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 nr. 183 887 van 15 maart 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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, die verklaart van Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 21 februari 2014 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 19 

december 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 1 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 februari 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Liberiaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X.  

 

Op 14 november 2011 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in. Op 31 oktober 2012 weigert de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekende partij. Op 30 november 

2012 tekent de verzoekende partij beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest van 11 maart 2013 met nummer 98 608 weigert 
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de Raad eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekende 

partij.  

 

Op 9 januari 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer dan 

drie maanden op grond van artikel 9ter 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). 

 

Op 1 maart 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) de beslissing waarbij de 

aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Op 2 augustus 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 14 augustus 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 26 augustus 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Op 26 augustus 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris eveneens de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod.  

 

Op 18 oktober 2013 dient de verzoekende partij nogmaals een aanvraag in om machtiging tot verblijf 

van meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 8 november 2013 

neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Op 19 december 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de 

aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de 

bestreden beslissing, die op 23 januari 2014 aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en 

waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 14.08.2013 werd 

ingediend door : 

 

D.(…), M.(…) (R.R.: (…)) 

nationaliteit: Liberia 

geboren te P.(…) op 26.07.1975 

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. 

 

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 legt een attest van de Liberiaanse ambassade voor waarin staat dat er geen paspoorten 

afgegeven kunnen worden. Met dit attest toont betrokkene evenwel niet aan dat zij zich in de 

onmogelijkheid bevindt om een identiteitskaart of gelijkgestelde reistitel voor te leggen. 

 

Derhalve is de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde voor deze aanvraag niet vervuld.” 

 

Op 4 juni 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer dan drie 

maanden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  
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Op 17 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag van 4 

juni 2014 zonder voorwerp wordt verklaard.  

 

Op 17 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris eveneens de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Op 9 juni 2015 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer dan drie 

maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 15 juli 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging de beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, van de beginselen van behoorlijk bestuur, van de motiveringsverplichting, zoals 

bedoeld in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

(hierna: de wet van 29 juli 1991), van het redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

2.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar enig middel als volgt:  

 

“Dienst vreemdelingenzaken meent dat de regularisatieaanvraag van verzoekster d.d. 14.08.2013 op 

basis van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk is.  

 

Redenen: 

 

(…) 

 

Dat integendeel tot wat door DVZ werd beslist de aanvraag van verzoekster geenszins als 

onontvankelijk  kon worden beschouwd. 

 

Dat de motivering van de bestreden beslissing om de aanvraag van verzoekster onontvankelijk te 

verklaren niet afdoende is en in strijd met artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. 

 

Verzoekster is van mening dat haar aanvraag wel degelijk ontvankelijk en gegrond moet verklaard 

worden.  

 

Dat er in hoofde van verzoekster wel degelijk sprake is van een geldige verschoning voor de 

afwezigheid van een paspoort. Bovendien is er eveneens sprake van buitengewone omstandigheden, 

waardoor verzoekster haar aanvraag indiende in België. 

 

Volgens de algemene regel van artikel 9 van de Vreemdelingenwet dient een machtiging tot verblijf te 

gebeuren bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waarvan de vreemdeling de 

nationaliteit heeft of waar hij of zij een verblijfsrecht heeft. Echter in geval van buitengewone 

omstandigheden kan een aanvraag tot machtiging van verblijf in België ingediend worden op basis van 

artikel 9 bis van de vreemdelingenwet (R.v.St. ,nr. 56146; R.v.St. nr. 55204). 

 

De rechtspraak van de Raad van State preciseert dat de term ‘circonstances exceptionelles’ gelezen 

moet worden als ‘circonstances extraordinaires’ (R.v.St. nr. 60962, 11 juli 1996, T.Vreem.1997, nr. 4, p. 

385). Dit betekent dat buitengewone omstandigheden geen omstandigheden van overmacht moeten 

zijn. Er dient bewezen te worden dat een aanvraag in het buitenland, alle omstandigheden in acht 

genomen, een buitengewone inspanning zou betekenen voor betrokkenen. 

 

Een buitengewone omstandigheid is niet hetzelfde als overmacht. Het betekent dat het onmogelijk of 

bijzonder moeilijk is voor de betrokkene om naar zijn land van herkomst te gaan om daar de aanvraag in 

te dienen. 
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Bovendien is er geen vereiste dat de buitengewone omstandigheid voor de betrokkene "onvoorzienbaar" 

is. De buitengewone omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het gedrag van de 

betrokkene zelf. 

 

Verzoekster kan niet terugkeren naar Liberia om daar een regularisatieaanvraag in te dienen, aangezien 

dit een schending zou uitmaken van art 3 van het EVRM, bovendien heeft zij haar  leven hier, in België, 

opgebouwd! 

 

Dat er dus wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. Bovendien kan verzoekster uit 

deze motivering niet afleiden waarom DVZ dit niet onderzoekt in haar bestreden beslissing! 

 

Dat verzoekster wel degelijk uitgebreid motiveert waarom zij niet in de mogelijkheid is om een paspoort 

voor te leggen. Verwerende partij weigert echter pertinent het dossier van verzoekster ten gronde te 

onderzoeken en rekening te houden met ALLE elementen in het dossier. 

 

De omzendbrief II C 1-b vermeldt het volgende:  

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. (5) Het is hierbij niet vereist 

dat deze documenten nog steeds geldig zijn.  

De voorwaarde dat de vreemdeling een identiteitsdocument moet bezitten, geldt niet voor :  

- de asielzoeker die zich in de asielprocedure bevindt, of die een toelaatbaar cassatieberoep heeft 

ingediend bij de Raad van State tegen de asielbeslissing, en dit tot op het ogenblik waarop een 

verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is uitgesproken;  

- de vreemdeling die op geldige wijze aantoont dat hij zich in de onmogelijkheid bevindt om het vereiste 

identiteitsdocument te verwerven in België.  

Een kopie van het identiteitsdocument, of de motivering waarom de betrokkene in voorkomend geval 

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

 

Verzoekster is van mening dat zij volledig voldoet aan bovenstaande voorwaarden. In tegendeel tot wat 

verwerende partij stelt, werd er wel degelijk aangetoond dat verzoekster niet in de mogelijkheid is om 

haar paspoort op het moment van het indienen van de aanvraag voor te leggen.  

 

Verzoekster was niet in het bezit van een identiteitsstuk en vroeg een nieuw paspoort aan. Zij ontving 

een attest van de ambassade in afwachting van haar nationaal paspoort. 

 

Men mag verzoekster niet verwijten dat de lokale autoriteiten haar nog niet in het bezit hebben gesteld 

van een paspoort! Dat dit onredelijk is! 

 

Dat het bijgevoegde document wel degelijk haar nationaliteit en identiteit aantonen, en dat het onredelijk 

is van verwerende partij om hier geen rekening mee te houden. 

 

Deze informatie was immers beschikbaar in het dossier van verzoekster. Verwerende partij laat echter 

na dit te onderzoeken. 

 

Als verzoekster nog niet in het bezit werd gesteld van haar paspoort, hoe kan men dan verwachten dat 

zij dit voegt?! Dat zij er alles aan gedaan heeft om haar nationaliteit en identiteit te bewijzen. 

 

Ook aan de tweede voorwaarde wordt voldaan aangezien verzoekster deze motivering aanhaalde in 

haar aanvraag. 

 

Dat verzoekster volgens de geldende regelgeving heeft gehandeld en haar een geldige 

verschoningsgrond heeft gegeven voor het ontbreken van een paspoort! 

 

Dat de onontvankelijkheidsbeslissing van DVZ getuigt van een onzorgvuldig onderzoek van het dossier 

van verzoekster! 

