen motiveren dat de neergelegde attesten niet gelijk kan gesteld worden aan een internationaal 

erkend paspoort, een gelijkgestelde reistitel of een nationale identiteitskaart is dan ook onafdoende 

omdat dit niet bij wet vereist is. Bovendien toont de Dienst Vreemdelingenzaken  niet aan waarom de 
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voorgelegde attesten de identiteit van de verzoeker niet zouden aantonen. (…) (arrest nr. 26.878 dd. 

30/04/2009 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) Dit arrest kan naar analogie worden 

toegepast. 

4.2.3. Indien de Dienst Vreemdelingenwet ten onrechte zou gevolgd worden in hun redenering 

aangaande het vereiste identiteitsdocument, dient minstens de motivering van de Dienst 

Vreemdelingenzaken voor wat betreft de vrijstelling om een identiteitsdocument voor te leggen 

vernietigd worden. In de wet staat uitdrukkelijk dat de vreemdeling zijn onmogelijkheid om het vereiste 

document te verwerven IN België dient aan te tonen. Identiteitsdocumenten zijn stukken die persoonlijke 

dienen afgehaald te worden door de persoon vermeld in de titel. Een onderdaan van een bepaalde staat 

kan zich in het buitenland slechts richten tot de ambassade van zijn land van herkomst met de vraag 

een identiteitsdocument af te leveren, hetwelk dan steeds de vorm van een internationaal paspoort 

aanneemt. Andere documenten, zoals een identiteitskaart, worden sowieso niet door ambassades 

afgeleverd. 

4.2.4. De verzoeker heeft naast de attesten van de ambassade waarin wordt bevestigd dat er een 

praktische onmogelijkheid is om een internationaal paspoort af te leveren tevens een attest van 

nationaliteit voorgelegd. Dit attest bevat zijn naam, zijn geboortedatum, zijn nationaliteit en zijn foto. De 

identiteit van de verzoeker wordt dan ook genoegzaam bewezen aan de hand van dit attest. Het arrest 

nr. 48.574 dd. 29/04/2010 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan naar analogie worden 

toegepast: (…).  (arrest nr. 48.574 dd. 29/04/2010 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) 

Rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarbij een nationaliteitsbewijs niet 

aanvaard werd (arrest nr. 31 544 dd. 15/09/2009 en arrest nr. 26 541 dd. 28/04/2009), kan in casu niet 

toegepast worden, aangezien er in casu een wezenlijk verschil is, namelijk op het nationaliteitsbewijs 

van de verzoeker werd zijn foto aangebracht. Het nationaliteitsbewijs toont aan dat de drager van het 

document de persoon is die omschreven wordt in het document en heeft bijgevolg dezelfde 

bewijswaarde als een identiteitskaart of een paspoort. 

4.3. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft tevens een bijlage 13 afgeleverd aan de verzoeker. Hoewel 

de verzoeker in zijn aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet zijn 

recht op gezinsleven inroept, wordt in het bevel om het grondgebied te verlaten daaromtrent niet 

gemotiveerd. Noch in de onontvankelijkheidsbeslissing naar aanleiding van de regularisatieaanvraag, 

noch in het bevel om het grondgebied te verlaten, wordt enig gewag gemaakt van de persoonlijke 

situatie van de verzoeker, met name zijn duurzame relatie met een Belgische vrouw en zijn vaderschap 

ten aanzien van een Belgisch vijfjarig kind. Het uitwijzingsbevel dreigt dan ook artikel 8 E.V.R.M. te 

schenden. In het arrest nr. 26.878 van 30/04/2009 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd 

tot een schending van artikel 8 E.V.R.M. beslist, wegens gebrek aan enige motivatie omtrent het recht 

op gezins- en familieleven, hoewel dit wel werd ingeroepen door de aanvrager tot machtiging tot verblijf. 

(…). » 

 

2.2. Verzoeker voert de schending aan van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, van artikel 62 van de 

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

motivering van bestuurshandelingen, van de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van 

behoorlijk bestuur, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 8 van het EVRM. Voorts stelt hij dat 

de bestreden beslissing een manifeste beoordelingsfout zou uitmaken. 

 

2.2.1. De formele motiveringsplicht, zoals voorzien in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en 

artikel 62 van de vreemdelingenwet, heeft tot doel verzoeker in kennis te stellen van de redenen 

waarom de verwerende partij de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voormelde bepalingen 

verplichten de verwerende partij in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan 

de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; 

RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het begrip "afdoende" houdt in dat de 

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

beslissing. 

