
RvV X/ Pagina 1 van 9

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 15.886 van 15 september 2008
in de zaak XII

In zake:          1. X
                       2. X
                       3. X

                       Gekozen woonplaats:   X

tegen:

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X Xen X die allen verklaren van Kirgizische nationaliteit te zijn, op
8 juli 2008 hebben ingediend om de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging te
vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid
van 16 mei 2008 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.

Gelet op de beschikking van 31 juli 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10
september 2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN DER HASSELT, die loco advocaat K.
BLOMME verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat S. DE VRIEZE, 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. Op 6 juli 2007 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot voorlopig 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 (hierna: de
Vreemdelingenwet).
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1.2. Op 16 mei 2008 wordt de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf door gemachtigde
van de minister van Migratie- en asielbeleid onontvankelijk verklaard. Dit is de bestreden
beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:

“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 betrokkenen 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.”

2.     Onderzoek van het beroep

2.1. Verzoekers voeren in een enig middel de schending aan van de materiële
motiverings-plicht.

Ter adstructie van hun middel stellen zij wat volgt:

"In de bestreden beslissing wordt het verzoek op basis van art. 9 BIS VW ten onrechte
afgewezen enkel en alleen op basis van formele redenen, met name het niet voor leggen van enig
bewijsstuk inzake de identiteit en nationaliteit minstens het niet ge ven van enige reden waarom
deze documenten niet kunnen voorgelegd worden.

Zonder enig verder onderzoek wordt het verzoek afgewezen en wordt medegaand bevel om het
grondgebied te verlaten betekend.

Deze afwijzing met medegaand bevel is om verschillende redenen totaal ongegrond en onterecht.

1. In het verzoek tot regularisatie werd uitdrukkelijk  gewezen op het feit dat ver zoekers
onmogelijk  nog kunnen terug kan naar hun land van oorsprong aangezien zij destijds hun land
dienden te ontvluchten, hier een nieuw leven hebben opgebouwd en goed geïntegreerd zijn.

Er werd meer specifiek geargumenteerd als volgt:
Dat verzoekers van oordeel zijn zowel in rechte als in feite dat hun afwijzing als asielzoeker niets
afdoet van de onmogelijkheid terug te keren naar hun geboorte land en sterk daarmee
samenhangend, van de sterke sociale bindingen die verzoe kers hebben met België.

Dat het feit dat verzoekers niet in aanmerking komen voor de criteria van de Conven tie van
Genève niets afdoet van alle redenen die in dit verzoek worden aangehaald en die aanleiding
kunnen geven tot een humanitaire beslissing.

Dat verzoekers daarom op basis van humanitaire overwegingen en hun uiterst sterke sociale
bindingen met België een definitieve regularisatie van hun verblijf verzoeken onder vorm van een
machtiging van meer dan drie maanden naar analogie met crite rium 1 van de Regularisatiewet.

Dat als er al enig element zou zijn dat reeds eerder zou zijn aangehaald in het kader van de
asielprocedure, verzoekers ten deze dat dan ook enkel volstrekt subsidiair aanhalen om de
humanitaire redenen waarop ze zich beroepen te ondersteunen.

Dat het verzoekers onmogelijk  kan worden tegengeworpen dat zij een dergelijke vraag dienen te
richten tot de Belgische Diplomatieke post in hun geboorteland, aangezien er in casu tal van
bijzondere omstandigheden zijn, zowel algemene als specifieke, die het indienen van een verzoek
via de burgemeester wettigen.

Wat betreft de algemene elementen:

Dat waar het land van daadwerkelijk  verblijf België is, zij zich dan zouden moeten wenden tot de
diplomatieke post voor België in België en dit is natuurlijk  volstrekt onmogelijk  en art. 9 bis van
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de Verblijfswet voorziet in dergelijk  geval dat de aan vraag dient te gebeuren via de Burgemeester
van de verblijfplaats!

Dat aangezien alle argumenten m.b.t. het verzoek om machtiging tot verdergezet verblijf zich hier
en nu in België situeren, men dan dient ook uit te gaan van de verblijfplaats op heden en bij een
terugkeer naar het thuisland zouden immers tal van elementen waartoe dit verzoek nu precies
wordt ingediend totaal komen te vervallen.