 

Verzoekster diende immers niet een “internationaal erkend paspoort, gelijkgestelde reistitel of nationale 

identiteitskaart” te voegen. Zij diende een stuk te voegen waaruit haar identiteit en nationaliteit duidelijk 

blijkt. 
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Verzoekster voegde bij haar aanvraag een attest van de ambassade van Liberia voor. Deze kopie 

voldoet volledig  aan de wil van de wetgever, aangezien ze de constitutieve elementen van haar 

identiteit bevatten! 

 

Zij begrijpt niet waarom DVZ haar aanvraag onontvankelijk verklaart! DVZ vermeldt in haar beslissing 

dat verzoekster haar nationaliteit en identiteit dient te staven.  

 

Verzoekster is van mening dat zij dit wel degelijk gedaan heeft en dat het feit dat verwerende partij het 

tegendeel beweert een flagrante schending van het zorgvuldigheidsbeginsel uitmaakt!  

 

A.M.M.M Bors omschrijft het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt: “De plicht van de overheid tot 

zorgvuldige feiten- en informatievergaring tijdens de voorbereidende fase en de plicht alle aspecten of 

belangen van een dossier in ogenschouw te nemen met het oog op een zorgvuldige besluitvorming.”   

 

In het bijgevoegde attest staat duidelijk vermeld dat verzoekster afkomstig is van Liberia en de 

Liberiaanse nationaliteit bezit, het is dan ook onbegrijpelijk voor verzoekster waarom DVZ hier geen 

geloof aan hecht! 

 

Verwerende partij weigert echter dit document te onderzoeken. Dat dit dan ook onaanvaardbaar is! 

 

Bovendien  stelt  het arrest 193/2009 van het Grondwettelijk Hof het volgende:  

 

“Volstaat als bewijs van identiteit van de betrokkene elk, document waarvan de waarachtigheid niet ter 

discussie kan worden gesteld De in het geding zijnde bepaling gaat bijgevolg, door te eisen dat die 

persoon beschikt over een identiteitsdocument,  verder dan hetgeen noodzakelijk is om de identiteit en 

de nationaliteit van de aanvragers te bepalen, vermits het mogelijk is, de identiteit van die personen vast 

te stellen zonder te eisen  dat zij beschikken over een identiteitsdocument”  

 

Uit het administratief dossier van verzoekster, blijken haar identiteitsgegevens en haar nationaliteit. 

Bovendien wordt de waarachtigheid van het  attest niet in discussie gesteld. 

 

Dat DVZ het zorgvuldigheidsbeginsel schendt door het dossier van verzoekster niet grondig te 

onderzoeken! 

 

Bovendien heeft  het arrest van het Grondwettelijk  hof het volgende duidelijk gesteld:  

 

“vermits het mogelijk is, de identiteit van die personen vast te stellen zonder te eisen  dat zij beschikken 

over een identiteitsdocument” 

 

Dat het in casu wel degelijk mogelijk is om de nationaliteit van verzoekster vast te stellen zonder andere 

documenten te voegen.   

 

Op de website van kruispunt-migratie wordt bovendien het volgende vermeld met betrekking tot het 

bewijs van identiteit dat verzoekers dienen te voegen bij hun regularisatieaanvraag: 

“ Dit is bij voorkeur een Nationaal paspoort of identiteitskaart  

Als de vreemdeling geen Nationaal paspoort of de identiteitskaart kan voorleggen, mogen alternatieve 

bewijselementen worden voorgelegd. Zij moeten voldoen aan onderstaande 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; dit kan bijvoorbeeld 

gaan om een foto, vingerafdrukken. Een handtekening geldt niet. 

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

 

Enkele voorbeelden van alternatieve bewijselementen, volgens de memorie van toelichting: getuigschrift 

van identiteit, consulaire kaart, militair zakboekje, huwelijksboekje, oud nationaal paspoort, rijbewijs, 

getuigschrift van nationaliteit, vonnis van een Belgische rechtbank met betrekking tot de toekenning van 

de status van staatloze, getuigschrift van staatloosheid afgeleverd door het CGVS, getuigschrift 

afgeleverd door het HCR met betrekking tot de status van vluchteling bekomen door de betrokkene in 

een derde land, kieskaart, ... “ 
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Verzoekster is van mening dat zij volledig aan deze voorwaarde voldoet en begrijpt dan ook niet 

waarom haar aanvraag onontvankelijk is verklaard! 

 

Zij voegde bij de regularisatieaanvraag een attest van de ambassade van Liberia dd. 

26.03.2013uitgereikt door de Liberiaanse autoriteiten.  Dat dit stuk volledig aan de voorwaarden voldoet! 

 

Dat DVZ het rechtzekerheidsbeginsel flagrant schendt door de aanvraag van verzoekster onontvankelijk 

te beschouwen op basis van het gevoegde identiteitsstuk! 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid gedane toezeggingen, uitlatingen of gewekt 

vertrouwen niet beschamen mag.    

 

Het is onbegrijpelijk dat DVZ de aanvraag van verzoekster onontvankelijk verklaart omwille van het 

gevoegde identiteitsstuk, alhoewel dit volledig aan de voorwaarden voldoet! 

 

Er kan geen twijfel bestaan over de identiteit en de nationaliteit van verzoekster! 

 

Het is onbegrijpelijk dat de aanvraag van verzoekster onontvankelijk wordt verklaard, nadat men in een 

andere aanvraag van verzoekster (dd. 18.10.2013) haar identiteit wel degelijk aanvaardde en 

bevestigde, op basis van dezelfde identiteitsstukken.  

 

DVZ schendt flagrant het rechtszekerheidsbeginsel door, op basis van dezelfde stukken de identiteit van 

verzoeker te aanvaarden en bevestigen, en de tweede aanvraag van verzoekster onontvankelijk te 

verklaren. 

 

DVZ dient het rechtszekerheidsbeginsel te respecteren!  

 

Het is onbegrijpelijk waarom verwerende partij weigert de aanvraag van verzoekster te onderzoeken! 

 

Uit het voorgaande blijkt zeer duidelijk dat verwerende partij de aanvraag van verzoekster, ten onrechte 

onontvankelijk verklaarde! 

 

Dient DVZ er niet op gewezen te worden de aanvraag van verzoekster conform te behandelen en de 

geldende regelgeving toe te passen?! 

 

Het mag duidelijk zijn dat verwerende partij er enkel op gericht is om de aanvraag van verzoekster 

onontvankelijk te verklaren en de aanvraag van verzoekster niet correct te behandelen. Dat dit dan ook 

onaanvaardbaar is! 

 

Indien men het dossier van verzoekster in zijn geheel bestudeert, blijkt wel degelijk dat alle informatie 

voorhanden is om de aanvraag ontvankelijk en gegrond te verklaren. Toch weigert verwerende partij dit 

te doen en blijft men drogredenen verzinnen om de aanvraag onontvankelijk te verklaren. 

 

DVZ dient rekening te houden met alle elementen in het dossier en deze afdoende te motiveren!  

 

Dat dit dan ook een schending is van de motiveringsplicht! 

 

Op geen enkele manier kan men uit het voorgaande afleiden waarom haar langdurig verblijf en haar 

integratie niet kunnen leiden tot regularisatie. 

 

Een aanvraag 9bis is nog altijd een aanvraag om humanitaire redenen !!  

 

Mag men niet verwachten dat men na een dergelijk langdurig verblijf en de onmogelijkheid om terug te 

keren naar het land van herkomst, men rekening dient te houden met het feit dat een aanvraag op basis 

van artikel 9 bis nog altijd een aanvraag is op basis van humanitaire redenen?!  

