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 nr. 196 153 van 5 december 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. BAKI 

Gallifortlei 70 

2100 DEURNE 

  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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 16 december 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 29 

oktober 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 en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

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 2 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. BAKI verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker dient op 27 maart 2013 een aanvraag om machtiging tot verblijf in bij toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt op 29 oktober 2013 onontvankelijk verklaard. 
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Verzoeker wordt op dezelfde dag bevolen om het grondgebied te verlaten. Dit zijn de bestreden 

beslissingen. 

 

Eerste bestreden beslissing: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 27.03.2013 werd 

ingediend door : 

 

C., F. (…) (R.R.: (…)) 

nationaliteit: China 

geboren te Rui An op 29.10.1992 

ook gekend als geboren op 25.10.1992 

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(en): 

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. 

 

De door betrokkene voorgelegde stukken met name het attest van immatriculatie en de 

aankomstverklaring kunnen niet door onze diensten worden aanvaard als zijnde een identiteitsdocument 

aangezien een attest van immatriculatie en aankomstverklaring afgeleverd worden door de gemeente, in 

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

stelt de omzendbrief van 21.06.07 (punt II C 1-b) dat de identiteit en nationaliteit moet bewezen worden 

door een internationaal erkend paspoort, of een gelijkwaardige reistitel, of een identiteitskaart. 

 

Het feit dat betrokkene de Ambassade van China te Brussel verschillende keren aangeschreven heeft, 

kan niet weerhouden worden als geldige motivering daar dit schrijven geenszins een bewijs van 

identiteit of nationaliteit aantoont. Betrokkene dient alles in het werk te stellen om een aanvaardbaar 

identiteitsdocument voor te leggen. 

 

Betrokkene toont niet aan dat hij niet persoonlijk is gaan vragen dat de Chinese ambassade hem een 

attest opmaakt dat zij geen identiteitsdocumenten of zelfs geen nationaliteitsbewijs kunnen afleveren, 

noch toont hij aan dat hij geen antwoord heeft verkregen van de ambassade. Het is aan betrokkene dit 

te bewijzen. Betrokkene legt geen enkel document voor dat een begin van zijn identiteit en nationaliteit 

bewijst. De motivering waarom betrokkene vrijgesteld zou zijn van de verplichting een kopie van het 

identiteitsdocument voor te leggen, kan hierdoor niet aanvaard worden door onze dienst. Bovendien 

stelt de RVV in haar arrest van 10.12.2007, nr. 4623 dat de aanvraag om machtiging tot verblijf niet 

anders dan onontvankelijk kan worden verklaard wanneer iemands identiteit onzeker is. 

 

Betrokkene beweert dus te zijn vrijgesteld van de verplichting een kopie van het identiteitsdocument 

voor te leggen daar hij in de onmogelijkheid verkeert het vereiste identiteitsdocument te verwerven in 

België. Hij verwijst hiervoor naar de brieven die reeds werden verstuurd aan de ambassade van China 

om een paspoort te bekomen. 

 

Echter, de omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C1-b) stelt dat de identiteit en nationaliteit moet 

bewezen worden door een internationaal paspoort, een gelijkwaardige reistitel of een identiteitskaart. 

Betrokkene toont slechts aan dat hij pogingen heeft gedaan om aan een paspoort te geraken. Doch 

toont de betrokkene niet aan dat hij geen gelijkgestelde reistitel of identiteitskaart zou kunnen bekomen, 

dewelke ook wordt aanvaard als zijnde een geldig identiteits-en nationaliteitsbewijs. Derhalve is de 

documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde voor deze aanvraag niet vervuld.” 

 

Tweede bestreden beslissing:  

 

“Naam, voornaam: C., F. (…) 
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geboortedatum: 29.10.1992  

geboorteplaats: Rui An 

nationaliteit: China 

 

eveneens gekend als geboren op 25.10.1992 

 

wordt het bevel gegeven net grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten voile toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven 

 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Niet in het bezit van een geldig paspoort en geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“Enig Middel : Schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980, schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en schending van artikel 3 van het verdrag van 4 

november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM): 

 

8.1. Verzoeker beschikt niet over een Chinees paspoort of identiteitskaart. 

Dit probleem doet zich reeds voor sinds de aankomst van verzoeker in België als minderjarige. De 

voogd van verzoeker heeft destijds reeds melding gemaakt van de onmogelijkheid om in het bezit te 

komen van een identiteitskaart of paspoort. De voogd deed het nodige teneinde contact op te nemen 

met de Chinese ambassade te Brussel. Elke medewerking werd echter eenvoudigweg geweigerd. Er 

werd destijds dan ook een uitzondering toegestaan op de voorlegging van een paspoort. 

