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 nr. 142 218 van 30 maart 2015 

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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Myanmarese nationaliteit te zijn, op maandag 

8 april 2013 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 31 januari 2013 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, en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 

31 januari 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), beide aan de 

verzoeker ter kennis gegeven op 8 maart 2013. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken, D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. DASSEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoeker, die verklaart van Myanmarese nationaliteit te zijn, komt op 3 december 2003 België 

binnen en dient op dezelfde dag een asielaanvraag in. Op 19 december 2003 wordt ten aanzien van 

hem een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26bis) 

genomen. Op 7 maart 2005 neemt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling. Met een arrest van 28 maart 2006 
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verklaart de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen het beroep tegen deze beslissing ontvankelijk 

doch ongegrond. Het cassatieberoep dat tegen dit arrest wordt ingesteld, wordt door de Raad van State 

bij arrest nr. 172.569 van 21 juni 2007 verworpen. 

 

1.2. Op 22 februari 2006 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

het op dat ogenblik geldende 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: 

Vreemdelingenwet). Op 5 oktober 2007 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Bij arrest nr. 7922 

van 27 februari 2007 verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: Raad) de vordering tot 

schorsing en het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.3. Op 29 oktober 2008 dient de verzoeker een tweede asielaanvraag in. Vervolgens wordt op 

20 november 2008 een beslissing genomen houdende de weigering tot in overwegingname van een 

asielaanvraag (bijlage 13quater). 

 

1.4. Op 26 maart 2009 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 9 juli 2010 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Bij 

arrest nr. 54 968 van 27 januari 2011 verwerpt de Raad het beroep tot nietigverklaring tegen deze 

beslissing. 

 

1.5. Op 10 december 2009 dient de verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 31 januari 2013 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, die aan de verzoeker ter kennis wordt 

gegeven op 8 maart 2013. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 10.12.2009 werd 

ingediend en op 23.06.2010 werd geactualiseerd door : 

(…) 

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: 

 

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. 

 

Betrokkene heeft het bewijs niet geleverd, op het ogenblik van indiening van zijn aanvraag, dat hij over 

een identiteitsdocument beschikte zoals bepaald in Art. 9bis §1 (Arrest Raad van State nr. 219.256 dd. 

08.05.2012; RVV arrest nr. 90.136 van 23 oktober2012). 

 

Betrokkene haalt aan dat hij zich in de onmogelijkheid zou bevinden om een identiteitsdocument voor te 

leggen. Het enige identiteitsdocument dat in zijn bezit zou zijn geweest, zou tijdens de asielprocedure 

door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zijn ingehouden en zou nooit 

teruggegeven zijn. Dit staaft hij met een document van het CGVS waarop de afgifte en teruggave van 

documenten werd geïnventariseerd. Hoewel uit dit document blijkt dat het document dat door 

betrokkene voorgelegd werd, namelijk het Rohingya Refugee Family Book, niet werd teruggegeven door 

het CGVS, kan verzoeker zijn identiteit onmogelijk bewijzen aan de hand van dit Rohingya Refugee 

Family Book (No. 39944). 

Uit de beslissing van het CGVS dd. 08.03.2005 blijkt immers dat zij ernstige twijfels hadden over de 

echtheid van het voorgelegde document. Zo vermeldt het CGVS in de beslissing: "Zo kan er geen geloof 

worden gehecht aan uw beweerde Rohingya afkomst. Het Refugee boekje dat u voorlegt is immers 

vervalst. Uw boekje werd voorgelegd aan een expert. Uit deze analyse blijkt dat de geboortedatum van 

M.U. gewijzigd werd (waarschijnlijk van 1989 naar 1981). Dit blijkt ook uit de volgorde van de 

geboortedata van de kinderen, waar de continuïteit gebroken wordt door uw geboortedatum in 1981 ..." 

Het CGVS stelt verder dat: "Uw beweerde Rohingya afkomst wordt verder ontkracht doordat u 

verschillende zaken uit het dagdagelijkse leven van de Rohingya verkeerd benoemt." Betrokkene heeft 
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bijgevolg getracht de Belgische overheid te misleiden; de vaststelling van het bedrieglijk handelen 

volstaat dan ook om te weigeren in toepassing van het beginsel "fraus omnia corrumpit". 

 

Bovendien kon het Rohingya Refugee Family Book sowieso niet beschouwd worden als zijnde een door 

onze diensten aanvaard identiteitsdocument daar de omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1-b) stelt 

dat het voorgelegde identiteitsbewijs een internationaal erkend paspoort, een gelijkgestelde reistitel of 

een identiteitskaart moet uitmaken. 