 

Verzoekster heeft een regularisatieaanvraag ingediend op 14.08.2013 naar aanleiding van de instructie 

d.d. 19.07.2009 die door de Raad van State op 09.12.2009 vernietigd werd.  

 

Hoewel de instructie vernietigd werd door de Raad van State, zou de minister, thans de staatssecretaris, 

in haar discretionaire bevoegdheid de instructie blijven toepassen.  
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Het volgende werd ook gepubliceerd op de website van Kruispunt – Migratie in samenspraak met DVZ 

en kabinet van staatssecretaris De Block:  

 

Sinds november 2011 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken de motiveringen gewijzigd van negatieve 

beslissingen over een regularisatie-aanvraag (artikel 9bis Vreemdelingenwet).  

 

In negatieve beslissingen staat voortaan dat de criteria van de instructie van 19/7/2009 niet meer van 

toepassing zijn, aangezien deze instructie vernietigd werd door de Raad van State (RvSt arrest 198.769 

van 9/12/2009, en RvSt arrest nr. 215.571 van 5/10/2011). 

 

 Nochtans bevestigen zowel kabinet De Block als directie van DVZ nu dat de criteria van de instructie 

nog steeds gelden voor wie eraan voldoet. Het afgesproken beleid wordt uitgevoerd tot wanneer een 

nieuw regularisatiebeleid wordt bekend gemaakt. 

  

Volgens het arrest van de Raad van State van 5/10/2011 mogen de DVZ en de staatssecretaris geen 

bindende voorwaarden (in de zin van dwingend toe te passen regels) toevoegen aan artikel 9bis Vw.  

 

De DVZ en de staatssecretaris hebben ten gronde een discretionaire bevoegdheid om regularisatie toe 

te staan of te weigeren: zij moeten hun appreciatiemogelijkheid behouden. 

• Zij kunnen dus nog altijd regularisaties toestaan volgens eigen criteria. Zowel kabinet De Block als 

directie van DVZ lieten recent aan het Kruispunt M-I weten dat de criteria van de instructie nog steeds 

gelden voor wie eraan voldoet. Dat blijkt ook uit de positieve beslissingen die nog genomen worden. Wie 

voldoet aan de criteria van 19/7/2009 mag blijven vertrouwen dat deze worden toegepast, tot wanneer 

de regering eventueel een ander beleid zou meedelen: dat volgt uit het vertrouwensbeginsel en het 

behoorlijk bestuur. 

• Maar ook aanvragen die niet aan de criteria van de instructie voldoen, moeten op hun waarde 

beoordeeld en gemotiveerd worden. De criteria van de instructie zijn op zichzelf geen voldoende reden 

om een aanvraag af te wijzen. Dat verklaart de gewijzigde motiveringen van negatieve beslissingen. 

 

Hieruit volgt dus dat het redelijkheidsbeginsel geschonden is!  

 

“Het redelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer het bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist 

gebruik van haar beleidsvrijheid heeft gemaakt, m.a.w. wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft 

gehandeld”  

 

Er werd op alle mogelijke manieren zowel media als officiële berichtgeving duidelijk gemaakt dat de 

instructie zou blijven gelden, in dit dossier wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met de 

instructie.  

 

In arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 vernietigt de Raad van State de regularisatie-instructie van 

19 juli 2009.  

 

Er is tot op heden geen enkele mededeling van DVZ of de Staatssecretaris geweest waarin bevestigd 

wordt dat de criteria niet meer mogen aangehaald worden.  

Integendeel, zolang er geen nieuwe richtlijn is mogen ze aangehaald worden.  

 

Bovendien betekent dit dat alle vreemdelingen die een aanvraag in toepassing van artikel 9 bis, zich 

baserend op de instructie d.d. 19.07.2009, hebben ingediend en een verblijfskaart hebben bekomen , 

zijnde beperkte duur op basis van hun arbeidsmarkt zijnde onbeperkte duur op basis van hun 

ononderbroken verblijf van meer dan 5 jaar,  dat ze allemaal een nieuwe beslissing moeten krijgen 

waarin DVZ meedeelt dat zij een verkeerde beslissing hebben genomen. Dat de beslissingen in het 

verleden gebaseerd waren op een instructie die vernietigd was en dat ze toch geen recht hebben op 

verblijf!  

 

Via de media werd de instructie op alle mogelijke manieren bekend gemaakt. Dat DVZ op verschillende 

manieren dit zelf publiek heeft gemaakt. Dit betekent dat de instructie niet meer een interne beleidslijn 

was maar ook een instructie voor de vreemdelingen zelf waarop zij zich konden baseren.  

 

In 2010 vroegen 36.848 mensen regularisatie aan.  

De minister van Binnenlandse Zaken keurde in 2010 15.426 regularisatiedossiers goed. Alles samen 

gaat het om 24.199 personen. Het gaat om verschillende types regularisatie: 
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• op medische gronden 

• lange asielprocedures 

• humanitaire redenen 

• de illegaal verblijvende ouders van een Belgisch kinderen 

 

Dit betekent dus dat voor 2010 alleen al de 15.426 regularisatiedossiers opnieuw moeten bekeken 

worden.  

 

Dat op de website van binnenlandse zaken het volgende werd gepubliceerd : Aanvragen Om Machtiging 

Tot Verblijf Voor Humanitaire Redenen Statistische Gegevens– Dienstjaar  2011 

 

Dat wij kunnen vaststellen dat er nooit eerder zoveel geregulariseerde personen waren dan in 2009 en 

2010! Dat van de 24 199 mensen die op basis van 2.8A en 2.8B een aanvraag indienden 15.426 

werkelijk ook geregulariseerd werden! 

 

Dit is duidelijk een schending van het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel!  

 

De aanvragen die ingediend werden tussen 15.09.2009 en 15.12.2009 en onmiddellijk behandeld 

werden  op basis van de instructies ontvankelijk en gegrond verklaard.  

 

Bovendien neemt DVZ nog altijd beslissingen waarin nog steeds verwezen wordt naar de instructie en 

de mogelijkheid wordt gegeven om een arbeidskaart B aan te vragen. Wij kunnen tientallen voorbeelden 

voorleggen waarin dit het geval is.  

 

Dat  dan ook  het  gelijkheidsbeginsel dient  gerespecteerd te worden en de bestreden beslissing dan 

ook een schending is van het gelijkheidsbeginsel! 

 

Schending van het gelijkheidsbeginsel is slechts denkbaar, zo stelt de Raad van State uitdrukkelijk, 

wanneer de overheid optreedt ter uitoefening van een discretionaire bevoegdheid. In een arrest van 13 

juli 1990 werd dit als volgt uitgelegd: “dat zulk een schending immers hierin bestaat dat de overheid ter 

zake beslissingsrecht heeft , zonder een deugdelijke reden te doen gelden aan de ene burger geeft of 

oplegt, wat ze de andere burger niet geeft of oplegt”  

 

In casu hoewel de instructie reeds in december 2009 vernietigd werd, bleef DVZ dat toepassen en zelfs 

op basis hiervan verblijfsmachtigingen toekennen.  

 

Dat wij uit het voorgaande kunnen afleiden dat de richtlijn op 11 december 2009 werd bekendgemaakt 

door toenmalige staatssecretaris bevoegd voor asiel en migratie M. Wathelet en deze nog steeds 

gelden daar er geen andere instructie en/of richtlijn bekendgemaakt werd.  

