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 nr. 164 635 van 24 maart 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oezbeekse nationaliteit te zijn, op 17 juli 2015 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 18 juni 2015 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend 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, onontvankelijk wordt verklaard en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 december 2015 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 16 december 2015. 

 

Gelet op de beschikking van 11 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 maart 2016. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat S. HOOYBERGHS en 

van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt in hoofdorde een exceptie van onontvankelijkheid van beroep op voor zover het bevel 

om het grondgebied te verlaten wordt bestreden, aangezien er volgens hem geen samenhang is met de 

eerste bestreden beslissing, en aldus het beroep enkel ontvankelijk is voor wat betreft de eerste 

bestreden beslissing. De Raad dient evenwel op te merken dat de appreciatie of er al dan niet samen-

hang is tussen de bestreden beslissingen uitsluitend bij hemzelf ligt (cf. RvS 4 augustus 1997, nr. 
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67.627). Hij alleen oordeelt of de gezamenlijke behandeling van verschillende vorderingen het vlot 

verloop van het geding bevordert of schaadt. Te dezen is de Raad van oordeel dat het vlot verloop niet 

wordt geschaad en dat de bestreden beslissingen wel degelijk samenhangen. Het niet onderzoeken van 

een gewoon bevel om het grondgebied te verlaten louter en alleen wegens een gebrek aan samenhang 

zou een procedurele barrière opwerpen inzake de beoordeling van een grief gestoeld op artikel 74/13 

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) die in het betoog ter onder-

steuning van het tweede middel wordt opgeworpen en die nauw aansluit bij artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het 

EVRM). Immers dient de Raad op te merken dat geen bevel om het grondgebied te verlaten mag 

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

waaronder het EVRM (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). Om dezelfde reden kan verzoekster 

geen belang worden ontzegd voor zover zij een beroep instelt tegen een bevel om het grondgebied te 

verlaten omdat dit gegeven werd op grond van een gebonden bevoegdheid, waar de verwerende partij 

in ondergeschikte orde naar verwijst.  

 

De beide excepties van onontvankelijkheid van het beroep voor zover het is gericht tegen het bevel om 

het grondgebied te verlaten, opgeworpen door verweerder in zijn nota, de ene wegens een gebrek aan 

samenhang met de eerste bestreden beslissing, de andere wegens een gebonden bevoegdheid, 

worden dan ook verworpen. 

 

2. Onderzoek van het beroep   

 

2.1. In het eerste middel van haar verzoekschrift, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, zijnde de 

beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard, werpt verzoekster op: “Schending 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, en schending van de motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.” In 

het tweede middel van haar verzoekschrift, gericht tegen de tweede bestreden beslissing, zijnde het 

bevel om het grondgebied te verlaten, werpt verzoekster op: “Schending van artikel 7 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en Schending van de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur.” 

 

2.2. Er dient op te worden gewezen dat overeenkomstig artikel 39/73, §2 van de Vreemdelingenwet aan 

de partijen bij beschikking van 8 december 2015 de grond werd meegedeeld waarop de kamervoorzitter 

zich steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke procedure kan worden 

verworpen.  

 

2.3. Verzoekster richt op 16 december 2015 een schrijven aan de Raad, waarin zij verzoekt te worden 

gehoord. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt verzoekster kenbaar het niet eens te zijn met 

de in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, §3 van de 

Vreemdelingenwet immers geacht in te stemmen met deze grond wanneer zij niet vraagt om te worden 

gehoord). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog haar 

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. RvS 26 juni 2013, nr. 224.092; 

Wetsontwerp van 6 december 2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. 

Kamer, 2010-2011, nr. 53 0772/001, 25) en dit verzoek zodoende niet mag worden beschouwd als een 

bijkomende memorie. Bovendien dient erop te worden gewezen dat het verzoek tot horen er niet toe 

strekt verzoekster de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift of – in voorkomend 

geval – de synthesememorie, hetzij deze waarop in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, §2 

van de Vreemdelingenwet precies wordt gewezen, hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog 

ter terechtzitting vermag dit niet te doen. 