 

Deze problematiek stelt zich thans nog steeds. De raadsman van verzoeker heeft zich samen met 

verzoeker verschillende malen aangeboden aan het loket bij de ambassade. Elke medewerking werd 

halsstarrig geweigerd. Verzoeker vulde een aanvraag in waarop evenwel geen enkel antwoord werd 

gekomen. De raadsman van verzoeker verzond daarop verschillende brieven die nooit beantwoord dan 

wel afgehaald werden. Verzoeker bevindt zich dan ook werkelijk in de onmogelijkheid tot het neerleggen 

van een paspoort of identiteitskaart en dit werd tevens gemotiveerd in het verzoekschrift tot 

regularisatie. Verzoeker kan zijn identiteit wel bewijzen aan de hand van andere documenten. 

 

Artikel 9bis Vreemdelingenwet bepaalt dat de vereiste van een identiteitsdocument niet geldt voor de 

vreemdeling die aantoont dat hij in de onmogelijkheid is om het vereiste identiteitsdocument in België te 

verkrijgen. De Dienst Vreemdelingenzaken verwijst ten onrechte naar de omzendbrief dd. 21.06.2007 

(punt II C 1-b). In deze omzendbrief is slechts de wettekst van artikel 9bis overgenomen. De titel 

vermeldt identiteitsdocument of vrijstelling. 

 

De omzendbrief stelt: 

"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. Verzoeker 

heeft aangetoond en gemotiveerd waarom hij vrijgesteld dient te worden van de vereiste van het voegen 

van een identiteitsdocument. 
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De Dienst Vreemdelingenzaken gaat er ten onrechte van uit dat verzoeker niet alles in het werk zou 

hebben gesteld om in het bezit te worden gesteld van een internationaal erkend paspoort of 

gelijkgesteld titel. Verzoeker heeft zich wel degelijk en meermaals aangeboden op de ambassade, zelfs 

met diens raadsman. De Dienst Vreemdelingenzaken vermag van verzoeker geen negatief bewijs eisen 

(m.n. aantonen dat men geen antwoord heeft gekregen). Hij toont wel degelijk aan dat hij alle mogelijk 

inspanningen heeft geleverd om een identiteitsbewijs te verkrijgen. Verzoeker heeft concrete elementen 

aangebracht waaruit de Dienst Vreemdelingenzaken indien zij redelijk zou hebben geoordeeld 

noodzakelijkerwijs diende af te leiden dat verzoeker in de onmogelijkheid was om een 

identiteitsdocument voor te leggen conform de wettelijke uitzonderingsbepaling voorzien in artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet. Dat een schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is aangetoond. 

 

8.2. Vastgesteld moet worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken de feiten niet correct heeft 

beoordeeld, en dat hij alleszins en minstens op grond daarvan op een onredelijke wijze tot zijn besluit is 

gekomen. De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken, kan de weigeringsbeslissing dan ook niet 

schragen. 

 

8.3. Dat tevens een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld. Voornoemd 

beginsel legt de overheid de verplichting op om haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Zo heeft de Dienst Vreemdelingenzaken geen rekening gehouden met stuk 10 van 

het regularisatieverzoek (bewijs niet afhalen aangetekende zending door Chinese ambassade). 

Evenmin werd rekening gehouden met diens stuk 11 (bewijs problematiek paspoort reeds aanwezig 

tijdens minderjarigheid). Uit het voorgaande blijkt dienovereenkomstig dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken de beginselen van behoorlijk bestuur niet heeft nageleefd, en dat haar 

handelswijze getuigt van onzorgvuldig bestuur. 

 

8.4. In het kader van artikel 9bis van de vreemdelingenwet beschikt de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid over een ruime discretionaire bevoegdheid bij de 

toekenning van een regularisatie. Deze discretionaire beoordelingsvrijheid heeft echter de redelijkheid 

tot grens. De Dienst Vreemdelingenzaken schendde dan ook het artikel 9bis door een beslissing te 

nemen van niet-ontvankelijkheid van het verzoek 9bis vreemdelingenwet die de grenzen van de 

redelijkheid te buiten gaan. 