In een memorie verwijst verwerende partij zelf naar een arrest van uw Raad met de volgende 

opmerking:  

 

“Door binnen het kader van haar discretionaire bevoegdheid alle elementen die vooropgesteld waren in 

de vernietigde instructie te hernemen als waren het nieuwe criteria voor een beoordeling ten gronde van 

de regularisatieaanvraag, kan de verwerende partij geen willekeur worden verweten.” 

 

Doch, in deze beslissing faalt men er zelfs in om de aanvraag van verzoekster aan de instructie te 

toetsen…  Dat dit dan ook onaanvaardbaar is!  

 

Verzoekende partij wenst op te merken dat het opvallend is dat er tot op heden beslissingen worden 

genomen die duidelijk gebaseerd zijn op de instructie. (Gelieve in de bijlage zo’n beslissing terug te 

willen vinden) 

 

Verwerende partij beschikt immers wel degelijk over de discretionaire bevoegdheid om de instructie toe 

te passen. Meer nog, ze blijft dit tot op heden doen! 

 

Andermaal dient benadrukt te worden dat de ratio legis van art 9bis gerespecteerd dient te worden! 

 

Het lijkt alsof verwerende partij uit het oog is verloren dat een aanvraag op basis van artikel 9bis nog 

steeds een aanvraag is op basis van humanitaire redenen! 
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Verzoekster is al 3 jaar niet meer in haar land van herkomst geweest.  

 

Zij heeft schrik dat zij slachtoffer zal zijn van foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of 

bestraffing in haar land van herkomst of ernstige bedreiging van haar leven of persoon riskeren als 

gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.  

 

Bovendien kan verzoekster dit niet toepassen op haar persoonlijke situatie, zij kan immers niet 

terugkeren naar haar land van herkomst! Zij is Liberia ontvlucht uit schrik voor haar leven en heeft alle 

banden verbroken. 

 

Dat zij onmogelijk kan terugkeren om aan DVZ te bewijzen wat de gevolgen zouden kunnen zijn, dat 

men hier dus altijd spreekt van een hypothetische situatie. 

 

DVZ schendt flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel door niet te onderzoeken of verzoekster al dan niet 

kan terugkeren naar haar land van herkomst.  

 

Dat verzoekster dan ook meent dat haar aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. 

 

Bijgevolg, 

 

Dat verzoekster van mening is dat zij voldoende heeft aangetoond dat er wel degelijk sprake is van 

buitengewone omstandigheden, en dat zij van mening is dat haar regularisatieaanvraag ten gronde 

behandeld moest worden. 

 

Immers, artikel 9 bis van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: (…) 

 

Dat verzoekster van mening is, dat zij volledig aan deze voorwaarden voldoet en bijgevolg een 

regularisatieaanvraag op basis van art 9bis indiende. 

 

Dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden (zie voorgaande)  en dat verzoekster 

wel degelijk voldoet aan de basisvoorwaarden waardoor de aanvraag van verzoekster ten gronde moest 

behandeld worden. 

 

Dat de beslissing van dienst vreemdelingenzaken aldus een gebrek vertoont door hier geen rekening 

mee te houden en zij zich duidelijk vergissen in dit dossier en een en ander over het hoofd hebben 

gezien. 

 

De bestreden beslissing schendt aldus de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 

en bovendien ook het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel. 

 

In gelijkaardige dossiers verklaart DVZ de aanvragen wel gegrond en houdt men rekening met alle 

aangehaalde elementen.  

 

Hoewel de instructie vernietigd werd door de Raad van State, zou de minister, thans de staatssecretaris, 

in haar discretionaire bevoegdheid de instructie blijven toepassen. (zie voorgaande) 

 

Dat verzoekster volledig aan deze voorwaarden voldoet en bijgevolg geregulariseerd dient te worden! 

 

Bovendien is het voor verzoekster niet duidelijk WAAROM DVZ hier geen rekening mee houdt in haar 

beslissing. Indien DVZ van mening is dat deze criteria niet van toepassing zijn op verzoekster, dienen zij 

op zijn minst te motiveren waarom niet aangezien zij nog steeds over de discretionaire bevoegdheid 

beschikken om deze toe te passen.  

 

Gezien men immers zo het gelijkheidsbeginsel schendt daar men tot op heden en op basis van deze 

instructie die men omwille van zijn discretionaire bevoegdheid toepast, positieve beslissingen blijft 

nemen. 

 

We kunnen immers menige voorbeelden voorleggen van situaties waarin DVZ tot op heden nog 

beslissingen neemt, naar aanleiding en op basis van de “zogezegd vernietigde” instructie.  

 

Gelieve in de bijlage (zie stuk5), alvast één concreet voorbeeld terug te vinden van zo’n beslissing.  
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Cliënt kreeg een beslissing van DVZ die enkel en alleen kan voortvloeien uit de instructie van 

19.07.2009. Zoals duidelijk aangeduid in bijgevoegde stukken, werden deze beslissingen genomen op 

basis van de criteria zoals gesteld in punt 2.8B van de instructie. 

 

Verzoekster begrijpt niet waarom deze instructie wel van toepassing is op het ene dossier, en dan weer 

niet in het andere.  

 

Dat  dan ook  het  gelijkheidsbeginsel dient  gerespecteerd te worden en de bestreden beslissing dan 

ook een schending is van het gelijkheidsbeginsel! 

 

Verzoekster voldoet aan de voorwaarden zoals ze gesteld zijn in de instructie d.d. 19.07.2009, met 

name ook aan prangende humanitaire situatie.  

 

Hij voldoet volledig aan punt B.2. en met name “personen die zich in een zodanige persoonlijke of 

familiale situatie bevinden dat hun enige redding de regularisatie van hun verblijf is.”  

 

Verzoekster verblijft al 3 jaar in België! Dat zij dan ook onmogelijk kan terugkeren naar haar land van 

herkomst, zij heeft hier immers een leven opgebouwd! 

 

Dat DVZ bij het nemen van haar beslissing hier geen rekening mee heeft gehouden !Dat de beslissing 

van dienst vreemdelingenzaken aldus een gebrek vertoont door hier geen rekening mee te houden. 

 

Dat verzoekster dan ook niet begrijpt waarom men rekening weigert te houden met alle elementen die 

zij aanhaalt in haar verzoekschrift.  

 

Dat verzoekster dan ook meent dat haar aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. 

 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden aangezien zij het zorgvuldigheidsbeginsel, 

het redelijkheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel flagrant schenden.” 

 

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

 

“Betreffende de vermeende schending van de Wet van 29.07.1991, die de formele motiveringsplicht 

betreft, laat verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van verzoekende partij 

blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat 

in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de 

motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 
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Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan de 

aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk 

werd verklaard en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken formele 

motiveringsverplichting wordt beoogd. 

 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels. 

 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het enig middel van 

verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

 

In de bestreden beslissing wordt geheel terecht, met verwijzing naar art. 9 bis van de wet dd. 

15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, gemotiveerd dat de aanvraag niet vergezeld ging van een kopie van het paspoort 

waarop de identiteitsgegevens van de betrokkene staan vermeld, noch van 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. 

 

Deze overwegingen laat verzoekende partij toe om te achterhalen om welke redenen haar aanvraag tot 

verblijfsmachtiging door de gemachtigde van de Staatssecretaris onontvankelijk wordt geacht, zodat het 

doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 

 

Immers, nu hij o.b.v. de in de bestreden beslissing opgenomen overwegingen weet dat door het niet 

overleggen van een internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, noch van een kopie 

van de internationale identiteitskaart, noch van een geldige motivering die toelaat betrokkene vrij te 

stellen van deze voorwaarde op grond van art 9 bis §1 van de wet van 15.12.1980 en dat dit aan de 

basis ligt van het als onontvankelijk beschouwen van die aanvraag, moet verzoekende partij worden 

geacht voldoende te zijn ingelicht om zich te kunnen realiseren dat zij tegen de ten opzichte van haar 

genomen beslissing kan opkomen door aan te tonen dat de daarin tot uitdrukking gebrachte motieven 

juridisch niet opgaan, wat in casu concreet wil zeggen, door aan te tonen dat de aanvraag wel vergezeld 

ging van een internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of van een kopie van de 

internationale identiteitskaart, of van een geldige motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van 

deze voorwaarde op grond van art 9 bis §1 van de wet van 15.12.1980. 