 

Wat betreft het aangehaalde element dat betrokkene getracht zou hebben om een kopij te ontvangen uit 

zijn thuisland, maar dat dit onmogelijk zou blijken en dat ook de ambassade geen hulp wou of kon 

bieden, betrokkene legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Hij toont niet aan dat hij 

zich toen reeds persoonlijk tot de juiste ambassade had gewend. 

 

Het door betrokkene voorgelegde stuk, met name het attest van immatriculatie, kan niet door onze 

diensten worden aanvaard als zijnde een identiteitsdocument aangezien een attest van immatriculatie 

afgeleverd wordt door de gemeente - in het kader van een asielaanvraag - op basis van de door hem 

verstrekte identiteitsgegevens. Bovendien stelt de omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1-b) dat de 

identiteit en nationaliteit moet bewezen worden door een internationaal erkend paspoort, of een 

gelijkwaardige reistitel, of een identiteitskaart. 

 

De overige door betrokkene voorgelegde stukken, met name een arbeidskaart C en de zogeheten 

verklaringen van een derde ten aanzien van de identiteit van de verzoeker door middel van een 

politieverhoor, kunnen niet door onze diensten worden aanvaard als zijnde een identiteitsdocument. De 

omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1-b) stelt immers duidelijk dat de identiteit en nationaliteit moet 

bewezen worden door een internationaal erkend paspoort, of een gelijkwaardige reistitel, of een 

identiteitskaart. 

Wat betreft de zogeheten verklaringen van een derde ten aanzien van de identiteit van de verzoeker 

door middel van een politieverhoor, merken we op dat het voorgelegde document d.d. 08.01.2007 

feitelijk een verhoor van mijnheer M.U. zelf betreft en dat hij verklaringen aflegt aangaande de identiteit 

van een andere persoon. 

 

Wat betreft het paspoort van Myanmar op naam van M.U. (…) dat later aan het administratief dossier 

werd toegevoegd, dit document kan echter niet aanvaard worden aangezien deze niet bij de 

oorspronkelijke aanvraag 9bis dd. 10.12.2009 gevoegd was. Betrokkene heeft het bewijs niet geleverd, 

op het ogenblik van indiening van zijn aanvraag, dat hij over een identiteitsdocument beschikte zoals 

bepaald in Art 9bis § 1 (Raad van State arrest nr. 219.256 van 8 mei 2012; RVV arrest nr. 90.136 van 

23 oktober 2012). 

 

Bijgevolg is de documentaire ontvankelijkheidvoorwaarde voor deze aanvraag niet vervuld. 

(…)” 

 

1.6. Op 31 januari 2013 wordt tevens aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing, die aan de verzoeker ter kennis wordt gegeven op 

8 maart 2013. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van de beslissing van (…), Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, wordt aan de genaamde: 

(…) 

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 : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië', 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 is niet als vluchteling erkend bij 

beslissing tot 'Weigering van in overwegingname van een asielaanvraag' door de Dienst 

Vreemdelingenzaken op datum van 20.11.2008, hem dezelfde dag kennisgegeven. Bovendien kreeg 
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betrokkene op 31.01.2013 een beslissing tot weigering van machtiging tot verblijf in het kader van een 

aanvraag artikel 9bis. 

(…)” 

 

1.7. Op 20 april 2011 dient de verzoeker een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 31 januari 2013 wordt de aanvraag onontvankelijk 

verklaard. Tegen deze beslissing wordt een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring 

ingediend bij de Raad. Deze zaak is gekend onder het nr. 123 796. 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie op van niet-ontvankelijkheid 

van het beroep in zoverre dit gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Zij 

ontwaart in hoofde van de verzoeker een gebrek aan het rechtens vereiste belang omdat de 

gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van de tweede bestreden beslissing, die gestoeld is 

op artikel 7, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet, niet beschikt over een discretionaire bevoegdheid 

en een eventuele vernietiging van deze beslissing de verzoeker bijgevolg geen enkel nut kan opleveren. 

 

2.2. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gebracht worden door de 

vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat de verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat hij een nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet de verzoeker bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Artikel 7, eerste lid, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Onverminderd 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 

termijn 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: 

(…) 

2° wanneer 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; 

(…)” 

 

In casu werd het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) gegeven in toepassing van artikel 7, 

eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet, op grond van de vaststelling dat de verzoeker “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”. De verzoeker betwist deze vaststelling niet. Aldus beschikt 

(de gemachtigde van) de staatssecretaris ter zake over een gebonden bevoegdheid. Bijgevolg zal de hij 

na een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing niet anders kunnen dan in uitvoering van 

artikel 7, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet, opnieuw, na te hebben vastgesteld dat de verzoeker 

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, een bevel te verlenen om het grondgebied te 

verlaten. Een eventuele vernietiging van de tweede bestreden beslissing kan de verzoeker in principe 

dan ook geen nut opleveren. Ter terechtzitting gevraagd naar het actueel belang van de verzoeker bij 

onderhavig beroep, beperkt zijn raadsvrouw zich tot een verwijzing naar haar verzoekschrift. 