Dat gelet op het bovenstaande verzoekers menen dat zij bij wet ver plicht zijn hun aanvraag te
doen via de Burgemeester, zodat alleen al om deze reden de ontvan kelijkheid van dit verzoek niet
in vraag kan worden gesteld.

Dat bovendien er trouwens geen enkele wettelijke mogelijkheid bestaat om een "hu manitaire
machtiging" te bekomen via de diplomatiek post in het thuisland aangezien onze wetgeving
hierover niets voorziet.

Wat betreft de specifieke omstandigheden.

Dat verzoekers naar het onderhavige verzoek in zijn geheel verwijzen, maar vatten samen:
- er is sprake van een langdurig verblijf met bewezen onophoudelijke inspannin gen om zich in te
werken in onze samenlevingsvorm. Hierdoor zijn zeer sterke sociale banden ontstaan met België
en zijn autochtone bevolk ing.
- verzoekers zijn k laar voor de arbeidsmarkt
- in hun land van herkomst hebben verzoekers niets om naar terug te keren.

Dat het onderbreken van het verblijf "teneinde in het land van herkomst conform art. 9.2 een
aanvraag te gaan indienen jegens de Belgische diplomatieke vertegenwoor diging" bijgevolg niet
alleen gevaarlijk , omslachtig, duur en onmogelijk  is maar tevens zoals gezegd ook het
onherroepelijk  verlies van het merendeel van de argumenten die pleiten voor de continuering van
het verblijf betekenen.

Dat het verzoek derhalve als ontvankelijk  te worden weerhouden en daarna om de hierboven
aangehaalde en de hiernavolgende redenen als gegrond te worden toege staan.

Dat tijdens het zeven jaar durend verblijf van verzoekers op het Belgische grond gebied verzoekers
zich opmerkelijk  en zonder aflaten hebben bijgeschoold, zodat zij, van zodra hen dat officieel
wordt toegelaten, ongetwijfeld aan het werk kunnen gaan.

Dat verzoekers reeds in het verleden verschillende stukken hebben voorgelegd betref fende de
door hen gevolgde lessen en cursussen en er in hunne hoofde sprake is van een buitengewone
inzet om "klaar" te zijn voor de arbeidsmarkt.

Dat verzoekers ondertussen ook vloeiend de Nederlandse taal spreken.

Dat dit alles mag aantonen dat verzoekers niet enkel bereid zijn, maar ook geschikt zijn om een
plaats op de arbeidsmarkt in te nemen.

Dat verzoekers hier trouwens wensen aan te geven dat als er dan nog enige twijfel zou bestaan zij
geen moeite hebben met een tijdelijke & voorwaardelijke regularisatie van hun verblijf met als
conditie dat het gezin moet bewijzen een inkomen te verwerven uit tewerkstelling.

Dat verzoekers in het verleden reeds een bundel aanbevelingsbrieven hebben voor gelegd waaruit
duidelijk  blijk t dat verzoekers op een zeer goede manier geïntegreerd zijn in de Belgische
samenleving.

Dat zij thans nog bijkomende verklaringen voorleggen.
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Dat door voorlegging van het stukkenbundel wordt getracht om aan te tonen dat ver zoekers op
een uitermate goede wijze zijn geïntegreerd, doch nog meer dan dat, zij hebben sterke sociale
bindingen met België en met de Belgische bevolk ing.

Dat bij de voorbereidende werkzaamheden van de regularisatiewet tot uiting kwam dat bepaalde
termijnen van verblijf opgenomen in deze wet een bijna "vermoeden" creëerden van dermate
sterke integratie dat het onaanvaardbaar zou zijn de vreem deling na een dergelijke duurtijd van
verblijf nog te verwijderen.".

In deze omstandigheden is het duidelijk  dat zij onmogelijk  zich nog een nieuw af schrift van het
nationaal paspoort of van de identiteitskaart kunnen of zelfs moeten laten verschaffen.

In de bestreden beslissing wordt evenwel met geen woord gerept over deze argumentatie die
expliciet staat vermeld in het verzoek tot regularisatie.

Door de gemelde argumentatie niet in overweging te nemen, minstens niet uiteen te zetten
waarom deze argumentatie verworpen wordt, is er een duidelijk  gebrek aan motivering en is het
duidelijk  dat het bevel om het grondgebied te verlaten totaal ten onrechte werd afgeleverd.

2. Bovendien is het zo dat verzoekers reeds in het verleden de nodige identiteits documenten
hebben voorgelegd, dewelke ten overvloede in kopie nogmaals in het stukkenbundel worden
opgenomen.