 

8.5. Dat de motieven van de bestreden beslissing het dictum dan ook niet kunnen verantwoorden. Dat 

een schending van de materiële motiveringsplicht dan ook vast staat, waarbij de bestreden beslissing 

het artikel 9bis Vreemdelingenwet van 15.12.1980, het zorgvuldigheidsbeginsel, en het 

redelijkheidsbeginsel schendt. 

 

8.6. De beslissing tot onontvankelijkheid van zijn regularisatieaanvraag en het bevel om het grondgebied 

te verlaten schenden het artikel 3 EVRM. 

  

Het gaat hier om een absoluut verbod van een hogere rechtsnorm die dient te worden beoordeeld. Het 

gegeven dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen rekening houdt met het feit dat verzoeker dermate 

verknocht is met België, maakt in feite een onmenselijke behandeling uit. Het is de verplichting van de 

Dienst Vreemdelingenzaken om dit gegeven te onderzoeken (EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 

77). Er moet in het kader van artikel 3 EVRM rekening worden gehouden met de omstandigheden die 

eigen zijn aan het geval van de betrokkene (zie EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 78; EHRM 28 

februari 2008, Saadi v. Italie, §§ 128-129; EHRM 26 juli 2005, N. v. Finland, § 167 en EHRM 30 oktober 

1991, Vilvarajah e.a. v. Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine). De Dienst Vreemdelingenzaken wenst 

verzoeker terug te laten keren naar een land waar hij niets meer verloren is, hetgeen in casu een 

schending is van voormelde bepaling. 

 

Verzoeker is geboren in Rui An op 29.10.19925 en is bijgevolg een onderdaan van China. Hij werd 

opgevoed door zijn grootmoeder. Zijn ouders kent hij niet. Na haar overlijden heeft verzoeker alle 

goederen verkocht en is hij naar België gekomen als minderjarige om zijn moeder te vinden die alhier 

zou verblijven. Zijn moeder heeft hij echter nooit terug gevonden. Verzoeker heeft dan ook geen familie 

meer en onderhoudt op geen enkele manier nog contacten met zijn land van herkomst. Verzoeker heeft 

daarentegen een leven opgebouwd in België. Zo is hij zeer gedreven op school en heeft hij een 

leerovereenkomst bij een horecazaak voor een periode van drie jaar. Zowel op school als op zijn 

werkplaats is men zeer tevreden over zijn inzet. De zaakvoerder wensen verzoeker in de toekomst niet 
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langer als leerjongen aan te nemen, maar wel als medewerker. Verzoeker heeft bijgevolg werkzekerheid 

en zal in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien. Hij spreekt goed Nederlands en behoorlijk Frans. Alle 

sociale banden van verzoeker bevinden zich in België. 

 

Verzoeker bevindt zich overigens in de onmogelijkheid om terug te keren naar China nu hij niet over een 

paspoort beschikt en de Chinese ambassade elke medewerking tot afgifte van een paspoort weigert.  

 

De bestreden beslissing is dan ook aangetast met een absolute nietigheid en kunnen geen gevolgen 

ressorteren wegens overtreding hetzij van substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormen en/of wegens overschrijding of afwending van macht. Uit het voorgaande blijkt dat de middelen 

gegrond zijn en dat een vernietiging van de bestreden beslissing zich opdringt.” 

 

2.2. Met de bestreden beslissing wordt de aanvraag van 27 maart 2013 om machtiging tot verblijf op 

grond van van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard, omdat verzoeker niet over 

een identiteitsdocument beschikt en niet op geldige wijze zijn onmogelijkheid om het vereiste 

identiteitsdocument te verwerven in België, heeft aangetoond. 

 

Artikel 9bis, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“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.”  

 

Dat verzoeker niet over het vereiste identiteitsdocument beschikt staat niet ter discussie en wordt zelfs 

bevestigd door beide partijen. Het te beslechten rechtspunt is dus de vraag of verzoeker op voldoende 

wijze heeft aangetoond dat hij zich in de onmogelijkheid bevindt om het vereiste identiteitsdocument te 

verwerven in België, zoals wettelijk is vereist overeenkomstig artikel 9bis, § 1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet. 

 

De zorgvuldigheidsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur legt de overheid de verplichting op haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

22 maart 2010, nr. 202.182, RvS 21 september 2009, nr. 196.247; RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de zorgvuldigheidsplicht 

bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met 

kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen (RvS 23 februari 2004, nr. 128.424). Het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid slechts na afweging van alle relevante gegevens van 

de zaak een beslissing mag nemen (RvS 28 april 2008, nr. 182.450). De bestuursbeslissing dient te 

steunen op een zorgvuldige feitenvinding en een nauwgezette afweging zodat de beslissing genomen 

wordt op basis van een afdoend en volledig onderzoek van het concrete geval (RvS 22 maart 2010, nr. 