 

In de bestreden beslissing besluit de verwerende partij dat gelet op het feit dat de aanvraag niet 

vergezeld ging van een identiteitsstuk, noch van een geldige verschoning voor de afwezigheid ervan, de 

documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde voor die aanvraag niet vervuld was. De verwerende partij 

geeft, met verwijzing naar de toepasselijke bepalingen, de redenen aan waarom de aanvraag van 

verzoeker onontvankelijk wordt verklaard, en ook waarom de door hem voorgelegde bewijsstukken niet 

als identiteitsdocumenten in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet kunnen worden aanvaard. 

De beslissing is derhalve afdoende gemotiveerd.  
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Artikel 9bis van de vreemdelingenwet bepaalt dat in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde 

dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, de machtiging tot verblijf kan 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 of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken; 

- de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont. 

 

Hieruit volgt dat een aanvraag aan twee cumulatieve ontvankelijkheidsvoorwaarden moet voldoen: het 

bestaan van buitengewone omstandigheden die verantwoorden dat geen aanvraag om machtiging tot 

verblijf wordt ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland 

en het beschikken over een identiteitsdocument of aantonen dat hij zich in één van de gevallen bevindt 

waarin die voorwaarde niet van toepassing is. 

 

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 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 (gewilde) onduidelijkheid over de identiteit te gaan regulariseren.  

 

Uit de memorie van toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de vreemdelingenwet 

blijkt dat een identiteitsdocument in de zin van artikel 9bis "een paspoort of een daarmee gelijkgestelde 

reistitel is" (Pari. St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 33). Bijgevolg, kan verzoeker niet worden gevolgd 

dat een document dat met voldoende zekerheid de identiteit van een persoon aantoont zou volstaan, en 

meer bepaald de door hem geproduceerde attesten. 

 

Nationaliteitsattesten kunnen niet als een identiteitsdocument in de zin van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet worden beschouwd. Hoewel nationaliteitsattesten bepaalde gegevens kunnen 

verschaffen zoals een identiteitskaart, tonen zij niet aan dat de drager van het document de persoon is 

die omschreven wordt in het document en hebben ze niet dezelfde bewijswaarde.  

 

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij stelt dat voornoemde rechtspraak niet van toepassing zou 

zijn op hem, daar zijn attesten een foto omvatten. 

 

Het feit dat het attest een foto bevat, verandert niets aan de vaststelling dat het attest niet dezelfde 

bewijswaarde heeft als een identiteitsdocument, noch toont dit aan dat de persoon op de foto de 

persoon is die omschreven wordt in het attest. 

 

Dezelfde redenering geldt voor het attest van ongehuwdverklaring, dat door verzoeker werd voorgelegd. 

Waar verzoeker meent dat de attesten van de ambassade van Liberia van 3 augustus 2010 en 21 juni 

2011 zouden aantonen dat hij in de onmogelijkheid was om het vereiste identiteitsdocument te 

verwerven in België, wordt in de bestreden beslissing niet op kennelijk onredelijke wijze gesteld dat die 

attesten enkel stellen dat de ambassade geen paspoorten aflevert. Die attesten tonen evenwel niet aan 

dat hij geen gelijkwaardige reistitel zou kunnen bemachtigen of een identiteitskaart. Hij toont met die 

attesten niet aan dat hij in de onmogelijkheid zou verkeren om te proberen zulk document te verkrijgen. 

 

Verzoeker maakt dus niet aannemelijk dat de verwerende partij artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

zou hebben geschonden, noch dat zij op een kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit zou zijn 

gekomen, noch dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. De bewijslast voor het voldaan zijn 

aan de vereiste te beschikken over een identiteitsdocument, dan wel van het feit  zich in één van de 

gevallen te bevinden waar deze voorwaarde geen toepassing vindt, rust op de aanvrager. 

 

Waar verzoeker een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aanvoert, toont hij niet aan met welke 

feiten die aan de verwerende partij bekend waren op het ogenblik van het nemen van de bestreden 
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beslissing, zij geen rekening zou hebben gehouden. De eerste bestreden beslissing steunt op een 

correcte feitenvinding. De omzendbrief van 21 juni 2007 is niet verordenend.  

 

Het enig middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, is in de besproken mate ongegrond. 

 

2.2.2. Verzoeker voert de schending aan van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, van artikel 62 van 

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

motivering van bestuurshandelingen, van de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van 

behoorlijk bestuur, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 8 van het EVRM. Voorts stelt hij dat 

de bestreden beslissing een manifeste beoordelingsfout zou uitmaken. 