 

2.4. In het proces-verbaal van terechtzitting van 10 maart 2016 staat het volgende vermeld: “De 

voorzitter zet de gronden uiteen van de beschikking die het voorwerp uitmaakt van de vraag om te 

worden gehoord. De verzoekende partij licht toe dat zij als vierjarige in België is toegekomen met haar 

familie en dat er sprake is van een schrijnende situatie, daar haar ouders verschillende keren 

strafrechtelijk werden veroordeeld – haar moeder o.m. wegens brandstichting in de gezinswoning – en 

zij en haar broers omwille van de problematische opvoedingssituatie werden toevertrouwd aan de 

bijzondere jeugdzorg. Inmiddels werden haar ouders gerepatrieerd en heeft haar oudere broer een 

verblijfsmachtiging verkregen op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980. De 
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verzoekende partij wijst er daarbij op dat de situatie van deze broer identiek is aan de hare: immer had 

ook hij geen eigen paspoort of identiteitskaart, daar de kinderen als minderjarigen stonden ingeschreven 

in het paspoort van hun moeder. Zij benadrukt dat er nooit enige onduidelijkheid is geweest omtrent de 

identiteit van de gezinsleden, er daarbij op wijzend dat een door haar moeder ingediende aanvraag op 

grond van voormeld wetsartikel ten gronde werd afgewezen op 28 juni 2012 en stelt dat is voldaan aan 

de ratio legis van voormeld wetsartikel – die de verwerende partij ook als zodanig omschrijft in haar nota 

– dat de identiteit van de aanvrager gekend moet zijn. Zij besluit dat de eerste bestreden beslissing 

onredelijk is en strijdig met artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 en dat ook de tweede 

bestreden beslissing als volgbeslissing moet worden vernietigd. Waar de voorzitter erop wijst dat zij 

hiermee de elementen van haar verzoekschrift herhaalt, bevestigt de verzoekende partij dit en herhaalt 

zij dat er sprake is van een onredelijkheid, gezien het verschil in behandeling met haar oudere broer. De 

verwerende partij stelt dat het betoog van de verzoekende partij reeds werd beantwoord in de 

beschikking en dat de verzoekende partij zich zal moeten richten tot de Oezbeekse ambassade om te 

pogen een identiteitsdocument te verwerven.” 

 

2.5. Door de elementen die haar zaak kenmerken te herhalen, brengt verzoekster geen elementen aan 

die ertoe leiden anders te oordelen dan wat reeds in voornoemde beschikking van 8 december 2015 

werd aangegeven en meer bepaald de passage: “Verzoekster herhaalt in haar verzoekschrift hetgeen zij 

reeds verklaarde bij haar aanvraag, namelijk dat zij op vierjarige leeftijd in België is toegekomen en zij 

slechts op 25 juli 2014 meerderjarig is geworden waardoor het voor haar onmogelijk is om enig 

identiteitsdocument voor te leggen. De gemachtigde van de staatssecretaris oordeelde in de eerste 

bestreden beslissing hierover terecht het volgende: “Betrokkene haalt aan dat zij tot voor kort 

minderjarig was en logischerwijze nog niet over een identiteitskaart beschikte. Zij verwijst naar een 

voorgaande regularisatieprocedure, waaruit blijkt dat zij op heden in de onmogelijkheid is om enige 

identiteitsdocumenten voor te leggen, omdat zij op de leeftijd van vier jaar naar België gekomen is in 

2000. Dit is echter onvoldoende om betrokkene te kunnen vrijstellen van de documentaire 

ontvankelijkheidsvoorwaarde. Verzoekster was meerderjarig op het ogenblik van indiening van de 

aanvraag. Zij toont op geen enkele wijze aan dat zij stappen heeft ondernomen om na te gaan of zij een 

identiteitsdocument kan verwerven in België via de Oezbeekse ambassade. Het is niet omdat 

betrokkene hier als kind aangekomen is en al lang in België verblijft, dat zij geen eigen identiteits-

documenten kan aanvragen”. Waar verzoekster aanvoert dat haar oudere broer een verblijfsmachtiging 

heeft verkregen op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, wordt opgemerkt dat in de 

beschikking hierover reeds werd gesteld: “Dat verzoeksters oudere broer in 2012 gemachtigd werd tot 

verblijf van onbeperkte duur neemt niet weg dat verzoekster zelf als meerderjarige bij haar aanvraag om 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet dient te voldoen aan de 

documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde.” Dat verzoeksters oudste broer geen eigen paspoort of 

identiteitskaart zou hebben voorgelegd bij zijn aanvraag, is een element dat niet als zodanig werd 

aangevoerd in het verzoekschrift. Daarin werd louter op algemene wijze gesteld dat de oudere broer van 

verzoekster in 2012 – nadat hij de meerderjarigheid had bereikt en als meerderjarige zelf een aanvraag 

om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet had ingediend – werd 

gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte duur. De Raad herhaalt in deze dat het verzoek tot horen er 

niet toe strekt verzoekster de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift te 

remediëren. Hoe dan ook, zelfs indien verzoeksters oudere broer geen eigen paspoort of identiteitskaart 

