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 nr. 150 073 van 28 juli 2015 

in de zaak RvV X 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X , die verklaren van Bosnische nationaliteit te zijn endie handelen in 

eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en X, op 

26 december 2013 hebben 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 19 september 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 wordt verklaard. 

 

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 28 mei 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 juni 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HUYSMAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 december 2012 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). 
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Op 19 september 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvanke-

lijk wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven als volgt luiden: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 12.12.2012 werd 

ingediend door : 

 

A., E. […] 

geboren te Modric op 01.05.1956 

nationaliteit: Bosnië en Herzegovina 

 

en echtgenote 

A., M. […] 

geboren te Gradacac op 07.09.1975 

 

en minderjarige kinderen 

A., E. [….], geboren te Swis Glarus op 08.12.1999 A., M. […], geboren te Doboj op 12.01.2009 

 

nationaliteit: Bosnie en Herzegovina 

 

adres: […] 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

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/n 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. De Omzendbrief van 21 juni 2007 

stelt overigens expliciet dat de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag onontvankelijk moet verklaren 

wanneer de identiteitsdocumenten niet bij de aanvraag gevoegd werden of de reden van hun 

afwezigheid niet werd meegedeeld. 

 

Het bijgevoegde Sloveense document 'Republika Slovenija Voznikova Kartica' (bestuurderskaart), op 

naam van E. A. […], kan door onze diensten niet weerhouden worden aangezien het geen nationale 

identiteitskaart of internationaal erkend paspoort betreft, uitgereikt door de autoriteiten van het land 

waarvan betrokkene beweert de nationaliteit te bezitten, namelijk Bosnië en Herzegovina.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Uit een uittreksel van het wachtregister blijkt dat de eerste verzoekende partij is overleden op 5 

oktober 2014.  

 

Ter terechtzitting wordt erop gewezen dat in hoofde van de eerste verzoekende partij niet om een 

hervatting van het geding werd verzocht door eventuele rechthebbenden, zodat het beroep van de rol 

moet worden geschrapt in de mate dat het door de eerste verzoekende partij werd ingediend. De 

raadsman stelt zich op dit punt naar de wijsheid te gedragen. 

 

2.2. Bijgevolg concludeert de Raad dat het geding in hoofde van de eerste verzoekende partij niet werd 

hervat door haar rechthebbenden. De zaak moet dienvolgens van de rol worden afgevoerd. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van het 

consequentiebeginsel, het zorgvuldigheids-  en redelijkheidsbeginsel. 
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3.1.1. Verzoekers lichten hun middel als volgt toe: 

 

“II.1.1. In de bestreden beslissing valt te lezen: 

[….] 

II.1.2. De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door 

motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het 

administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig 

(dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn.1 

De materiële motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing 

van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het 

administratief dossier. 

De materiële motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio essendi van het besluit. 

II.1.3. Verwerende partij stelt in de thans bestreden beslissing dat de aanvraag dd. 12 december 2012 

niet vergezeld was met een kopie van het internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel 

van verzoekende partij. 

Verzoekende partij ontekent dit echter niet, maar kan de redenering van verwerende partij moeilijk 

volgen, aangezien verwerende partij een maand na de thans bestreden beslissing een 

ontvankelijkheidsbeslissing heeft genomen voor de medische regularisatieprocedure van verzoekende 

partijen. 

Aangezien de identiteit van verzoekende partijen bij de medische regularisatie aanvraag wel duidelijk 

blijkt te zijn voor verwerende partij, immers het aantonen van nationaliteit en identiteit bij de medische 

regularisatieprocedure is één van de ontvankelijkheidsvoorwaarden. 

Ook tijdens de asielprocedure werd er nooit getwijfeld aan de identiteit/nationaliteit van verzoekende 

partijen. 