 

Verzoeker voert de schending aan van artikel 8 van het EVRM tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten. Hij betoogt: “De Dienst Vreemdelingenzaken heeft tevens een bijlage 13 afgeleverd aan de 

verzoeker. Hoewel de verzoeker in zijn aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

Vreemdelingenwet zijn recht op gezinsleven inroept, wordt in het bevel om het grondgebied te verlaten 

daaromtrent niet gemotiveerd. Noch in de onontvankelijkeidsbeslissing naar aanleiding van de 

regularisatieaanvraag, noch in het bevel om het grondgebied te verlaten, wordt enig gewag gemaakt 

van de persoonlijke situatie van de verzoeker, met name zijn duurzame relatie met een Belgische vrouw 

en zijn vaderschap ten aanzien van een Belgisch vijfjarig kind. Het uitwijzingsbevel dreigt dan ook artikel 

8 E.V.R.M. te schenden. In het arrest nr. 26.878 van 30/04/2009 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen werd tot een schending van artikel 8 E.V.R.M. beslist, wegens gebrek aan 

enige motivatie omtrent het recht op gezins- en familieleven, hoewel dit wel werd ingeroepen door de 

aanvrager tot machtiging tot verblijf.” 

 

De verwerende partij stelt dat “verzoeker geenszins kan worden gevolgd waar hij van mening is dat de 

bestreden beslissing en het bestreden bevel, artikel 8 EVRM zouden schenden, in de mate dat in geen 

van beide beslissingen gewag wordt gemaakt van zijn relatie met een Belgische vrouw en van zijn 

vaderschap. Zoals verweerder reeds heeft opgemerkt, gelden er voor een aanvraag ex artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet twee cumulatieve ontvankelijkheidsvoorwaarden. Het niet voldaan zijn van één 

van de voorwaarden, in casu de documentaire  ontvankelijkheidsvoorwaarde, heeft tot gevolg dat de 

aanvraag onontvankelijk is. Van verwerende partij kan in dergelijk geval niet worden vereist dat alsnog 

alle elementen die als buitengewone omstandigheden worden ingeroepen, zouden worden onderzocht 

en gemotiveerd. Die elementen kunnen immers niets veranderen aan het feit dat aan de documentaire 

ontvankelijkheidsvoorwaarde niet voldaan is. Ze kunnen er dus niet toe leiden dat de aanvraag ex artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet alsnog ontvankelijk zou kunnen worden verklaard. Inzake het bestreden 

bevel, moet worden vastgesteld dat dit werd genomen op basis van artikel 7, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet welke geen appreciatiebevoegdheid geeft aan verwerende partij: (…). 

Dienaangaande kan verwezen worden naar het arrest nr. 218.403 van de Raad van State van 9 maart 

2012, waarin duidelijk wordt gesteld dat aan verwerende partij niet kan worden verweten dat zij artikel 8 

EVRM niet zou hebben betrokken in de motivering van een bevel om het grondgebied te verlaten. Het 

bestreden bevel weigert geen verblijfsrecht aan verzoeker, noch stelt dit een einde aan een door 

verzoeker verkregen verblijfsrecht. Het berust op de loutere vaststelling van het onregelmatig karakter 

van het verblijf van verzoeker. Zoals uit artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet blijkt, beschikt 

verwerende partij niet over een discretionaire bevoegdheid bij de aflevering van betrokken bevel. Artikel 

8 EVRM verzet zich er niet tegen dat een Staat de voorwaarden voor een verblijf op zijn grondgebied 

vaststelt, noch dat hij maatregelen aanneemt ten aanzien van diegene die niet aan de voorwaarden 

voldoen.”  

 

Verzoeker stelde het volgende in zijn aanvraag van: 

 

“De verzoeker heeft een vaste relatie opgebouwd met mevrouw M. E. NN. xxx 342-84. die in het bezit is 

van de Belgische nationaliteit. De verzoeker heeft een duurzame liefdesrelatie opgebouwd en woont op 

hetzelfde adres met zijn partner mevrouw M. E., te 9185 Wachtebeke, (…). 

De verzoeker wenst op termijn zijn huidige relatie een wettelijke basis te geven door te huwen met zijn 

huidige vriendin M. E. De verzoeker is in het bezit van een document van de Liberiaanse ambassade 

waaruit blijkt dat de verzoeker ongehuwd is in Liberia. De verzoeker heeft een kind met mevrouw M. E. 

Het kind M. S. heeft verzoeker erkend. 

De verzoeker geniet op grond van artikel 8 E.V.R.M. van het recht op eerbiediging van zijn gezinsleven. 

Door hem te verplichten naar Liberia terug te gaan wordt dit recht in hoofde van verzoeker geschonden. 

De verzoeker en mevrouw M. E, met de Belgische nationaliteit en geboren te Sint- Amandsberg op 

datum van 11/10/1965, kennen elkaar al lange tijd, hebben trouwplannen en wonen samen op hetzelfde 
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adres. Daarenboven hebben de verzoeker en mevrouw M. E. samen een kind, die verzoeker erkend 

heeft. 