Verwerende partij was hier maar al te goed van op de hoogte, doch verkoos in eerste instantie een
negatieve beslissing dd. 16.05.2008 te nemen eerder dan het één en ander te controleren dan wel
bijkomende informatie te vragen, wat gezien de ernst van de zaak onmogelijk  kan getolereerd en
gehonoreerd worden.

Verzoeker legt kopie voor van de gevraagde identiteitsdocumenten, zodoende dat er minstens een
vermoeden bestaat dat hij ook de titularis is van deze documenten.

Kwade trouw wordt niet vermoed doch dient bewezen te worden. Aangezien verzoe kers de
gevraagde documenten voorleggen, diende hun aanvraag ten gronde on derzocht te worden en kan
verwerende partij er zich niet zomaar meer vanaf maken.

Door voorlegging van de vereiste identiteitsdocumenten in het verleden was het niet meer
noodzakelijk  deze documenten nogmaals voor te leggen en dient minstens een omkering van de
bewijslast aanvaard te worden, meer specifiek dat verwerende partij ingeval van betwistingen dient
te bewijzen dat verzoekers niet de titularissen zouden zijn van deze documenten, feit dat zij niet
zal kunnen nu juist omwille van het feit dat verzoekers wél de titularis zijn.

In deze omstandigheden is het duidelijk  dat de motivering in de bestreden beslissing totaal
onrechtmatig is en het verzoek ontvankelijk  diende verklaard te worden, min stens dat verwerende
partij haar eigen foutieve houding rechtzet door zelf de nodige initiatieven te ondernemen teneinde
de reeds ontvangen identiteitsdocumenten na te zien eerder dan zomaar gemakkelijkheidshalve
zonder enig onderzoek een negatie ve beslissing te nemen.”

2.2. Wat de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht betreft, is de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) bij de beoordeling ervan, niet bevoegd zijn
beoordeling van de aanvraag om machtiging tot verblijf overeenkomstig artikel 9bis van de
Vreemdelingenwet, 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 (cfr.
R.v.St., nr. 101.624, 7 december 2001).

2.3. Uit artikel 9, tweede lid van de Vreemdelingenwet blijkt dat als algemene regel geldt dat een
machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, door een vreemdeling moet
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worden aangevraagd 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 dezelfde wet  bepaalt evenwel dat in buitengewone omstandigheden en op
voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, deze machtiging tot
verblijf kan worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Het tweede
lid van dezelfde paragraaf bepaalt de gevallen waarin de voorwaarde betreffende het
beschikken over een identiteitsdocument niet van toepassing is.

De bedoeling van artikel 9bis is een duidelijk kader te scheppen voor de aanvraag tot het
verkrijgen van een machtiging tot verblijf, die in buitengewone omstandigheden wordt
inge-diend 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: de machtiging tot verblijf kan niet anders dan onontvankelijk verklaard
worden indien iemands identiteit onzeker is. Er dient vermeden te worden dat
verblijfsver-gunningen dienen om de (gewilde) onduidelijkheid over de identiteit te gaan
regulariseren. Hiervan dienen onderscheiden te worden twee situaties, waarin de overlegging
van een identiteitsdocument 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 (nieuw) 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 2006-2007, nr. 2478/001, p. 33).

Uit de samenlezing van de voornoemde bepalingen 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
rechtvaar-digen;

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 verblijfsdocument
dan wel van het feit zich in een van de gevallen te bevinden waar deze voorwaarde geen
toepassing vindt, rust op de aanvrager.

2.4. Zoals uit de bestreden beslissing blijkt, is de aanvraag om machtiging tot verblijf als niet
ontvankelijk afgewezen omdat de aanvraag niet vergezeld ging van een afschrift van het
internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of van de nationale identiteits-kaart,
hetzij van de motivering die toelaat de verzoekende partij vrij te stellen van deze voorwaarde op
grond van artikel 9bis § 1 van de Vreemdelingenwet.

In verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de
Vreemdelingenwet van 6 juli 2007 wordt het hiernavolgende aangevoerd:

"Aangezien verzoekers op 11 februari 2000 asiel hebben aangevraagd in België en sedertdien
ononderbroken op het Belgische grondgebied hebben verbleven.