Verzoekende partijen begrijpen niet hoe verwerende partij thans kan stellen dat de identiteit 

onvoldoende zou zijn aangetoond, immers indien verwerende partij geen duidelijkheid zou hebben over 

de identiteit/nationaliteit van verzoekende partijen, zouden zij thans nooit kunnen in een ontvankelijke 

medische regularisatieprocedure zitten. 

Dit is niet ernstig. 

II.1.4. De verwerende partij heeft immers de identiteit/nationaliteit zogenaamd niet kunnen afleiden - 

ofschoon de stukken in het administratief dossier ter zake zeer duidelijk zijn. 

In die zin strijdt de bestreden beslissing op manifeste wijze met de materiële motiveringsplicht, de 

zorgvuldigheidsplicht, het consequentiebeginsel en met het redelijkheidsbeginsel.” 

 

3.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij: 

 

“Waar verzoekende partij zich beroept op een schending van het "consequentiebeginsel", laat 

verweerder vooreerst gelden dat dergelijk beginsel verweerder niet bekend is, zodat *dit onderdeel van 

het middel als onontvankelijk dient te worden beschouwd. 

Zie in die zin: 

"Het "consequentiebeginsel" is de Raad onbekend als beginsel van behoorlijk bestuur. " (R.v.V. nr. XX 

van 22 juli 2013) 

"Voor zover verzoeker een schending van het "consequentiebeginsel" aanvoert, merkt de Raad op dat 

een dergelijk beginsel hem onbekend is, zodat een schending hiervan niet dienstig kan worden 

aangevoerd. " (R.v.V. nr. nr. X van 24 juni 2013) 

Verzoekende partij meent dat de materiele motiveringsplicht werd geschonden. Verzoekende partij 

begrijpt immers niet hoe de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie kan stellen dat dat de identiteit voldoende is in het kader van de 

aanvraag overeenkomstig 9bis van de Vreemdelingenwet, terwijl bij de medische regularisatieprocedure 

de aanvraag dd. 25.10.2013 wel ontvankelijk werd verklaard. 

Dienaangaande laat verweerder gelden dat artikel 9bis §1 als volgt luidt: 

"§ 1. In buitengewone omstandigheden en ov voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt. kan de machtiging tôt 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 tôt 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, 
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gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik 

waarop het beroep niet toelaatbaar wordt verklaard; 

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

geldige wijze aantoont. " (vetschrift en onderlijning toegevoegd) 

Terwijl uit de Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van 

vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006, duidelijk blijkt: 

"Het nieuwe artikel 9bis stelt als algemene regel dat de vreemdeling dient te beschikken over een 

identiteitsdocument. 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 steeds geldig zijn. "In casu blijkt uit het administratief dossier en ook uit de 

inhoud van het verzoekschrift dat de aanvraag van verzoekende partij niet vergezeld ging van een kopie 

van een identiteitskaart, zodat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht heeft beslist de 

aanvraag van verzoekende partij onontvankelijk te verklaren. Bovendien betwist verzoekende partij ook 

niet dat zij niet beschikt over een internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of een 

nationale identiteitskaart 

" De bedoeling van artikel 9 bis 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 gelijkgestelde reistitel onontbeerlijk is. " (R.v.V. nr. 

X van 20.11.2007) Verzoekende partij heeft - zoals in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt 

vermeld - 

nagelaten om de noodzakelijke documenten (kopie van het (inter)nationaal paspoort / identiteitskaart of 

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

de wet) over te maken bij de aanvraag o.g.v. artikel 9 bis Vreemdelingenwet, zodat de gemachtigde van 

de Staatssecretaris geheel terecht beslist heeft om de aanvraag van verzoeker onontvankelijk te 

verklaren. 

Verzoekende partij heeft nagelaten te voldoen aan de wettelijke voorwaarden, zodat de bestreden 

beslissing geheel terecht tot stand is gekomen. 