202.182; RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Een zorgvuldige 

voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande 

en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht 

de overheid onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor 

te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat 

de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 maart 2013, nr. 222.953; RvS 29 januari 

2013, nr. 222.290; RvS 28 juni 2012, nr. 220.053). 

 

In de aanvraag van 27 maart 2013 stelt verzoeker onder meer wat volgt: 

 

"Betrokkene beschikt niet over een Chinees paspoort dan wel Chinese identiteitskaart. Deze 

problematiek doet zich reeds voor sinds de aankomst van verzoeker in België als minderjarige. De 

voogd van verzoeker heeft destijds reeds melding gemaakt van de onmogelijkheid om in het bezit te 

komen van een identiteitsdocument of paspoort. De voogd deed het nodige teneinde contact op te 
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nemen met de Chinese ambassade te Brussel. Elke medewerking werd eenvoudigweg geweigerd. Er 

werd destijds dan ook een uitzondering toegestaan op de voorlegging van het paspoort. Deze 

problematiek geldt thans nog steeds. De raadsman van verzoeker heeft zich samen met verzoeker 

verschillende malen aangeboden aan het loket bij de ambassade. Elke medewerking wordt halsstarrig 

geweigerd. Verzoeker vulde een aanvraag in waarop evenwel geen enkel antwoord werd bekomen. De 

raadsman van verzoeker zond daarop verschillende brieven die nooit beantwoord dan wel afgehaald 

werden. (stuk 9 - stuk 10) Verzoeker bevindt zich dan ook werkelijk in de onmogelijkheid tot het 

neerleggen van een paspoort.” 

 

In het administratief dossier bevinden zich tal van stukken waaruit blijkt dat de voogd en de advocaat 

van verzoeker de Chinese ambassade meermaals hebben verzocht een identiteitsdocument af te 

leveren. Een bloemlezing van stukken uit het dossier toont dit aan: zo wordt op 4 januari 2010 een brief 

verstuurd met de vraag “F. C. (…) is nog steeds niet in het bezit van enig identiteitsdocument of 

paspoort. Op 2 augustus ben ik met F. (…) naar de Chinese ambassade in Brussel gegaan om een 

paspoort aan te vragen. Dit paspoort werd geweigerd aan de loketten. Men is met bereid om een 

gesprek aan te gaan of een afspraak te maken waar F. (…) zijn problemen kan uiteggen.”    

 

Met een brief van 19 december 2012 wordt de Chinese ambassade door de voogd nogmaals 

aangeschreven: “Teneinde een regularisatieaanvraag te kunnen doen overeenkomstig art. 9bis 

Vreemdelingenwet dient de heer C. (…) over de nodige identificatiedocumenten te beschikken, m.n. een 

paspoort. Betrokkene meldde zich reeds herhaald aan op uw ambassade en dit o.m. dd. 30 oktober en 

27 november jl. waarbij ik hem vergezelde en waarbij wij de in bijlage gevoegde aanvraag indienden. 

Ondanks de belofte om mij telefonisch dan wel schriftelijk iets te laten weten mocht ik tot op heden geen 

enkele reactie ontvangen”. Op 21 januari 2013 en 14 februari 2013 wordt de Chinese ambassade 

nogmaals gevraagd om een identiteitsdocument af te leveren, waarbij telkens wordt verwezen naar de 

vorige brieven. 

 

Uit voorgaande blijkt dat verzoeker wel degelijk inspanningen heeft geleverd om een identiteitsdocument 

te verkrijgen van de Chinese ambassade. 

 

In het administratief dossier bevindt zich een “Aanvraag toepassing omzendbrief van 15 september 

2005 voor C. F. (…) – aanvraag aflevering BIVR” van 29 juli 2010 van de voogd. Hierin wordt onder de 

hoofding “paspoort” het volgende gesteld:  

 

“F. C. (…) is nog steeds niet in het bezit van enig identiteitsdocument of paspoort. De ambassade van 

China weigert een document af te leveren en weigert zelfs een afspraak aan de telefoon en ook als men 

zich aanbiedt op de ambassade aan loket 4 (paspoorten). 