zou hebben voorgelegd, wat door verzoekster niet wordt aangetoond en nergens uit blijkt, betekent dit 

nog niet dat verzoekster zelf, als meerderjarige, bij haar aanvraag om verblijfsmachtiging niet dient te 

voldoen aan de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde zoals opgenomen in artikel 9 bis, §1, eerste 

lid van de Vreemdelingenwet. Waar verzoekster benadrukt dat er nooit enige onduidelijkheid is geweest 

omtrent de identiteit van de gezinsleden en stelt dat is voldaan aan de ratio legis van voormeld 

wetsartikel, met name dat de identiteit van de aanvrager gekend moet zijn, merkt de Raad op dat uit de 

bewoordingen van artikel 9bis, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet duidelijk blijkt dat de 

vreemdeling over een identiteitsdocument moet beschikken, wat inhoudt dat hij het dient over te maken 

bij de aanvraag om verblijfsmachtiging. Het is op dat ogenblik dat de ontvankelijkheidsvoorwaarde dient 

te worden beoordeeld (cf. RvS 8 mei 2012, nr. 219.256 en RvS 24 juli 2013, nr. 224.392). Uit de 

voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de Vreemdelingenwet blijkt 

voorts duidelijk dat een identiteitsdocument, zijnde een paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel, 

onontbeerlijk is (cf. RvS 26 juni 2012, nr. 219.959) en 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). Voorts blijkt uit de bewoordingen van 

artikel 9bis, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet duidelijk dat de voorwaarde dat de vreemdeling 

beschikt over een identiteitsdocument enkel in twee gevallen niet van toepassing is, namelijk indien het 

gaat om een asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgesloten of die tegen deze beslissing 
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een toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het 

vereiste identiteitsdocument te verwerven in België op geldige wijze aantoont. De situatie die 

verzoekster inroept, namelijk het feit dat zij als minderjarige in de aanvraag van haar moeder vermeld 

stond, en die ten gronde werd afgewezen op 28 juni 2012, toen verzoekster nog minderjarig was, valt 

hier duidelijk niet onder. Voorts wordt opgemerkt dat het verzoekster vrij staat een nieuwe aanvraag in 

te dienen, waarin zij aantoont dat zij onder de toepassing van artikel 9bis, § 1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet valt, namelijk dat zij op geldige wijze haar onmogelijkheid aantoont om het vereiste 

identiteitsdocument te verwerven in België, via de Oezbeekse ambassade.  

 

2.6. Waar verzoekster opwerpt dat de eerste bestreden beslissing onredelijk is en strijdig met artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet en dat ook de tweede bestreden beslissing als volgbeslissing moet 

worden vernietigd, merkt de Raad op dat uit het voorgaande blijkt dat verzoekster de beschikking niet 

onderuit haalt waar deze vaststelt dat het middel dat wordt opgeworpen tegen de eerste bestreden 

beslissing ongegrond lijkt. Er kan dan ook worden verwezen naar wat in de beschikking gesteld werd 

voor wat betreft verzoeksters opwerping dat het bevel om het grondgebied te verlaten als volgbeslissing 

dient te worden vernietigd, “Verzoekster werpt op dat haar geen bevel om het grondgebied te verlaten 

kon worden gegeven vermits de beslissing waarbij haar aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard dient te worden vernietigd. Vooreerst wordt opgemerkt 

dat verzoekster geen gegrond middel lijkt te hebben opgeworpen tegen de onontvankelijkheids-

beslissing inzake haar verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zoals blijkt 

uit de bespreking hierboven. Verder, zelfs indien deze beslissing toch zou vernietigd worden door de 

Raad, wordt erop gewezen dat dit geen implicaties zou hebben op de verblijfsrechtelijke toestand van 

verzoekster. Verzoekster betwist niet dat zij niet in het bezit is van een geldig paspoort voorzien van een 

geldig visum. Zij brengt niets in tegen de vaststelling in het bevel om het grondgebied te verlaten dat zij 

valt onder de toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. Een openstaande 

aanvraag om verblijfsmachtiging verandert hier niets aan.” 

 

2.7. Verzoekster brengt geen elementen aan die ertoe leiden anders te oordelen dan wat reeds in 

voornoemde beschikking van 8 december 2015 werd aangegeven. De inhoud van de beschikking blijft 

daardoor overeind. 

 

2.8. Het eerste middel, gericht tegen de onontvankelijkheidsbeslissing van 18 juni 2015 inzake de 

verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, is ongegrond. Het tweede en 

derde middel, gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten van 18 juni 2015, zijn ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig maart tweeduizend zestien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