De verweerder verwijst volledigheidshalve naar rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: 

"De Raad wijst erop dat in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet nader wordt toegelicht wat onder 

"identiteitsdocument" dient beschreven te worden, maar dat de omzendbrief van 21 juni 2007 

betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge 

van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 (hierna: de omzendbrief van 21 juni 2007) 

aangeeft welke identiteitsdocumenten in het kader van artikel 9bis van   

de Vreemdelingenwet aanvaard worden: "Het nieuwe artikel 9bis stelt als algemene regel dat de 

vreemdeling dient te beschikken over een identiteitsdocument In dit verband kunnen enkel een 

internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart aanvaard 

worden(Omzendbrief 21 juni 2007, p. 7). (R.v.V. nr. X van 10 juni 2009) 

Dit terwijl de ontvankelijkheidsvoorwaarden aangaande de identiteit in het kader van de medische 

regularisatieprocedure verschillen van deze bij de aanvraag conform artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

Verweerder verwijst hiervoor naar artikel 9ter, §2 van de Vreemdelingenwet. 

"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; 

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene; 

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de betrokkene. 

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschillende bewijselementen die, samen 

genomen, de constitutieve elementen van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1 , bevatten op 

voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaarden voorzien in het eerste lid, 2° 

en 4°, en minstens één van de elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°. " 

Verzoekende partij kan bijgevolg niet dienstig verwijzen naar de ontvankelijkheidsbeslissing in het kader 

van haar medische regularisatieaanvraag. 

Verzoekende partij haar beschouwingen falen in rechte, en kunnen geen afbreuk doen aan de 

bestreden beslissing die terecht werd genomen en ten genoege van recht werd gemotiveerd. 

Verzoekende partij maakt geen schending aannemelijk van de door haar als geschonden aangeduide 

wetsartikelen noch van de beginselen van behoorlijk bestuur. 
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Evenmin kan verzoekende partij dienstig verwijzen naar de asielaanvraag, daar bij een asielaanvraag 

geen identiteitsdocumenten dienen te worden voorgelegd. Verweerder laat gelden dat verzoekende 

partij met dergelijke kritiek volledig voorbijgaat aan de inhoud van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

en de Omzendbrief 21 juni 2007, waaruit duidelijk blijkt dat enkel een internationaal erkend paspoort of 

een gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart worden aanvaard als identiteitsbewijs. 

Geheel ten overvloede laat verweerder nog gelden dat de omzendbrief dd. 21/6/2007 betreffende de 

wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de 

inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006, uitdrukkelijk bepaalt dat de aanvraag 

onontvankelijk is "wanneer de identiteitsdocumenten niet bij de aanvraag gevoegd werd of de reden van 

hun afwezigheid niet werd meegedeeld". (punt II C2-c) 

Verzoekende partij betwist in casu niet dit niet bij de aanvraag in orde te hebben gebracht. 

"de voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument en de gevaîlen waarin die 

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

kan worden ingediend en betreffen derhalve de ontvankelijkheid van de aanvraag. Die voorwaarde is 

opgesteld in identieke bewoordingen als aanvankelijk in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet het geval 

was en het Grondwettelijk Hof heeft daar over in zijn arrest nr. 193/2009 van 26 november 2009 

uitdrukkelijk gesteld dat het gaat om een "ontvankelijkheidsvoorwaarde met betrekking tôt het bezit van 

een identiteits document". 

De vraag of de indiener van een aanvraag om machtiging tôt verblijf met toepassing van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet moet beschikken over een identiteitsdocument, seldt dus ov het ogenblik van het 

indienen van die aanvraag. Het beginsel dat een bestuur op het ogenblik dat het zijn beslissing over 

dergelijke aanvraag neemt rekening moet houden met aile elementen waarover het op dat ogenblik 

beschikt, doet geen afbreuk aan de voormelde ontvankelijkheidsvoorwaarde." (R.v.St. 224.392 dd. 