 

2.3. Niettegenstaande deze vaststelling mag geen bevel worden gegeven of mag het bevel niet ten 

uitvoer worden gelegd wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, 

waaronder het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden (hierna: het EVRM, cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). Het EVRM primeert op de 

Vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van voorliggende betwisting de gegrondheid 

te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een schending van de hogere 

verdragsbepalingen. Te dezen voert de verzoeker evenwel geen schending aan van enige hogere 

rechtsnorm. 
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2.4. Het beroep is bijgevolg onontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de tweede bestreden 

beslissing. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoeker een schending aan van de artikelen 9bis en 62 van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Verzoeker kreeg een negatieve beslissing met betrekking tot zijn regularisatieaanvraag. Zijn aanvraag 

werd onontvankelijk verklaard. Dat de reden van de beslissing de volgende is: 

 

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

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

die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9 bis 

• betrokkene heeft het bewijs niet geleverd, op het ogenblik van de indiening van zijn aanvraag dat hij 

over een identiteitsdocument beschikte zoals bepaald in artikel 9 bis 

• betrokkene haalt aan dat hij zich in de onmogelijkheid zou bevinden om een identiteitsdocument 

voor te leggen. Het enige identiteitsdocument dat in zijn bezit zou zijn geweest, zou tijdens de 

asielprocedure door het cgvs zijn ingehouden en zou nooit teruggegeven zijn. Dit staaft hij met een 

document van het cgvs waarop afgifte en teruggave van documenten werd geïnventariseerd. Hoewel uit 

het document blijkt dat het document dat door betrokkene voorgelegd werd, namelijk het Rohingya 

Refugee Family Book, niet werd teruggegeven door het CGVS, kan verzoeker zijn identiteit onmogelijk 

bewijzen aan de hand van dit document. Uit de beslissing van het cgvs d.d. 08.03.2005 blijkt immers dat 

zij ernstige twijfels hadden over de echtheid van het voorgelegde document. Zo vermeldt het cgvs in de 

beslissing: zo kan er geen geloof worden gehecht aan uw beweerde Rohingy. Het Refugee boekje dat u 

voorlegt is immers vervalst. Uw boekje werd voorgelegd aan een expert. Uit deze analyse blijkt dat de 

geboortedatum van M.U. gewijzigd werd. Dit blijkt ook uit de volgorde van de geboortedata van de 

kinderen war de continuïteit gebroken wordt door uw geboortedatum in 1981... Het cgvs stelt verder dat: 

uw beweerde Rohingya afkomst wordt verder ontkracht doordat u verschillende zaken uit het 

dagdagelijkse leven van de Rohingya verkeerd benoemt. Betrokkene heeft bijgevolg getracht de 

Belgische overheid te misleiden; de vaststelling van het bedrieglijk handelen volstaat dan ook om te 

weigeren in toepassing van het beginsel "fraus omnia corrumpit". Bovendien kan het boekje sowieso 

niet beschouwd worden als zijnde een door onze diensten aanvaard identiteitsdocument daar de 

omzendbrief van 21.06.2007 stelt dat het voorgelegde identiteitsbewijs een internationaal erkend 

paspoort, een gelijkgestelde reistitel of een identiteitskaart moet uitmaken. 

• Wat betreft het aangehaalde element dat betrokkene getracht zou hebben om een kopij te 

ontvangen uit zijn thuisland, maar dit onmogelijk zou blijken en dat ook de ambassade geen hulp wou of 

kon bieden, betrokkene legt geen bewijzen voor die deze bewering staven. Hij toont niet aan dat hij zich 

toen reeds persoonlijk tot de juiste ambassade had gewend. 

• Het door betrokkene voorgelegde stuk, met name het AI, kan niet door onze diensten worden 

aanvaard als zijnde een identiteitsdocument aangezien een AI afgeleverd wordt door de gemeente - in 

het kader van een asielaanvraag- op basis van de door hem verstrekte identiteitsgegevens. Bovendien 

stelt de omzendbrief van 21.06.2007 dat de identiteit en nationaliteit moet bewezen worden door een 

internationaal erkend paspoort of een gelijkwaardige reistitel of een identiteitskaart. 