 

In antwoord op verzoekende partij haar concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat de 

verwerende partij gelden dat uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing afdoende blijkt 

dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding na grondig en zorgvuldig onderzoek van verzoekende partij haar concrete situatie 

heeft geoordeeld dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard, tezamen met een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

De verweerder laat gelden dat artikel 9bis §1, waarop verzoekende partij zich beroept, als volgt luidt: 

(…)” (vetschrift en onderlijning toegevoegd) 

 

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

vreemdelingen ten gevolge 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, noch van een 

paspoort die de identiteitsgegevens bevat, noch van een gelijkgestelde reistitel, zodat de gemachtigde 

van de Staatssecretaris geheel terecht heeft beslist de aanvraag van verzoekende partij onontvankelijk 

te verklaren. 
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“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. 

3808 van 20.11.2007) 

 

Verzoekende partij heeft – zoals in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt vermeld – nagelaten om 

de noodzakelijke documenten 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. 

 

De verzoekende partij houdt voor dat zij wel degelijk uitgebreid motiveerde waarom zij niet in de 

mogelijkheid was een paspoort voor te leggen. De verzoekende partij meent dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding pertinent 

weigerde om haar dossier ten gronde te onderzoeken en rekening te houden met alle elementen in het 

dossier. 

 

In antwoord op de verzoekende partij haar kritiek, laat verweerder gelden dat de toepassing van artikel 

9bis Vreemdelingenwet een dubbel onderzoek inhoudt. Vooreerst dient de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de 

regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag te onderzoeken, waarna pas de gebeurlijke 

gegrondheid van de aanvraag aan bod kan komen. 

 

Gelet op het feit dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding werd vastgesteld dat de verzoekende partij niet 

beantwoordt aan de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde, zoals voorgeschreven door artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet, kan de verzoekende partij niet dienstig kritiek leveren op het feit dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris weigerde om haar dossier ten gronde te onderzoeken. 

 

De verzoekende partij heeft nog kritiek op het feit dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding niet motiveerde waarom geen 

onderzoek werd gevoerd naar de door haar aangevoerde buitengewone omstandigheden. 

 

In antwoord op de verzoekende partij haar beschouwingen, merkt verweerder vooreerst op dat de vraag 

naar gebeurlijke buitengewone omstandigheden zich uiteraard pas stelt, nadat door de verzoekende 

partij is voldaan aan de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde, zoals voorgeschreven door artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Gelet op het feit dat het document dat door verzoekende partij werd overgemaakt geen identiteitskaart, 

noch een volledig paspoort, noch een gelijkgestelde reistitel betreft, en bovendien niet aantoont dat de 

verzoekende partij zich in de onmogelijkheid bevindt om een identiteitskaart of gelijkgestelde reistitel 

voor te leggen, heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie niet kennelijk onredelijk tot de onontvankelijkheid beslist. 

 

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

beslissing geheel terecht tot stand is gekomen. 

 

De verzoekende partij meent dat zij middels het door haar voorgelegde document van de Liberiaanse 

ambassade afdoende heeft aangetoond dat het voor haar onmogelijk is om een paspoort voor te 

leggen. De verzoekende partij meent dat het haar niet kan verweten worden dat de lokale autoriteiten 

haar nog niet in het bezit hebben gesteld van een paspoort. 

 

Verweerder laat gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding geheel terecht heeft geoordeeld dat het door de 

verzoekende partij voorgelegde document dd. 26.03.2013 geen geldige motivering bevat die toelaat de 

verzoekende partij vrij te stellen van de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde. 

 

Immers stelt het voorgelegde document slechts dat door de Liberiaanse ambassade te Brussel op het 

ogenblik van de verklaring geen paspoorten konden worden afgeleverd. Zulks verklaart uiteraard 

geenszins om welke reden de verzoekende partij op heden niet in het bezit is van een 

identiteitsdocument, terwijl evenmin is aangetoond dat de Liberiaanse ambassade op het ogenblik van 
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het indienen van de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet op 14.08.2013 -5 maanden na het afgeleverde attest- nog steeds in de 

onmogelijkheid was om een paspoort af te leveren. 

 

Bovendien maakt de verzoekende partij geenszins aannemelijk dat het voor haar onmogelijk is om in 

het land van herkomst een paspoort aan te vragen. 

 

De verzoekende partij verwijst dienaangaande slechts naar een vermeende schending van artikel 3 

EVRM, doch verweerder laat gelden dat uit de stukken van het administratief dossier afdoende blijkt dat 

er in het geval van de verzoekende partij geen sprake van een reëel risico om te worden onderworpen 

aan folteringen, of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, zoals reeds bleek uit 

diepgaand onderzoek in het kader van de asielaanvraag van de verzoekende partij, dewelke door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij arrest nr. 98.608 dd. 11.03.2013 definitief werd geweigerd. 

 

Het loutere feit dat de verzoekende partij meent dat zij een afdoende motivering heeft gegeven voor het 

feit dat door haar geen geldige identiteitskaart of gelijkgestelde reistitel bij de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werden voorgelegd, volstaat 

uiteraard geenszins om afbreuk te doen aan de gedegen motivering van de bestreden beslissing. 

 

De verweerder verwijst volledigheidshalve naar rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: (…)(R.v.V. nr. 28 487 van 10 juni 2009) 

En ook: (…)(R.v.V. nr. 98.766 dd. 13.03.2013) 

 

De verweerder benadrukt dat het door verzoekende partij genoemde arrest van het Grondwettelijk Hof 

(nr. 193/2009) zich niet heeft uitgesproken over de grondwettelijkheid van de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden opgenomen in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

(…)(RvV nr. 40 381 van 18 maart 2010) 

 

De beschouwingen van verzoekende partij hieromtrent kunnen niet gevolgd worden. 

Verweerder merkt nog op dat de verzoekende partij niet dienstig kan verwijzen naar de vermeldingen op 

de website van Kruispunt Migratie, terwijl bovendien moet worden opgemerkt dat het door haar 

voorgelegde attest integraal gesteund is op haar eigen identiteitsverklaring, zodat zij niet ernstig kan 

voorhouden dat zij voldoet aan de voorwaarden, zoals vermeld op de voormelde website. 

 

Inderdaad wijst verweerder op het gegeven dat verzoekende partij zelfs niet voldoet aan de door haar 

eigen in haar verzoekschrift opgenomen voorwaarden die op de website van kruispunt-migratie zouden 

zijn vermeld. 

 

Het loutere feit dat de verzoekende partij beweert dat er geen twijfel kan bestaan over haar identiteit en 

nationaliteit, volstaat uiteraard niet om afbreuk te doen aan de motivering van de bestreden beslissing. 

De verzoekende partij verwijst nog naar het feit dat haar identiteit wel degelijk aanvaard zou geweest 

zijn naar aanleiding van een aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet dd. 18.10.2013. 

In antwoord op de verzoekende partij haar beschouwingen, laat verweerder gelden dat de voormelde 

aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een herhaalde 

aanvraag betrof, dewelke onontvankelijk werd verklaard op grond van artikel 9ter, §3, 5° van de 

Vreemdelingenwet omdat de medische elementen reeds eerder werden ingeroepen. 