Dat verzoekers door hun etnische achtergrond (Russisch) immers al te ernstige pro blemen
ondervonden in hun land van herkomst (Kirgizië).
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Dat verzoekers herhaaldelijk  k lacht hebben neergelegd bij de bevoegde autoriteiten, doch deze
hebben hier nooit het vereiste gevolg aan verleend, wel integendeel, zij zijn op een bepaald
ogenblik eveneens verzoekers zijn beginnen bedreigen en inti mideren.

Dat de situatie dermate is geëscaleerd dat eerste verzoeker door een vijftal mannen is
meegenomen en in elkaar geslagen is en werd mishandeld.

Dat eens te meer k lacht is neergelegd, eens te meer zonder resultaat.

Dat verzoekers steeds meer werden lastiggevallen, achtervolgd, geïntimideerd, bedreigd.

Dat op datum van 10 november 1999 de garage van verzoekers zelfs in brand werd gestoken.

Dat er opnieuw niet werd opgetreden door de politie, wel integendeel, op 02 februari 2000 zijn
enkele politie-agenten de woning binnengedrongen, hebben zij de hond van verzoekers
doodgeschoten en vervolgens verzoekers evenals de ouders van tweede verzoekster geslagen en
mishandeld.

Dat er dan ook geen andere mogelijkheid bestond voor verzoekers dan te vluchten uit hun
geboorteland om in België asiel aan te vragen, hetgeen effectief gebeurde op 11 februari 2000.

Dat verzoekers in de totale onmogelijkheid zijn om terug te keren naar hun geboorte land dit
gezien ze hier een nieuw leven hebben uitgebouwd tijdens hun verblijf alhier, dat nu reeds bijna 7
jaar duurt.

Da totaal los van de criteria van de Conventie van Genève terugkeren naar het "thuisland" voor
verzoekers bovendien geen optie is aangezien er ginds voor hen totaal geen toekomst mogelijk  is
bij gebrek aan de materiële mogelijkheid om daar een toekomst uit te bouwen: zij hebben er geen
woongelegenheid en geen werk.

Dat het jongste k ind van verzoekers ook geen de minste binding meer heeft met het land van
herkomst van verzoekers, wel integendeel, zij is in België geboren en gaat hier ondertussen ook
naar school.

Dat het vaststaat dat als verzoekers en hun gezin thans gedwongen zouden worden terug te keren
naar hun geboorteland, dat onvermijdelijk  zware en nefaste gevolgen zou hebben voor verzoekers
en hun kinderen.

Dat alle geleverde inspanningen en de volledige schoolloopbaan zou worden teniet gedaan en de
gehele familie (inclusief de k inderen) van voren af aan opnieuw zou moeten beginnen.

Dat verzoekers perfect geïntegreerd zijn en vloeiend Nederlands spreken.

Dat verzoekers van oordeel zijn zowel in rechte als in feite dat hun afwijzing als asiel zoeker niets
afdoet van de onmogelijkheid terug te keren naar hun geboorteland en sterk daarmee
samenhangend, van de sterke sociale bindingen die verzoekers heb ben met België.

Dat het feit dat verzoekers niet in aanmerking komen voor de criteria van de Conven tie van
Genève niets afdoet van alle redenen die in dit verzoek worden aangehaald en die aanleiding
kunnen geven tot een humanitaire beslissing.

Dat verzoekers daarom op basis van humanitaire overwegingen en hun uiterst sterke sociale
bindingen met België een definitieve regularisatie van hun verblijf verzoeken onder vorm van een
machtiging van meer dan drie maanden naar analogie met crite rium 1 van de Regularisatiewet.

Dat als er al enig element zou zijn dat reeds eerder zou zijn aangehaald in het kader van de
asielprocedure, verzoekers ten deze dat dan ook enkel volstrekt subsidiair aanhalen om de
humanitaire redenen waarop ze zich beroepen te ondersteunen.
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Dat het verzoekers onmogelijk  kan worden tegengeworpen dat zij een dergelijke vraag dienen te
richten tot de Belgische Diplomatieke post in hun geboorteland, aangezien er in casu tal van
bijzondere omstandigheden zijn, zowel algemene als specifieke, die het indienen van een verzoek
via de burgemeester wettigen.