• De overige door betrokkene voorgelegde stukken kunnen niet door dvz aanvaard worden 

• Wat betreft het paspoort van Myanmar op naam van M.U. dat later aan het administratief dossier 

werd toegevoegd, dit document kan echter niet aanvaard worden aangezien deze niet bij de 

oorspronkelijke aanvraag 9 bis d.d. 10.12.2009 gevoegd was. Betrokkene heeft het bewijs niet geleverd, 

op het ogenblik van indiening van zijn aanvraag, dat hij over een identiteitsdocument beschikte zoals 

bepaald in artikel 9 bis 

 

Op 31.01.2013 kreeg verzoeker eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten. De beslissing 

werd als volgt gemotiveerd: 

 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet: 

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

bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd: betrokkene is niet als vluchteling erkend bij 
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de beslissing tot weigering van in overwegingname van een asielaanvraag door de dienst 

vreemdelingenzaken op datum van 20.11.2008, hem dezelfde dag kennisgegeven. Bovendien kreeg 

betrokkene op 31.01.2013 een beslissing tot weigering van machtiging tot verblijf in het kader van een 

aanvraag artikel 9 bis. 

 

Verzoeker kan zich met deze beslissingen niet akkoord verklaren, reden waarom hij beroep aantekent. 

 

Op 10.12.2009 werd voor verzoeker een regularisatieaanvraag ingediend in toepassing van artikel 9 bis 

van de vreemdelingenwet en de toenmalige instructie. 

 

Op 23.06.2010 werd de aanvraag geactualiseerd. 

 

Dienst vreemdelingenzaken verklaarde de aanvraag van verzoeker onontvankelijk aangezien bij de 

indiening van de aanvraag geen kopie van zijn paspoort of nationale identiteitskaart werd gevoegd. 

 

Verzoeker kan zich hier niet mee akkoord verklaren en dit omwille van volgende redenen. 

 

Verzoeker meent dat de bestreden beslissing een schending is van de ratio legis van artikel 9 bis van de 

vreemdelingenwet. 

 

De wetgever heeft een systeem willen uitwerken waarbij de identiteit van de personen die 

geregulariseerd worden, vaststaat. 

 

In huidige casu is er geen enkele discussie mogelijk over de identiteit van verzoeker nu deze, ruim voor 

het nemen van de beslissing, zijn identiteit heeft bewezen aan de hand van een paspoort zodat hij 

onmiskenbaar heeft voldaan aan het vereiste vervat in artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. 

 

Het feit dat dienst vreemdelingenzaken beschikte over het paspoort van verzoeker blijkt uit: 

• de bestreden beslissing zelf daar waar dvz stelt: Wat betreft het paspoort van Myanmar op naam 

van M.U. dat later aan het administratief dossier werd toegevoegd, dit document kan echter niet 

aanvaard worden aangezien deze niet bij de oorspronkelijke aanvraag 9 bis d.d. 10.12.2009 gevoegd 

was. Betrokkene heeft het bewijs niet geleverd, op het ogenblik van indiening van zijn aanvraag, dat hij 

over een identiteitsdocument beschikte zoals bepaald in artikel 9 bis 

• de beslissing d.d. 31.01.2013 van dvz, stuk 3 van de inventaris. Op 31.01.2013 heeft dvz 2 

beslissingen genomen. Er werd een beslissing genomen over de aanvraag van 10.12.2009 en er werd 

een beslissing genomen over de aanvraag d.d. 20.04.2011. De aanvraag van 20.04.2011 werd 

eveneens ontvankelijk verklaard doch niet omwille van het feit dat verzoeker geen paspoort of nationale 

identiteitskaart voorlegde maar omdat hij geen buitengewone omstandigheden aantoonde die zijn 

aanvraag staven 

 

Dient vreemdelingenzaken verwijst in haar beslissing naar de omzendbrief van 21.06.2007, betreffende 

de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen ten gevolge van de 

inwerkingtreding van de wet van 15.09.2006. 

 

Teneinde de draagwijdte van artikel 9 bis van  de vreemdelingenwet te bepalen, dient in de eerste 

plaats te worden gekeken naar de uitdrukkelijke bewoordingen en naar de parlementaire voorbereiding 

van dit wetsartikel. 

 

Artikel 9 bis van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

Art. 9bis.<W 2006-09-15/72, art. 4, 041; Inwerkingtreding : 01-06-2007> § 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 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 [1 waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken]1; 

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

op geldige wijze aantoont. 
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Uit de voorbereidende werken van de wet van 15.09.2006 blijkt dat het de bedoeling was van de 

wetgever dat een veemdeling die en verblijfsaanvraag indient overeenkomstig artikel 9 bis van de 

vreemdelingenwet zijn identiteit aantoont (Parl. St. Kamer 2005-2006, nr 2478/001-12) . Uit deze 

terminologie vloeit voort dat een vreemdeling, in het kader van zijn verblijfsaanvraag, een afschrift van 

dit identiteitsdocument dient over te maken. Uit het advies van de raad van state bij de wetswijziging 

blijkt eveneens duidelijk dat "beschikken" dient geïnterpreteerd te worden als "overleggen" (Parl. St. 

Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 184) . De wetgever stelt dat een identiteitsdocument, zijnde een 

paspoort of een daarmee gelijkgestelde reistitel onontbeerlijk is en dat bij gebreke aan een dergelijk 

document de identiteit onzeker is en bijgevolg de aanvraag om machtiging tot verblijf niet anders dan 

onontvankelijk kan verklaard worden (Parl. St. Kamer 2005- 2006, nr 2478/001, 33) . 

 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat een identiteitsdocument dient te worden overgemaakt in het 

kader van de aanvraag om machtiging tot verblijf teneinde zekerheid te verkrijgen omtrent de identiteit 

van de aanvrager, zonder dat hierbij de uitdrukkelijke vereiste wordt gesteld dat dit document bij de 

inleidende aanvraag zelf zou moeten worden gevoegd. 

 

Noch uit de wettekst, noch uit de memorie van toelichting bij artikel 9 bis van de vreemdelingenwet kan 

afgeleid worden dat het uitgesloten zou zijn om, vooraleer het bestuur een beslissing nam, een 

ontbrekend document nog toe te voegen aan een reeds ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf. 

 

In casu maakte verzoeker, vooraleer een beslissing werd genomen betreffende de door hem ingediende 

aanvraag een kopie van zijn paspoort over. .Dit blijkt duidelijk uit de bestreden beslissing zelf en ook uit 

de 2de beslissing d.d. 31.01.2013. 

 

Dvz beschikte derhalve, op het ogenblik dat het zich uitsprak over de ontvankelijkheid van de aanvraag 

om machtiging tot verblijf, over een door verzoeker overgemaakt identiteitsdocument, waardoor hij in de 

mogelijkheid was om zekerheid te verkrijgen omtrent de identiteit van verzoeker. 

 

Hiermee is voldaan aan de doelstelling die de wetgever heeft vooropgesteld. 

 

De door verzoeker overgemaakte kopie van zijn paspoort dient te worden beschouwd als een aanvulling 

op de reeds hangende aanvraag en derhalve als een integraal onderdeel van deze aanvraag. Dvz kan 

dan ook geenszins worden gevolgd waar hij stelt dat de aanvraag om machtiging tot verblijf niet 

vergezeld ging van een kopie van het paspoort of de identiteitskaart. Bovendien heeft verzoeker in zijn 

aanvraag wel degelijk een identiteitsdocument gevoegd (doch uit de beslissing d.d. 31.01.2013) blijkt 

dat dvz dit niet aanvaard en werd eveneens uitgelegd waarom verzoeker in de onmogelijkheid 

verkeerde om zijn paspoort/nationale identiteitskaart voor te leggen. 

 

Als tijdens de behandeling van de aanvraag, vooraleer de beslissing wordt genomen, alsnog de nodige 

identiteitsdocumenten bij het dossier worden gevoegd, dient de aanvraag ontvankelijk verklaard te 

worden. 

 

Op het ogenblik van het nemen van de beslissing, wordt alsdan wel voldaan aan de documentaire 

ontvankelijkheidsvereiste. RvV 3 april 2Q09/ 25.612; RvV 30 april 2009, 26.821; RvV 27 mei 2009, 

27.754; RvV 28 mei 2009, 27.944; RvV 15 juni 2009, 28.720; 

 

In de omzendbrief van 21.06.2007 waarnaar in de bestreden beslissing wordt verwezen, wordt bepaald 

dat een kopie van het identiteitsdocument of de motvering waarom de betrokkene in voorkomend geval 

zou vrijgesteld zijn van deze verplichting, dient opgenomen te zijn in de verblijfsaanvraag. Het kan niet 

betwist worden dat verzoeker een identiteitsdocument voegde en eveneens motiveerde waarom hij in de 

onmogelijkheid verkeerde een paspoort/nationale ID kaart voor te leggen. 

 

Voorts dient het benadrukt dat de omzendbrief er slechts toe strekt de voor de gemeenten relevante 

wijzigingen toe te lichten. De bepalingen van deze omzendbrief, die geenszins kan worden beschouwd 

als zijnde een verordenende omzendbrief, dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met 

de bewoordingen van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet en de wil van de wetgever. 

 

De stelling van dvz dat de aanvraag van verzoeker onontvankelijk is, wanneer het in artikel 9 bis 

bedoelde identiteitsbewijs niet bij de initiële aanvraag werd gevoegd doch dit stuk in een aanvullend 

schrijven aan het bestuur werd ter kennis gebracht, schendt het artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. 
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Dat voorts de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd en een schending uitmaakt van de 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Immers het bevel om het grondgebied te verlaten van verzoeker heeft geen rekening gehouden met zijn 

lang verblijf hier in België, de banden die hij hier heeft opgebouwd, zijn integratie enz... 

 

Op geen enkele wijze werd er in het bevel met deze elementen rekening gehouden terwijl verwacht mag 

worden dat dvz een afweging van al deze elementen zou maken gelet op de lange verblijfsduur van 

verzoeker in ons land, zijn integratie, zijn legale verblijf, zijn werkverleden, .... 