 

Terwijl de eerste aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

werd ingediend tijdens de behandeling van de asielaanvraag van de verzoekende partij, zodat in het 

kader van deze aanvraag tot verblijfsmachtiging de verzoekende partij op grond van artikel 9ter, §2, 3e 

lid van de Vreemdelingenwet was vrijgesteld van de verplichting om haar identiteit aan te tonen. 

De verzoekende partij kan derhalve niet voorhouden dat haar identiteit bewezen zou zijn geacht naar 

aanleiding van de behandeling van de aanvragen tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet. 

 

De verweerder merkt nog op dat de bewijslast rust op de persoon die een verblijfsmachtiging aanvraagt. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris dient dan ook niet in de plaats van verzoekende partij diens 

aanvraag te stofferen. 
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Terwijl het niet kennelijk onredelijk is om de voorlegging van een identiteitsdocument bij de aanvraag te 

vereisten, gelet op het risico op identiteitsusurpatie. 

 

(…) 

Er is geen sprake van een schending van het rechtszekerheidsbeginsel. 

 

Verder uit verzoekende partij kritiek op het gegeven dat haar lang verblijf niet werden onderzocht door 

de gemachtigde van de Staatssecretaris. Verzoekende partij verliest hierbij uit het oog dat, nadat er is 

geoordeeld dat aan een van de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet is voldaan, de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie geenszins meer de andere 

ontvankelijkheidsvoorwaarden dient te onderzoeken en ook geenszins meer de zaak ten gronde dient te 

onderzoeken. 

 

Verzoekende partij houdt verder voor dat het redelijkheidsbeginsel, het gelijkheids- en het 

rechtszekerheidsbeginsel worden geschonden door de bestreden beslissing, doordat de instructie dd. 

19.07.2009 niet wordt toegepast. 

 

Deze beschouwingen van verzoekende partij doen niets ter zake. In casu werd de bestreden beslissing 

immers genomen in toepassing van artikel 9bis, §1 van de Vreemdelingenwet aangezien de aanvraag 

niet vergezeld ging van een kopie van het internationaal erkend paspoort of een gelijkgesteld reistitel, 

noch van een kopie van de nationale identiteitskaart, noch van een geldige motivering die toelaat 

betrokkene vrij te stellen van de voorwaarde op grond van artikel 9bis, §1 van de Vreemdelingenwet. 

 

Verwerende partij laat geheel ten overvloede gelden dat verzoekende partij met haar kritiek voorbijgaat 

aan het feit dat het de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie niet toekomt af te wijken van de wettelijke bepalingen bij het nemen van een 

beslissing. 

 

De verwerende partij wijst op de uitdrukkelijke bewoordingen van art. 9bis Vreemdelingenwet, waarvan 

de aanhef 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 zij 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. […]” 

 

Verzoekende partij kan bezwaarlijk voorhouden dat de vernietigde criteria verder dienen te worden 

toegepast zolang geen nieuwe criteria worden aangenomen. 

 

De instructie van 19 juli 2009 waarop verzoekende partij zich beroept, is met een arrest van de Raad 

van State nr. 198.769 dd. 09.12.2009 vernietigd omdat deze instructie “het mogelijk maakt dat 

vreemdelingen die zich in de erin omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan te 

tonen dat er in hem geval buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever dit 

vermag te doen”, omdat “door dit in de bestreden instructie te doen een aan de wetgever voorbehouden 

domein wordt betreden” en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de bestreden instructie voor 

vernietiging vatbaar is aangezien ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt”. 

 

Dit vernietigingsarrest heeft werking erga omnes, zodat verzoekende partij zich niet kan beroepen op de 

(vernietigde) instructie. Ingevolge de vernietiging ervan, kan de instructie niet langer worden beschouwd 

als een geldige rechtsbron doch is deze uit het rechtsverkeer verdwenen. 

 

(…) 

 

Ook verzoekende partij haar beschouwingen, als zou de gemachtigde van de federale Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie zich in het verleden geëngageerd hebben de 

vernietigde instructie te blijven toepassen, doen geen afbreuk aan het feit dat de wet voorziet dat 

buitengewone omstandigheden dienen te worden aangetoond, nadat voldaan is aan de documentaire 

ontvankelijkheidsvoorwaarde. 
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Verzoekende partij haar kritiek is derhalve niet van aard afbreuk te doen aan de geldende bepalingen 

van art. 9bis Vreemdelingenwet. Er anders over oordelen zou in strijd zijn met het legaliteitsbeginsel. 

Terwijl ook het gelijkheidsbeginsel niet kan geschonden worden door de bestreden beslissing. 

 

(…) 

 

Verzoekende partij toont geenszins aan dat ‘er nog steeds beslissingen worden genomen waarin 

verwezen wordt naar de instructie’. Het loutere feit dat sommige aanvragen wél ontvankelijk worden 

verklaard, omdat de vreemdelingen in kwestie zich klaarblijkelijk wel in buitengewone omstandigheden 

bevinden, betekent nog niet dat verzoekende partij op een ongelijke wijze worden behandeld. 

Verzoekende partij toont met haar vage beweringen geen schending aan van het gelijkheidsbeginsel. In 

elk geval komt het de gemachtigde niet toe om in strijd met de wet te handelen, hetgeen verzoekende 

partij schijnbaar uit het oog verliest. 

 

In antwoord op verzoekende partij haar concrete kritiek met betrekking tot de buitengewone 

omstandigheden, laat de verwerende partij gelden dat uit art. 9 van de wet dd. 15.12.1980 betreffende 

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

blijkt dat in dit wetsartikel een algemene regel is gesteld ten aanzien waarvan artikel 9bis zich verhoudt 

als een restrictief toe te passen uitzondering. 

 

De door verzoekende partij aangevoerde elementen, kunnen aan de motieven van de gemachtigde van 

de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie geen afbreuk doen. De 

verwerende partij beklemtoont dat het loutere feit dat verzoekende partij meent dat zij volledig voldoet 

aan de voorwaarden om gemachtigd te worden tot een verblijf van meer dan drie maanden, uiteraard 

geenszins volstaat om afbreuk te doen aan de gedegen motivering van de bestreden beslissing. 

 

In zoverre verzoekende partij kritiek uit op het feit dat haar langdurig verblijf niet werd aanvaard als 

grond voor regularisatie, laat de verwerende partij gelden dat zij met deze kritiek voorbij gaat aan het feit 

dat de huidige beslissing geen ongegrondheidsbeslissing betreft, maar wel een 

onontvankelijkheidsbeslissing, om reden dat verzoekende partij geen bewijs van identiteit heeft 

aangetoond. 

 

De verweerder wijst er ten overvloede op dat het langdurig verblijf in België en de daaruit volgende 

integratie, elementen betreffen die veeleer betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag (cf. 

RvSt nr. 198.769 dd. 09.12.2009). Deze elementen kunnen derhalve in beginsel niet verantwoorden 

waarom de aanvraag in België en niet in het land van herkomst werd ingediend, zodat het niet kennelijk 

onredelijk is van de gemachtigde van de Staatssecretaris om de aanvraag onontvankelijk te verklaren bij 

gebrek aan bewijs van het voorhanden zijn van buitengewone omstandigheden. 

 

De verweerder verwijst geheel ten overvloede nog naar rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, waarin wordt geoordeeld dat: (…) 

 

De verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. 