24.07.2013; R.v.St. 224.393 dd. 24.07.2013) 

De verweerder merkt dan ook op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen 

de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat de aanvraag om machtiging tôt verblijf 

overeenkomstig artikel 9bis onontvankelijk diende verklaard te worden. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting waarvan verzoekende partij de schending aanvoert. 

Het eerste en enige middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.1.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om 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 onredelijk tot 

haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). In casu vergt de ingeroepen schending 

van de materiële motiveringplicht, eveneens nazicht van de opgeworpen schending van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk werd 

verklaard omdat deze niet vergezeld ging van (een kopie van) het internationaal erkend paspoort of een 

gelijkgestelde reistitel, noch van (een kopie van) een nationale identiteitskaart, noch van een geldige 

motivering die toelaat de verzoekende partij vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 

9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit artikel 9, tweede lid van de Vreemdelingenwet blijkt dat als algemene regel geldt dat een 

vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van 

oponthoud in het buitenland. 

 

Artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

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

document 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 : 
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- 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 Raad merkt op dat de bedoeling van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ligt in het scheppen van 

een duidelijk kader voor de aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf, die een 

vreemdeling in buitengewone omstandigheden kan indienen bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Zo wordt duidelijk bepaald dat een identiteitsdocument onontbeerlijk is: de aanvraag om 

machtiging tot verblijf kan niet anders dan onontvankelijk worden verklaard indien iemands identiteit 

onzeker is. 

 

Hiervan dienen twee situaties te worden onderscheiden, waarin de overlegging van een identiteits-

document niet noodzakelijk is: 

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

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

wetten op de Raad van State; 

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

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

tot grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl.St. Kamer 2005- 

2006, nr. 2478/001, p. 33). 

 

Uit de lezing van de voornoemde bepaling volgt dat de verblijfsmachtiging enkel in het Rijk kan worden 

aangevraagd indien voldaan is aan de beide navolgende cumulatieve ontvankelijkheidsvoorwaarden: 

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

Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen; 

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

gevallen waarin deze voorwaarde niet van toepassing is. 

 

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

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

rust op de aanvrager.  

 

In de Memorie van Toelichting wordt ook nog het volgende gesteld aangaande artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet: “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.” (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, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer, zittingsperiode 51, n° 2478/001, p. 33). 

 

Er dient te worden gesteld dat uit de voorbereidende werken van 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 blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is dat een 

vreemdeling die een verblijfsaanvraag indient overeenkomstig artikel 9bis van de vreemdelingenwet zijn 

identiteit “aantoont” (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 12). De wetgever heeft duidelijk aange-

geven dat “een identiteitsdocument, zijnde een paspoort of een daarmee gelijkgestelde reistitel onont-

beerlijk 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). 

 

In zoverre de aanvraag ingediend werd door de tweede verzoekende partij en haar minderjarige 

kinderen, stelt de Raad vast dat uit het administratief dossier niet blijkt dat zij, conform artikel, 9bis van 

de Vreemdelingenwet, een identiteitsdocument hebben voorgelegd of dat zij hebben aangetoond dat zij 

zich bevinden in één van de gevallen waarin deze voorwaarde niet van toepassing is. Deze motieven 

van de bestreden beslissing in hoofde van de tweede verzoekende partij en haar minderjarige kinderen 
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worden niet betwist in het verzoekschrift. Wel stellen verzoekers dat ze de redenering van de 

verwerende partij moeilijk kunnen volgen, aangezien de verwerende partij een maand na de thans 

bestreden beslissing een ontvankelijkheidbeslissing heeft genomen met betrekking tot de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

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

de Vreemdelingenwet beschikt over een identiteitsdocument of voldoet aan de vrijstelling, moet worden 

beoordeeld op het ogenblik van het indienen van die aanvraag (RvS 24 juli 2013, nr. 224.392 en RvS 8 

mei 2012, nr. 219.256). In zijn arrest van 24 juli 2013 met nummer 224.392 oordeelde de Raad van 