 

Dat verzoeker zich dan ook vragen stelt bij de wijze van behandeling van zijn dossier en de indruk heeft 

dat men niet met alle documenten/elementen van zijn dossier heeft rekening gehouden. 

 

Immers op 31.01.2013 werd eveneens een 2de beslissing genomen waarbij de aanvraag van verzoeker 

onontvankelijk werd verklaard wegens gebreke aan aantonen van buitengewone omstandigheden. 

Impliciet betekent dit dat men aldus in deze beslissing erkent dat de identiteit van verzoeker werd 

aangetoond en dus zeker is anders had men deze aanvraag immers eveneens dienen af te wijzen op 

basis van het feit dat niet de nodige identiteitsdocumenten werden voorgelegd. 

 

Dienst vreemdelingenzaken heeft hier totaal geen rekening mee gehouden. Dit is niet alleen onredelijk 

maar ook onzorgvuldig en totaal tegenstrijdig met de andere beslissing d.d. 31.01.2013. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de 

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

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding tot 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze. 

 

Dat aldus de bestreden beslissing niet afdoende werd gemotiveerd door hier geen rekening mee te 

houden en hieromtrent niets te motiveren. 

 

De beslissing van dienst vreemdelingenzaken is op dit vlak onzorgvuldig genomen, kennelijk onredelijk 

en niet afdoende gemotiveerd. 

 

Dat de beslissing van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse zaken gelet op het voorgaande 

dan ook onterecht genomen werd en voornamelijk de materiële motiveringsplicht in de zin van de wet 

van 29 juli 1991 flagrant schendt. 

 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

Tevens dient, naar luid van hetzelfde artikel de motivering ‘afdoende' te zijn. 

 

Dit betekent dat de beslissing meer dient te zijn dan een louter abstracte en vormelijke stijlformule. 

 

De motivering moet pertinent en draagkrachtig zijn, dit is in casu niet het geval. 

 

Dat de gemachtigde van de minister van binnenlandse zaken bij het nemen van de beslissing op dit 

punt dan ook in gebreke gebleven is en zij de motiveringsplicht in de zin van de wet van 29 juli 1991 

heeft geschonden. 

 

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. Maar 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(R.v.St. nr.101.624, 7 december 2001) . 
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Dat de beslissing t.a.v. verzoeker de materiële motiveringsplicht flagrant schendt aangezien de 

gemachtigde van de minister van binnenlandse zaken op grond van de feitelijke gegevens onredelijk tot 

zijn besluit is gekomen.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van de formele en materiële 

motiveringsplicht en art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 

 

Verzoekende partij betoogt in essentie dat zij ruim voor de eerste bestreden beslissing, haar identiteit 

afdoende heeft bewezen aan de hand van een paspoort. Zij citeert art. 9bis van de wet van 15 

december 1980, evenals de parlementaire stukken die eraan vooraf zijn gegaan en concludeert dat het 

niet uitgesloten is dat zij haar identiteit bewijst na de inleidende aanvraag, doch voorafgaand aan de 

beslissing omtrent de aanvraag. Verzoekende partij verwijst tevens naar rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Verzoekende partij voegt daar aan toe dat een andere beslissing, d.d. 31 januari 2013, (met betrekking 

tot de aanvraag om machtiging tot verblijf d.d. 20 april 2011 op grond van art. 9bis van de wet van 15 

december 1980) de onontvankelijk inhoudt omwille van het gebrek aan buitengewone omstandigheden. 

Verzoekende partij leest hierin een impliciete erkenning van haar identiteit. 

 

Verzoekende partij richt zich vervolgens tot de tweede bestreden beslissing en betoogt dat 

dienaangaande de beginselen van behoorlijk bestuur geschonden zijn, zonder deze evenwel te 

benoemen. Zij verwijt het bestuur bij de afgifte van dit bevel geen rekening te hebben gehouden met 

haar langdurig verblijf in België en de banden die zij hier heeft opgebouwd. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de tweede bestreden beslissing genomen werd op 

grond van art. 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980. Art. 5 van de wet van 19 januari 2012 

tot wijziging van de wet van 15 december 1980 (BS 17 februari 2012) heeft art. 7 van de wet van 15 

december 1980 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 datum te verlaten afgeven . 

(…) 

2° wanneer 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;" 

 

Bijgevolg beschikt de staatssecretaris of zijn gemachtigde niet meer over een discretionaire 

bevoegdheid wanneer art. 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de wet van 15 december 1980 moet 

worden toegepast. 