Verweerder wijst op het gegeven dat wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve 

beslissing aan de wet toetst, hij niet optreedt als rechter in hoger beroep die, op aanvraag van de 

rechtzoekende, de ware toedracht van de feiten gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de 

gemachtigde van de Staatssecretaris in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem gedane 

vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. In het kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid 

slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan m.a.w. wanneer de 

beslissing kennelijk onredelijk is (RvV nr. 14.410 van 25 juli 2008). 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermag zich niet in de plaats te stellen van de gemachtigde 

van de Staatssecretaris, hetgeen verzoeker schijnbaar vergeet.  

 

Verzoekende partij maakt de aangevoerde schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet 

aannemelijk. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt meer dan afdoende dat werd geantwoord op, en 

rekening gehouden met, alle daadwerkelijk door verzoekende partij aangevoerde gegevens. 
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In casu kan enkel worden vastgesteld dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie bij het nemen van zijn beslissing is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, zoals die ook blijken uit het administratief dossier. 

 

De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, 

oordeelde dat verzoekende partij haar aanvraag tot verblijfsmachtiging onontvankelijk diende te worden 

verklaard, bij gebreke aan bewijs van identiteit. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekende partij haar concrete situatie 

daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel incluis. 

 

Terwijl de bestreden beslissing ten genoege van recht met draagkrachtige motieven, die de bestreden 

beslissing inhoudelijk ondersteunen, is omkleed. 

 

Verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. 

 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.1.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 

met de middelen die het recht hem verschaft. Ze 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. Uit het verzoekschrift blijkt dat de 

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht in casu is bereikt. Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet 

aangetoond. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.1.3.1. Waar de verzoekende partij de inhoudelijke motieven van de bestreden beslissing bekritiseert, 

voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De Raad is bij de beoordeling 

van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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). 

 

Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu eveneens nazicht in van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, daar de bestreden beslissing op deze bepaling is gestoeld en de verzoekende partij 

ook de schending van deze bepaling aanvoert. Deze bepaling 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 

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. 

(…)” 

 

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 
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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 van de Vreemdelingenwet is om een duidelijk kader te scheppen 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, 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 verblijfsvergunningen dienen om de 

(gewilde) onduidelijkheid over de identiteit te gaan regulariseren. Hiervan dienen twee situaties 

onderscheiden te worden 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 2005-

2006, 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 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 

aangegeven 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). 

 

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, dat werd 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2007, weerspiegelt het gestelde in de memorie van 
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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.” 

 

De beoordeling of een voorgelegd document in aanmerking komt als identiteitsdocument, in de zin van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, komt in de eerste plaats aan de gemachtigde van de 

staatssecretaris toe op grond van zijn discretionaire bevoegdheid. In dit verband beschikt de 

gemachtigde van de staatssecretaris evenwel over een omzendbrief waarin nader wordt uiteengezet 

wat in het raam van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onder het begrip ‘identiteitsdocument’ dient te 

worden begrepen. In de bijhorende voetnoot van punt II.C.b) van de omzendbrief van 21 juni 2007 wordt 

aangegeven dat deze interpretatie steun vindt in de memorie van toelichting van artikel 4 van de wet 

van 15 september 2006 en in het analoge artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007.  

 

In casu erkent de verzoekende partij dat ze geen identiteitsdocument, zijnde een paspoort of daarmee 

gelijkgestelde reistitel, bij haar aanvraag gevoegd heeft. De verzoekende partij betoogt dat ze een 

geldige verschoning voor de afwezigheid van een internationaal erkend paspoort aangevoerd heeft voor 

het nemen van de bestreden beslissing, waardoor haar aanvraag ontvankelijk verklaard diende te 

worden. Zij betoogt dat de verwerende partij weigert rekening te houden met alle elementen van haar 

dossier. De verzoekende partij is ervan overtuigd dat zij voldoet aan de identiteitsvoorwaarde nu blijkt 

dat zij in de onmogelijkheid verkeert om een paspoort neer te leggen. De verzoekende partij betoogt dat 

het haar niet verweten kan worden dat de lokale autoriteiten geen paspoort kunnen afleveren.  

 

In casu heeft de verzoekende partij een attest van de Liberiaanse ambassade d.d. 26 maart 2013 bij 

haar aanvraag tot machtiging neergelegd. Uit dit attest blijkt dat de verzoekende partij een aanvraag 

ingediend heeft bij de Liberiaanse ambassade om in het bezit gesteld te worden van een paspoort. 

Voorts blijkt uit voormeld attest van 26 maart 2013 dat de Liberiaanse ambassade te Brussel geen 

paspoorten uitreikt, daar enkel het ministerie van buitenlandse zaken in Liberia of de Liberiaanse 

ambassade in het Verenigd Koninkrijk hiervoor bevoegd zijn. In de bestreden beslissing wordt 

hieromtrent gesteld dat de verzoekende partij door neerlegging van voormeld attest niet aantoont dat zij 

onmogelijk een nationale identiteitskaart of een aan een paspoort gelijkwaardige reistitel kan 

neerleggen. Door enkel te wijzen op het attest van de Liberiaanse ambassade maakt de verzoekende 

partij niet aannemelijk dat de motieven van de bestreden beslissing kennelijk onredelijk zijn.  

 

De verzoekende partij stelt echter verder in haar verzoekschrift dat zij geenszins een internationaal 

erkend paspoort, gelijkgestelde reistitel of nationale identiteitskaart moet voorleggen. Zij diende enkel 

een stuk toe te voegen waaruit haar identiteit en nationaliteit duidelijk blijkt. De verzoekende partij 

betoogt dat het attest van de Liberiaanse ambassade alle constitutieve elementen van haar identiteit 

bevatten en dat dit attest daarom op zich kan volstaan opdat de documentaire 

ontvankelijkheidsvoorwaarde is vervuld. De Raad herhaalt dat in de memorie van toelichting en in de 

omzendbrief van 21 juni 2007 duidelijk wordt gesteld dat de identiteit en nationaliteit van een aanvrager 

enkel aangetoond kan worden door het neerleggen van een internationaal erkend paspoort, een 

gelijkgestelde reistitel of een nationale identiteitskaart. De wetgever heeft duidelijk aangegeven 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). 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, dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 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.” 

 

Waar de verzoekende partij inzake de constitutieve elementen van haar identiteit verwijst naar de 

website van ‘kruispunt-migratie’, wijst de Raad er op dat deze info geenszins het voorgaande kan 

weerleggen en dat de geciteerde informatie enkel betrekking heeft op de identiteitsvoorwaarde die wordt 

gesteld in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De verzoekende partij kan zich er dan ook niet dienstig 

op beroepen daar het huidig beroep handelt over een beslissing waarbij een aanvraag op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Gelet op het voorgaande blijkt dat een vreemdeling niet eender welk document kan neerleggen om zijn 

identiteit en nationaliteit aan te tonen. Het feit dat de verzoekende partij beweert dat de constitutieve 
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elementen van haar identiteit uit het neergelegde attest gehaald kan worden, betekent nog niet dat dit 

stuk als een identiteitsdocument aanvaard kan worden. Dit blijkt duidelijk uit de ratio legis van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet en uit de omzendbrief van 21 juni 2007.  

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar arresten van de Raad, wijst de Raad er eerst op dat de 

arresten van de Raad geen precedentswaarde hebben. Bovendien toont de verzoekende partij 

geenszins aan dat haar situatie gelijkaardig is aan de situatie die aan de basis lag van deze arresten. 

De verzoekende partij kan zich ook niet dienstig beroepen op arrestnummer 193/2009 van het 

Grondwettelijk Hof waar zij uit citeert, daar dit arrest handelt over de bepalingen van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, terwijl de huidige procedure handelt over een aanvraag op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet.  