De verzoeker meent dat hij een reëel en effectief gezinsleven kan inroepen. Artikel 8 Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens stelt meer bepaald dat een feitelijke duurzame en daadwerkelijke band, 

een aanhoudend en werkelijk samenleven tussen beide partners moet aangetoond worden (zie 

Commissie EGGS tegen Zwitserland, 14 juli 1977, nr. 7.289/75, D&R, 9, 57, en Commissie X. tegen 

D.B.R., 2 mei 1978, nr. 7.770/77, D&R,14, 175) 

Het recht op een gezinsleven is evident niet absoluut en voorziet een zekere mogelijkheid tot een bij de 

wet voorziene inmenging vanwege de overheid in het gezinsleven. Niettemin mag deze inmenging niet 

disproportioneel zijn ten opzichte van het rechtsbelang dat de overheid inroept ter rechtvaardiging van 

die inmenging. 

In casu is het bevel om het grondgebied te verlaten en de verplichting naar Liberia terug te keren, echter 

disproportioneel ten opzichte van het belang dat de overheid inroept. Enerzijds is het belang dat de 

Belgische overheid ter zake heeft (soevereiniteit over de toegang tot het grondgebied voor 

vreemdelingen) uiterst beperkt omdat om redenen van het gezinsleven van de verzoeker, een visum 

annex machtiging, moeilijk kan geweigerd worden, temeer daar er in hoofde van de verzoeker geen 

redenen van openbare orde of openbare veiligheid inroepbaar zijn. Anderzijds houdt de verplichting om 

het grondgebied te verlaten in dat de verzoeker voor onbepaalde duur van zijn partner en kind 

gescheiden dient te leven, met de onzekerheid niet te weten wanneer hij opnieuw bij haar kan 

vertoeven. Bovendien kan de partner van de verzoeker, onmogelijk met het kind volgen naar Pakistan 

omwille van professionele en familiale verplichtingen. Daarenboven is het bevel om het grondgebied te 

verlaten en dus de inmenging in de privé-sfeer, met name de verplichting naar Liberia terug te gaan, 

geenszins pertinent. Deze verplichting is immers niet noodzakelijk om het door de overheid 

vooropgestelde doel (soevereiniteit over de toegang tot het grondgebied voor vreemdelingen) te 

bereiken, omdat het ingeroepen artikel 8 E.V.R.M. primeert boven elke bestuurlijke beslissing.” 

 

Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen heeft artikel 

7 van de vreemdelingenwet gewijzigd, waardoor het eerste lid van het artikel luidt als volgt:  

 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven.”  

 

Niettegenstaande het feit dat uit de voormelde bepaling een gebonden bevoegdheid kan worden 

afgeleid, stelt de Raad vast dat de verwerende partij blijkens de gegevens van het dossier het 

klaarblijkelijk zelf nuttig en nodig heeft geacht om deze bevoegdheid slechts uit te putten nadat werd 

beschikt over de door verzoeker ingediende aanvraag tot regularisatie. Door aldus te handelen erkent zij 

dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend kan zijn voor het al dan niet afleveren van het bevel om 

het grondgebied te verlaten. Een en ander blijkt overigens ook uit een samenlezing van de beide 

bestreden beslissingen: de beslissingen werden genomen op dezelfde datum, de eerste bestreden 

beslissing werd genomen door attaché (VDH.L); de tweede bestreden beslissing stelt uitdrukkelijk “In 

uitvoering van de beslissing van (VDH.L), attaché” en wordt vervolgens andermaal ondertekend door 

diezelfde attaché. Zij volgt dus op de eerste bestreden beslissing.    

 

In de mate dat de verzoekende partij zich beroept op een hogere rechtsnorm en de schending inroept 

van de artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamenten Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: EVRM), is de Raad gehouden de bestreden beslissing te toetsen aan deze 

opgeworpen regels van internationaal recht. Een en ander vloeit voort uit de verplichting die rust op de 

Belgische Staat om de toepassing van regels die voortkomen uit internationale verdragen waarbij zij 

partij is, te respecteren. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ressorteert hieronder. 

 

De formele motiveringsplicht, zoals voorzien in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 

62 van de vreemdelingenwet, heeft tot doel verzoeker in kennis te stellen van de redenen waarom de 

verwerende partij de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voormelde bepalingen verplichten de 

verwerende partij in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing 

ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS, 19 maart 
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2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het begrip "afdoende" houdt in dat de opgelegde 

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

 

De verwerende partij verklaart de aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk en geeft aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten, zonder rekening te 

hebben gehouden met de door verzoeker in de aanvraag aangevoerde elementen aangaande artikel 8 

van het EVRM. Dit komt neer op een schending van de motiveringsplicht. 

 

Het enig middel, gericht tegen de tweede bestreden beslissing, is in de besproken mate gegrond. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1  

 

Het beroep tegen de eerste bestreden beslissing wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

Vernietigd wordt het bevel om het grondgebied te verlaten 11 december 2012. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig juni tweeduizend dertien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