Wat betreft de algemene elementen:

Dat waar het land van daadwerkelijk  verblijf België is, zij zich dan zouden moeten wenden tot de
diplomatieke post voor België in België en dit is natuurlijk  volstrekt onmogelijk  en art. 9 bis van
de Verblijfswet voorziet in dergelijk  geval dat de aan vraag dient te gebeuren via de Burgemeester
van de verblijfplaats !
Dat aangezien alle argumenten m.b.t. het verzoek om machtiging tot verdergezet verblijf zich hier
en nu in België situeren, men dan dient ook uit te gaan van de verblijfplaats op heden en bij een
terugkeer naar het thuisland zouden immers tal van elementen waartoe dit verzoek nu precies
wordt ingediend totaal komen te vervallen.

Dat gelet op het bovenstaande verzoekers menen dat zij bij wet verplicht zijn hun aanvraag te
doen via de Burgemeester, zodat alleen al om deze reden de ontvan kelijkheid van dit verzoek niet
in vraag kan worden gesteld.

Dat bovendien er trouwens geen enkele wettelijke mogelijkheid bestaat om een "hu manitaire
machtiging" te bekomen via de diplomatiek post in het thuisland aangezien onze wetgeving
hierover niets voorziet.

Wat betreft de specifieke omstandigheden.

Dat verzoekers naar het onderhavige verzoek in zijn geheel verwijzen, maar vatten samen:
- er is sprake van een langdurig verblijf met bewezen onophoudelijke inspannin gen om zich in te
werken in onze samenlevingsvorm. Hierdoor zijn zeer sterke sociale banden ontstaan met België
en zijn autochtone bevolk ing.
- verzoekers zijn k laar voor de arbeidsmarkt
- in hun land van herkomst hebben verzoekers niets om naar terug te keren.

Dat het onderbreken van het verblijf "teneinde in het land van herkomst conform art. 9.2 een
aanvraag te gaan indienen jegens de Belgische diplomatieke vertegenwoor diging" bijgevolg niet
alleen gevaarlijk , omslachtig, duur en onmogelijk  is maar tevens zoals gezegd ook het
onherroepelijk  verlies van het merendeel van de argumenten die pleiten voor de continuering van
het verblijf betekenen.

Dat het verzoek derhalve als ontvankelijk  te worden weerhouden en daarna om de hierboven
aangehaalde en de hiernavolgende redenen als gegrond te worden toege staan.

Dat tijdens het zeven jaar durend verblijf van verzoekers op het Belgische grond gebied verzoekers
zich opmerkelijk  en zonder aflaten hebben bijgeschoold, zodat zij, van zodra hen dat officieel
wordt toegelaten, ongetwijfeld aan het werk kunnen gaan.

Dat verzoekers reeds in het verleden verschillende stukken hebben voorgelegd betref fende de
door hen gevolgde lessen en cursussen en er in hunne hoofde sprake is van een buitengewone
inzet om "klaar" te zijn voor de arbeidsmarkt.

Dat verzoekers ondertussen ook vloeiend de Nederlandse taal spreken.

Dat dit alles mag aantonen dat verzoekers niet enkel bereid zijn, maar ook geschikt zijn om een
plaats op de arbeidsmarkt in te nemen.

Dat verzoekers hier trouwens wensen aan te geven dat als er dan nog enige twijfel zou bestaan zij
geen moeite hebben met een tijdelijke & voorwaardelijke regularisatie van hun verblijf met als
conditie dat het gezin moet bewijzen een inkomen te verwerven uit tewerkstelling.
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Dat verzoekers in het verleden reeds een bundel aanbevelingsbrieven hebben voor gelegd waaruit
duidelijk  blijk t dat verzoekers op een zeer goede manier geïntegreerd zijn in de Belgische
samenleving.

Dat zij thans nog bijkomende verklaringen voorleggen.

Dat door voorlegging van het stukkenbundel wordt getracht om aan te tonen dat ver zoekers op
een uitermate goede wijze zijn geïntegreerd, doch nog meer dan dat, zij hebben sterke sociale
bindingen met België en met de Belgische bevolk ing.

Dat bij de voorbereidende werkzaamheden van de regularisatiewet tot uiting kwam dat bepaalde
termijnen van verblijf opgenomen in deze wet een bijna "vermoeden" creëerden van dermate
sterke integratie dat het onaanvaardbaar zou zijn de vreem deling na een dergelijke duurtijd van
verblijf nog te verwijderen.