 

De verzoekende partij betoogt dat de verwerende partij rekening had moeten houden met haar 

leefsituatie en het feit dat zij een aanvraag heeft ingediend op grond van humanitaire redenen. Zij stelt 

dat er wel degelijk buitengewone omstandigheden zijn. De verzoekende partij gaat hier echter voorbij 

aan het feit dat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet een identiteits- en nationaliteitsvoorwaarde bevat 

die voldaan moet zijn, voordat de verwerende partij verder kan kijken naar de buitengewone 

omstandigheden en de humanitaire redenen ten gronde. Door te wijzen op haar humanitaire redenen 

weerlegt de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing niet.  

 

Hetzelfde geldt voor de verwijzingen van de verzoekende partij naar de instructie van 19 juli 2009. Niet 

alleen is deze instructie vernietigd en kan er dus geen rekening meer mee gehouden worden, bovendien 

handelt deze instructie over de voorwaarden inzake de buitengewone omstandigheden. Daar de 

verzoekende partij niet voldoet aan de identiteitsvoorwaarde dient de rest van haar aanvraag niet verder 

onderzocht te worden.  

 

Ten overvloede wenst de Raad het volgende te stellen over de instructie van 19 juli 2009. De Raad kan 

enkel vaststellen dat de Raad van State in 2009 de instructie van 19 juli 2009 vernietigde (RvS 9 

december 2009, nr. 198.769). Dit vernietigingsarrest werkt erga omnes zodat de instructie niet langer 

kan worden beschouwd als een geldige bron van recht, waardoor deze in de bestreden beslissing 

onmogelijk kan worden toegepast. Door de vernietiging van de instructie van 19 juli 2009 door de Raad 

van State werd de instructie ex tunc uit het rechtsverkeer verwijderd, zodanig dat het wordt geacht nooit 

te hebben bestaan. Bijgevolg is het geenszins nog mogelijk de toepassing van dit vernietigd instrument 

aan te voeren, ook al valt het binnen de discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij om 

beleidslijnen voor zichzelf te hanteren.  

 

Wat betreft de stelling dat verwerende partij – waarmee de verzoekende partij lijkt te verwijzen naar de 

toenmalige staatssecretaris en de Dienst Vreemdelingenzaken – in samenwerking met het ‘Kruispunt 

Migratie-Integratie’ heeft aangegeven dat de instructie nog zal worden toegepast, dient te worden 

vastgesteld dat zulke eenzijdige verklaringen geen wettelijke of reglementaire norm, noch een wettelijke 

rechtsbron uitmaken. In tegenstelling tot wat de verzoekende partij lijkt te veronderstellen, dient 

verwerende partij de wet en de rechterlijke beslissingen te laten primeren op eventuele beleidsrichtlijnen 

van een staatssecretaris, die werden opgepikt door het ‘Kruispunt Migratie-Integratie’. Er dient trouwens 

te worden benadrukt dat de Raad van State in een later arrest (RvS 10 oktober 2012, nr. 220.932) 

uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 “integraal is vernietigd” en dat de 

discretionaire bevoegdheid, waarover de verwerende partij krachtens artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet beschikt, geen reden vormt “om zich alsnog op de criteria van de vernietigde 

instructie van 19 juli 2009 te steunen”. Daarenboven brengt het vertrouwensbeginsel niet met zich mee 

dat vertrouwen dat zou zijn gewekt door een administratieve praktijk, zou moeten leiden tot het 

handhaven van een onwettige situatie (RvS 4 maart 2002, nr. 104.270). Er kan immers niet worden 

aanvaard dat verwerende partij het recht om gebruik te maken van een haar uit kracht van de wet 

toekomende bevoegdheid zou hebben verloren door gedurende een bepaalde tijd niet de hand aan de 

wet te hebben gehouden en aanvragen om machtiging tot verblijf die niet wetsconform werden 

ingediend toch te hebben behandeld (cf. RvS 4 maart 2002, nr. 104.270).  

 

De Raad dient aldus op te merken dat hij niet kan toelaten dat bindende voorwaarden aan artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet worden toegevoegd of vrijstelling verleend wordt aan wettelijk vereiste 

voorwaarden. Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de bedoelde instructie. De verzoekende 

partij kan uit het al dan niet voldaan zijn aan bepaalde criteria uit voornoemde instructie hetzij het niet 

toepassen van voornoemde instructie, op zichzelf geen rechtsmiddel putten om tot de onwettigheid van 

de bestreden beslissing te besluiten (cf. RvS 13 maart 2012, nrs. 218.429, 218.431, 218.432 en 
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218.434; RvS 17 april 2012, nrs. 218.922 en 218.923; RvS 5 juni 2012, nrs. 219.608, 220.181 en 

220.182; RvS 14 juni 2012, nrs. 219.743, 219.744 en 219.745). 

 

De instructie van 19 juli 2009 werd nietig verklaard door de Raad van State. Deze nietigverklaring houdt 

in dat de instructie ex tunc uit het rechtsverkeer is verwijderd en wordt geacht nooit te hebben bestaan. 

 

Door enkel vast te houden aan haar eigen mening dat het neergelegde attest een geldige verschoning is 

voor de identiteitsvoorwaarde, weerlegt de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

niet, noch door te stellen dat dit document voldoet aan alle criteria die de verzoekende partij op de 

website van ‘Kruispunt-Migratie’ gevonden heeft. Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet 

aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk 

onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid, waarover de verwerende partij 

beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te schragen. Een schending van de 

materiële motiveringsplicht juncto artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk 

gemaakt. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.1.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het 

voorgaande blijkt dat de verwerende partij op basis van een correcte feitenvinding tot haar conclusie is 

gekomen. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. Het middel, 

voor zover het betrekking heeft op het zorgvuldigheidsbeginsel, is ongegrond.  

 

2.1.3.3. 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 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins 

aantoont dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.1.3.4. Er kan slechts sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien de verzoekende 

partij met feitelijke en concrete gegevens aantoont dat gelijke gevallen ongelijk worden behandeld (RvS 

5 maart 2004, nr. 128.878; RvS 5 januari 2007, nr. 166.369). De verzoekende partij stelt dat het 

gelijkheidsbeginsel in casu geschonden is doordat in sommige dossiers wel geregulariseerd wordt op 

grond van de vernietigde instructie van 19 juli 2009, en er bij haar geen rekening mee wordt gehouden. 

Zoals uiteengezet onder punt 2.1.3.1. van dit arrest, wordt de aanvraag van de verzoekende partij 

onontvankelijk verklaard omdat zij niet voldoet aan de identiteitsvoorwaarde onder artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. De verzoekende partij kan dan ook niet de vernietiging van de bestreden beslissing 

bekomen door te verwijzen naar een element dat betrekking heeft op de voorwaarde inzake de 

buitengewone omstandigheden. Bovendien dient de verzoekende partij aan te tonen dat zij zich in een 

gelijkaardige situatie bevindt als deze personen die wel geregulariseerd zouden zijn. Zij laat echter na 

om dit in concreto aan te tonen. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.1.3.5. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat 

het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de 

rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten 

kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME 

(eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349). Uit de bespreking van de 

voorafgaande onderdelen blijkt geenszins dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet 

overeenkomstig de geldende bepalingen heeft gehandeld. Het rechtszekerheidsbeginsel is bijgevolg 

niet geschonden 

 

2.1.3.6. Voor het overige laat de verzoekende partij na aan te geven welke andere beginselen van 

behoorlijk bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden acht en de wijze waarop de bestreden 

beslissing andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de 

schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen 
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worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78.751). Dit onderdeel van het middel is 

derhalve onontvankelijk. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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