  

De verzoekende partij betwist de motieven van de tweede bestreden beslissing niet, met name dat zij 

langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig art. 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te 

leveren dat deze termijn niet overschreden werd. Verwerende partij zal derhalve bij een gebeurlijke 

vernietiging van de tweede bestreden beslissing niets anders kunnen doen dan in uitvoering van art. 7, 

eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, opnieuw, na te hebben vastgesteld dat verzoeker 

langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig art. 6 bepaalde termijn, een bevel om het grondgebied 

te verlaten af te leveren. Een eventuele vernietiging van de tweede bestreden beslissing kan verzoeker 

in principe dan ook geen voordeel opleveren. 

 

Verzoekende partij voert verder geen schending aan van het EVRM. Zij kan, gelet op de gebonden 

bevoegdheid van verwerende partij, geen voordeel halen uit een vernietiging van de tweede bestreden 

beslissing. Het ontbreekt haar derhalve aan het rechtens vereiste belang (RW nr. 97.733 d.d. 22 februari 

2013). 

 

Het middel is, in zoverre het gericht is tegen de tweede bestreden beslissing, onontvankelijk. 
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Artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 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 verblijf t. Deze maakt ze over aan de mini s ter 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." 

 

De voorwaarden dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument en de gevallen waarin die 

voorwaarde niet van toepassing is, gelden voor de wijze waarop de aanvraag om machtiging tot verblijf 

kan worden ingediend en betreffen derhalve de ontvankelijkheid van de aanvraag (RvS 8 mei 2012, nr. 

219.256). 

 

De vraag of de indiener van een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis moet 

beschikken over een identiteitsdocument, dient dus te worden beoordeeld op het ogenblik van het 

indienen van de aanvraag (RvS 8 mei 2012, nr. 219.256). 

 

De eerste bestreden beslissing behandelt de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9bis 

van de wet van 15 december 1980, ingediend op 10 december 2009. Het staat niet ter discussie dat bij 

de indiening van deze aanvraag verzoekende partij geenszins een paspoort voegde ter staving van zijn 

identiteit. Verzoeker betoogde zelfs dat het voor hem onmogelijk was een identiteitsdocument voor te 

leggen en dat het enige identiteitsdocument dat hij in zijn bezit had, met name het Rohingya Refugee 

Family Book, niet teruggegeven werd door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en 

staatlozen. De eerste bestreden beslissing motiveert dienaangaande dat het Rohingya Refugee Family 

Book inderdaad werd ingehouden op het Commissariaat-generaal, wegens ernstige twijfels omtrent de 

echtheid ervan, na beoordeling door een expert. Om die reden kan het betreffende document niet als 

afdoende bewijs dienen voor verzoekers identiteit. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde 

reeds in haar arrest nr. 54.968 d.d. 27 januari 2011 (p. 7) dat "deze redenering steun vindt in het 

administratief dossier en niet kennelijk onredelijk is”. Verzoekende partij betwist de motieven van de 

eerste beslissing in zoverre ook niet. 

 

In de eerste bestreden beslissing wordt verder gemotiveerd dat verzoeker geen bewijs voorlegt van zijn 

bewering dat het onmogelijk is een kopij te ontvangen vanuit zijn thuisland en dat de ambassade hem 

evenmin wil of kan helpen. Het voorgelegde attest van immatriculatie, de arbeidskaart C en de 

verklaringen van derden gelden niet als bewijs van identiteit. Al die motieven worden door verzoekende 

partij niet betwist. 

 

Verzoekende partij houdt vol dat haar identiteit afdoende bewezen was aan de hand van een paspoort 

op het moment van de bestreden beslissing. 

 

Die kritiek gaat voorbij aan de supra geciteerde rechtspraak van de Raad van State d.d. 8 mei 2012, die 

hiërarchisch boven de door verzoekende partij geciteerde rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen staat en bovendien van recentere datum is. 

 

Verzoekende partij verwijst naar de andere aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9bis 

van de wet van 15 december 1980 d.d. 20 april 2011, die onontvankelijk werd verklaard op 31 januari 

2013 wegens gebrek aan buitengewone omstandigheden. Daaruit zou blijken dat haar identiteit impliciet 

aanvaard werd. 

 

Die kritiek doet geen afbreuk aan de discussie omtrent het rechtspunt, met name dat op het moment 

van de indiening van de aanvraag om machtiging tot verblijf (d.i. 10 december 2009), verzoekende partij 

geenszins op afdoende wijze haar identiteit heeft aangetoond of niet voldoende aannemelijk heeft 

gemaakt in de onmogelijkheid te verkeren haar identiteit te bewijzen. 

 

De door verzoeker voorgehouden schendingen worden om al deze redenen niet aangetoond. 
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Het enig middel is, in zoverre ontvankelijk, niet ernstig.” 

 

3.3.1. Gelet op wat in punt 2.4 van dit arrest reeds werd geconcludeerd, is het enig middel, in zoverre 

het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), onontvankelijk. 