Op 27 juli 2010 ben ik een laatste keer met F. (…) naar de Chinese ambassade in Brussel geweest. Na 

wat aandringen zei men aan loket 2 wel dat een afspraak eventueel kon via een immigratieambtenaar 

van DVZ. We zouden dan met de medewerker van DVZ moeten meekomen. Een afspraak zonder DVZ 

was onmogelijk. 

Eén van deze mensen, Mevr I. V., was vorig jaar aanwezig tijdens het verhoor van F. C. (…) bij DVZ, 

dus ik heb haar gecontacteerd met de vraag of ze F. (…) en mij kan meenemen naar de ambassade 

van China. Helaas zal dat ook niet mogelijk zijn, haar antwoord was: 

 

‘Hallo, 

ik ben inderdaad al een aantal keer naar de ambassade gegaan met een aantal moeilijke dossiers maar 

dit waren vaak algemene dossiers of vragen die deels wel en deels niet met identificatie en terugkeer te 

maken hadden. Ik was hierbij altijd alleen, nooit in het bijzijn van de illegale Chinees zelf, en zeker niet 

met een minderjarige. Ik vermoed dat ze naar deze gesprekken verwijzen die dan iets minder officieel 

zijn en waar er in deze context ook over andere meer delicate aangelegenheden wordt gesproken. Het 

is daarom niet mogelijk om met jullie naar de Chinese ambassade te gaan en dit heeft vooral te maken 

met het feit dat we deze gesprekken strikt alleen doen tussen de consul en mezelf. Bovendien is er het 

probleem dat identificatie van Chinese minderjarigen in het algemeen moeilijk is en dat ik me niet kan 

engageren om voor al die Chinese minderjarigen tussenbeide te komen. Als het algemene onderwerp 

van minderjarigen aan bod komt dan zal ik natuurlijk aandringen op een snelle afhandeling van de 

identificatie en wijzen op de humanitaire situatie van de kinderen. In praktijk is het echter ook zo dat de 

Chinese ambassade zelden iets onderneemt als er geen kopies van documenten ter staving van het 

dossier zijn. Ik weet dat dit antwoord in het geval van C. F. (…) niet al te positief is, maar gezien de 

reeds gecompliceerde relaties met de Chinese ambassade kan ik op dit moment met ingaan op je 

vraag. 
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met vriendelijke groeten, 

I.V. 

Immigratie-ambtenaar-Fonctionnaire à l'immigration - Immigration Liaison Officer 

Verbindingsambtenaar- Fonctionnaire de Liaison – Liaisonbeamtm.’ 

 

Deze email is ook verstuurd naar S. D., op 27 juli. Ik acht het onmogelijk om een paspoort te bekomen 

voor mijn Chinese minderjarige, ondanks mijn inspanningen. Ik vraag daarom een uitzondering op de 

voorlegging van het paspoort.” 

 

Uit hoger geciteerde email blijkt dat de verwerende partij op de hoogte is van het feit “dat identificatie 

van Chinese minderjarigen in het algemeen moeilijk is” en “In praktijk is het echter ook zo dat de 

Chinese ambassade zelden iets onderneemt als er geen kopies van documenten ter staving van het 

dossier zijn.” Dit bevestigt de stelling in de aanvraag van verzoeker dat “Elke medewerking 

eenvoudigweg (werd) geweigerd” en dat hij “een aanvraag in(vulde) waarop evenwel geen enkel 

antwoord werd bekomen. De raadsman van verzoeker zond daarop verschillende brieven die nooit 

beantwoord dan wel afgehaald werden. (stuk 9 - stuk 10) Verzoeker bevindt zich dan ook werkelijk in de 

onmogelijkheid tot het neerleggen van een paspoort.” 

 

Het besluit van de verwerende partij dat verzoeker niet heeft aangetoond dat hij persoonlijk is gaan 

vragen dat de Chinese ambassade hem een identiteitsbewijs aflevert, vindt geen steun in het 

administratief dossier. Ook de conclusie dat verzoeker niet heeft aangetoond “dat hij geen antwoord 

heeft verkregen van de ambassade” houdt, gelet op de hoger geciteerde email, geen steek. 

 

Het verweer dat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen voert, kan hieraan geen afbreuk 

doen. 

 

Verzoeker maakt aannemelijk dat de verwerende partij de bestreden beslissing niet op een zorgvuldige 

wijze heeft voorbereid. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is aangetoond. 

 

Het enig middel is gegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 29 oktober 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 en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, worden vernietigd. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf december tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