State immers: “Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de machtiging tot 

verblijf in buitengewone omstandigheden “en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt” kan worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is volgens het tweede 

lid van die bepaling niet van toepassing op de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd 

afgewezen noch op de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument in 

België te verkrijgen op geldige wijze aantoont. De voorwaarde 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. Die voorwaarde is opgesteld in identieke bewoordingen als 

aanvankelijk in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet het geval was en het Grondwettelijk Hof heeft 

daarover in zijn arrest nr. 193/2009 van 26 november 2009 uitdrukkelijk gesteld dat het gaat om een 

“ontvankelijkheidsvoorwaarde met betrekking tot het bezit van een identiteitsdocument”. 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 dus op het ogenblik van het 

indienen van die aanvraag. Het beginsel dat een bestuur op het ogenblik dat het zijn beslissing over 

dergelijke aanvraag neemt rekening moet houden met alle elementen waarover het op dat ogenblik 

beschikt, doet geen afbreuk aan de voormelde ontvankelijkheidsvoorwaarde.” Het gegeven dat tijdens 

de asielprocedure nooit aan de identiteit van verzoekers werd getwijfeld en dat een maand na de thans 

bestreden beslissing de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ontvankelijk werd verklaard, doet hieraan geen afbreuk, daar de bewoordingen van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet duidelijk zijn. Met een dergelijk betoog tonen verzoekers ook niet 

aan dat zij op het ogenblik dat zij een aanvraag indienden om tot een verblijf te worden gemachtigd over 

een identiteitsdocument in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet beschikten en dat zij 

tegemoetkwamen aan de logischerwijze uit voormelde wetsbepaling voortvloeiende verplichting om een 

afschrift van dit document bij de aanvraag te voegen. Hierbij moet tevens worden geduid dat het niet 

kennelijk onredelijk is dat de verwerende partij – gelet op het risico op identiteitsusurpatie – zelfs indien 

bij de asielaanvraag geen twijfels waren omtrent de identiteit van verzoekers, van de vreemdeling die 

een verblijfsmachtiging aanvraagt eist dat hij telkens wanneer hij een aanvraag indient om tot een 

verblijf te worden gemachtigd zijn identiteit opnieuw bewijst aan de hand van het door de wetgever 

bepaalde identiteitsstuk. 

 

De uiteenzetting van verzoekers laat dan ook niet toe te besluiten dat de bestreden beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding beschikt. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht blijkt derhalve niet. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Verzoekers voeren geen andere argumenten aan dan deze die hoger 

werden besproken zodat hun grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is ongegrond. 

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

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

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 
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verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat verzoekers geenszins aantonen 

dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel nu de verwerende 

partij overeenkomstig de wettelijke bepalingen gehandeld heeft. 

 

Tot slot dient te worden opgemerkt dat het middel niet ontvankelijk is voor zover verzoekers daarin de 

schending aanvoeren van het “consequentiebeginsel”. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, §1, 

tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid “een 

uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden 

ingeroepen”. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende 

duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de 

bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, 

nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). Er is de Raad geen 'consequentiebeginsel' bekend en uit 

verzoekers’ betoog kan evenmin worden opgemaakt op welke rechtsregel, andere dan de hierna 

besproken rechtsregels, verzoekers precies bedoelen. Het middel is op dit punt dan ook onontvankelijk. 

 

Een schending van de door verzoekers aangehaalde beginselen en bepalingen wordt niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Het enig middel, zo al ontvankelijk, is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De tweede, derde en vierde verzoekende partij hebben 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: 

 

 

 

Artikel 1 
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De zaak wordt in hoofde van de eerste verzoekende partij van de rol afgevoerd. 

 

Artikel 2.  

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring in hoofde van de tweede, derde en vierde 

verzoekende partij worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig juli tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. RYCKASEYS 

 