 

3.3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, 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 

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 casu wordt in de motieven van de eerste bestreden beslissing verwezen naar 

de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat deze 

beslissing een motivering in feite, met name de omstandig toegelichte vaststelling dat 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”. De 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 

eerste bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de 

formele motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoeker de motieven van de 

eerste bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is 

bereikt. 

 

3.3.3. De verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling 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. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9bis, § 1, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

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

 

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.” 

 

In de eerste bestreden beslissing wordt de machtigingsaanvraag van de verzoeker in toepassing van 

deze bepaling onontvankelijk bevonden omdat 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”. 
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De verzoeker voert aan dat hij onmiskenbaar heeft voldaan aan de vereiste vervat in artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, nu er geen enkele discussie mogelijk is over zijn identiteit, gezien hij ruim voor het 

nemen van de eerste bestreden beslissing zijn identiteit heeft bewezen aan de hand van een paspoort. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt evenwel – en de verzoeker betwist niet – dat hij bij de 

indiening van zijn aanvraag geen kopie van zijn paspoort heeft gevoegd, doch dat hij dit pas later 

(weliswaar vóór het nemen van de eerste bestreden beslissing) heeft voorgelegd. De vraag of de 

indiener van een aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet moet beschikken over een identiteitsdocument, geldt nochtans op het ogenblik van 

het indienen van die aanvraag (cf. RvS 24 juli 2013, nr. 224.392). Door te oordelen dat de verwerende 

partij ingevolge een actualisatie van de aanvraag kennis had van het identiteitsdocument van de 

verzoeker en dat de verwerende partij niet alle elementen die op het ogenblik van de bestreden 

beslissing in het dossier aanwezig waren in overweging heeft genomen, zou de Raad de in artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet opgenomen ontvankelijkheidsvoorwaarde schenden (cf. RvS 24 juli 2013, nr. 

224.392). Bijgevolg kon de eerste bestreden beslissing zonder schending van het bepaalde in artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet stellen dat de verzoeker “het bewijs niet (heeft) geleverd, op het ogenblik 

van indiening van zijn aanvraag, dat hij over een identiteitsdocument beschikte”. Dat op dezelfde dag 

een tweede beslissing werd genomen waarbij een andere aanvraag van de verzoeker op basis van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet “onontvankelijk werd verklaard wegens gebreke aan aantonen 

van buitengewone omstandigheden”, doet hieraan geen afbreuk. 

 

De verzoeker werpt tevens op dat het niet betwist kan worden dat hij “een identiteitsdocument voegde 

en eveneens motiveerde waarom hij in de onmogelijkheid verkeerde een paspoort/nationale ID kaart 

voor te leggen”. Met betrekking tot de door de verzoeker voorgelegde stukken, met name een attest van 

immatriculatie, een arbeidskaart C en verklaringen van een derde, wordt in de eerste bestreden 

beslissing evenwel genoegzaam gemotiveerd waarom deze niet kunnen worden aanvaard als zijnde 

een identiteitsdocument. In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat heeft geleid tot de wet 

van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aangaande artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet wordt het volgende gesteld: “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, zijnde een paspoort of daarmee 

gelijkgesteld 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.” 

(Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 51K2478/001, p. 33). De omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de 

wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen ten gevolge van de 

inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 (BS 4 juli 2007) weerspiegelt het gestelde in de 

memorie van toelichting en verduidelijkt “in dit verband kunnen enkel een internationaal erkend paspoort 

of een gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart aanvaard worden. Het is hierbij niet vereist 

dat deze documenten nog geldig zijn.” Vereist is dus dat de identiteit wordt aangetoond aan de hand 

van een internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart. 

Door met betrekking tot de door de verzoeker voorgelegde stukken te verwijzen naar de omzendbrief 

van 21 juni 2007 om te oordelen dat deze niet als een identiteitsdocument kunnen worden beschouwd, 

geeft de verwerende partij aan deze omzendbrief dus geen interpretatie die niet in overeenstemming is 

“met de bewoordingen van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en de wil van de wetgever”. 

 

Door aan te voeren dat het niet betwist kan worden dat hij “motiveerde waarom hij in de onmogelijkheid 

verkeerde een paspoort/nationale ID kaart voor te leggen”, weerlegt de verzoeker geenszins de 

concrete motieven in de eerste bestreden beslissing hieromtrent, met name dat hij geen bewijzen 

voorlegt die de bewering dat hij “getracht zou hebben om een kopij te ontvangen uit zijn thuisland, maar 

dat dit onmogelijk zou blijken en dat ook de ambassade geen hulp wou of kon bieden” kunnen staven en 

dat hij niet aantoont “dat hij zich toen reeds persoonlijk tot de juiste ambassade had gewend”. 

 

Bijgevolg kan de schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet worden aangenomen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 
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3.3.4. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig maart tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