Tenslotte wensen verzoekers hun aanvraag formeel niet enkel te steunen op basis van art. 9 BIS
en TER van de Nieuwe Verblijfswet maar vragen zij te mogen genieten van om het even welke wet
of regelgeving, hetzij op heden bestaand, hetzij toekom stig, welke hen in hun huidige situatie een
kans zou bieden op regularisatie van hun verblijf en meer specifiek ook de Nieuwe Wet van 15
september 2006 houdende op heffing art. 9.3° van de Vreemdelingenweg en invoering van een
aantal nieuwe arti kelen (o.m. art. 9bis en 9ter) in de Vreemdelingenwet.”

De Raad stelt vast dat in de aanvraag om in toepassing van artikel 9bis van de
Vreemde-lingenwet, tot een verblijf gemachtigd te worden enkel verwezen wordt naar
buitengewone omstandigheden en naar elementen die betrekking hebben op de gegrondheid
van de aanvraag. Er werden evenwel geen elementen aangebracht die aantonen dat
verzoekers in de onmogelijkheid waren om identiteitsdocumenten te verwerven in België en zij
legden geen afschrift neer van hun nationaal paspoort of hun identiteitskaart. Opgemerkt wordt
dat het aan verzoekers toekomt om in hun aanvraag aan te tonen dat zij vallen onder de
voorwaarden zoals bepaald in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.

Slechts bij het thans voorliggend verzoekschrift geven verzoekers een uiteenzetting
betreffen-de het feit dat zij in de onmogelijkheid waren om een identiteitsdocument toe te
voegen.

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient evenwel te worden beoordeeld in
functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon
beschikken om deze te nemen. In casu werd bij de aanvraag geen identiteitsdocument
toege-voegd. Verzoekers gaven in hun aanvraag geen uiteenzetting betreffende het feit dat zij in
de onmogelijkheid waren om een identiteitsdocument toe te voegen, zodat het bestuur bij het
nemen van de thans bestreden beslissing hiermee geen rekening kon houden en niet kon
nagaan of verzoekers zich bevonden in een situatie zoals beschreven in artikel 9bis §1 van de
Vreemdelingenwet waarin de overlegging van een identiteitsdocument niet noodzakelijk is.

Waar verzoekers in essentie nog betogen dat er geen rekening werd gehouden met de door
hen aangehaalde problemen, volstaat de vaststelling dat de toepassing van artikel 9bis van de
Vreemdelingenwet gepaard gaat met een ontvankelijkheidsfase en een fase ten gronde. Enkel
de aanvraag van de vreemdeling, wiens effectieve verblijfplaats is in de gemeente alwaar hij
zijn aanvraag heeft ingediend en een identiteitsdocument heeft ingediend, hetzij de
onmoge-lijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België heeft aangetoond,
wordt ontvankelijk verklaard. Vervolgens wordt binnen deze ontvankelijkheidsfase nagegaan of
er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn. Deze buitengewone omstandigheden
mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een
verblijfsmachtiging aan te vragen. Gelet op het hierboven gestelde werd verzoekers aanvraag
terecht onontvankelijk verklaard. Het gegeven dat verzoekers verwijzen naar buitengewone
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omstandigheden en argumenten ten gronde, kan op zich niet leiden tot het ontvankelijk
verklaren van hun verblijfsaanvraag.

De verzoekers maken met hun betoog op generlei wijze aannemelijk dat de motivering niet
afdoende zou zijn. Het feit dat verzoekers het niet eens zijn met de gevolgtrekkingen van de
gemachtigde van de minister volstaat evenwel niet om de motieven te weerleggen. De
gemachtigde van de minister is in casu alle pertinente gegevens nagegaan die hij noodzakelijk
acht om zijn beslissing te kunnen nemen. De door verzoekers aangevoerde grieven maken
geenszins aannemelijk dat de gemachtigde van de minister niet in alle redelijkheid tot de
bestreden beslissing is gekomen.

Het enige middel is ongegrond.

3. Uit voorgaande blijkt dat de zaak slechts korte debatten heeft vereist. De verzoekende
partijen hebben geen middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing
kan leiden. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit
van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de
nietig-verklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.

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 vijftien september tweeduizend en
acht door:

mevr. Ch. BAMPS,                                                   kamervoorzitter,

dhr. T. LEYSEN,                                     toegevoegd griffier.

De griffier,      De voorzitter,

 T. LEYSEN.                                                 Ch. BAMPS.


