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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 22.321 van 29 januari 2009
in de zaak RvV X II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

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

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 19
november 2008 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de
nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van 3
oktober 2008 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en van de
beslissing van de gemachtigde van de minister van 20 oktober 2008 houdende het bevel om
het grondgebied te verlaten – Model B, beide beslissingen aan verzoekende partij ter kennis
gebracht op 20 oktober 2008.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 15 december 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28
januari 2009 om 9.30 uur.

Gehoord het verslag van de kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. DE BRAEKELEER, die verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt
voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1. Op 8 februari 2004 ontvangt verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten
– Model B. Op 13 februari 2004 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in. Op 1 maart
2004 neemt de gemachtigde van de minister een beslissing tot weigering van verblijf met
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bevel om het grondgebied te verlaten. De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen neemt op 14 april 2005 een bevestigende beslissing tot weigering van verblijf. De
vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring, door verzoekende partij tegen deze
beslissing ingediend op 18 mei 2005 bij de Raad van State, is hangende.

1.2. Op 7 december 2007 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf
in, met 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 (hierna: de
Vreemdelingenwet).

1.3. Op 3 oktober 2008 wordt deze aanvraag om machtiging tot verblijf door de gemachtigde
van de minister onontvankelijk verklaard. Deze beslissing wordt op 20 oktober 2008 ter kennis
gebracht aan de verzoekende partij. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de
motieven luiden als volgt:

“(…) Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 10.12.2007 werd
ingediend door:

(…)

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. Het door betrokkene voorgelegd
stuk met name zijn geboorteakte kan niet door onze diensten worden aanvaard als zijnde een
identiteitsdocument. Alhoewel een geboorteakte bepaalde gegevens kan verschaffen zoals een
identiteitskaart, toont een geboorteakte niet aan dat de drager van het document de persoon is die
omschreven wordt in het document en heeft het niet dezelfde bewijswaarde (RVV nr. 11.335 van
19.05.08). (…)”

Op 20 oktober 2008 neemt de gemachtigde van de minister een beslissing houdende het
bevel om het grondgebied te verlaten – Model B, aan de verzoekende partij op 20 oktober
2008 ter kennis gebracht. Dit is de tweede bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden
als volgt:

“(…) Wet van 15 december 1980, artikel 7, eerste lid, 2° : verblijft langer in het Rijk dan de
overeenkomstig artikel 6 van de wet bepaalde termijn of slaagt er niet in het bewijs te leveren dat deze
termijn niet overschreden werd. Regelmatig verblijf verstreken.
Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij de beslissing tot weigering van de erkenning
door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de Staatlozen op datum van
18.04.2005

Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV dd 01.03.2004. Hij heeft echter geen
gevolg gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds Illegaal in het land. (…)”

2. Ontvankelijkheid van het beroep
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2.1. De Raad werpt ambtshalve de exceptie van gebrek van belang op, in de mate dat het
beroep tot nietigverklaring betrekking heeft op de tweede bestreden beslissing, met name het
bevel om het grondgebied te verlaten.

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kan de vreemdeling
slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen brengen als deze doet
blijken van een benadeling of een belang.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de
Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het
de uitdrukkelijke wil van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk aansluit bij die welke geldt voor de Raad van
State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de verschillende begrippen en rechtsfiguren
worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van State wordt aangewend (Gedr.
St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, p. 116-117).

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk,
rechtstreeks, actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037).

Opdat verzoekende partij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij
gegriefd is door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging
van de bestreden beslissing moet aan verzoekende partij bovendien enig voordeel
verschaffen en dus een nuttig effect sorteren.

2.2. Uit het administratieve dossier blijkt dat aan de verzoekende partij reeds een bevel om
het grondgebied te verlaten werd gegeven op 8 februari 2004 en 1 maart 2004. Beide bevelen
steunen op de miskenning van artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet, waarbij
eerstgenoemd bevel in het bijzonder steunt op ondermeer artikel 7, eerste lid, 1°, met name
dat verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten
en het laatstgenoemde bevel in het bijzonder steunt op artikel 7, eerste lid, 2°.

Uit het administratieve dossier blijkt tevens dat hogergenoemd bevel van 8 februari 2004 niet
werd aangevochten. De beslissing van 14 april 2005 van de Commissaris-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen, die de beslissing van 1 maart 2004 tot weigering van verblijf
met bevel om het grondgebied te verlaten, bevestigt, werd weliswaar aangevochten bij de
Raad van State en de vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring is weliswaar
nog hangende, maar de nog hangende procedure bij de Raad van State in het kader van de
asielaanvraag maakt geen deel uit van de asielprocedure en het instellen van een beroep bij
de Raad van State heeft geen schorsende werking ten aanzien van eventuele
verwijderingsmaatregelen (RvS 29 maart 2005, nr. 142.689). De eventuele nietigverklaring
van het thans bestreden bevel wijzigt bijgevolg de illegale verblijfssituatie van verzoekende
partij niet en levert voor haar geen nut op, omdat de verwerende partij de bevelen om het
grondgebied te verlaten van 8 februari 2004 en van 1 maart 2004 kan uitvoeren, vermits deze
definitief zijn geworden (RvS 2 oktober 2003, nr. 123.774, RvS 11 mei 2005, nr. 144.319). Er
dient daarom te worden vastgesteld dat verzoekende partij geen wettig belang heeft bij de
vordering (RvS 15 september 2003, nr. 122.790).

Verzoekende partij heeft geen belang bij de vernietiging van het thans bestreden bevel.

2.3. Het betoog van de verzoekende partij waarbij zij vermeende schendingen aanvoert van
de artikelen “2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991, schending van de motiveringsplicht”, artikel 62 van
de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur,
kan geen afbreuk doen aan de onder het punt 2.2 gedane vaststelling(en).
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Ten overvloede merkt de Raad op dat verzoekende partij zich in de uiteenzetting van haar
middelen louter richt op de eerste bestreden beslissing, maar geen middelen specifiek ten
aanzien van de tweede bestreden beslissing ontwikkelt en derhalve niet uiteenzet op welke
wijze de tweede bestreden beslissing de door verzoekende partij ingeroepen rechtsregels
schendt, zodat met betrekking tot de tweede bestreden beslissing geen ontvankelijk middel
wordt aangebracht. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat zowel de
geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze
waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd
geschonden (RvS 2 maart 2007, nr. 168.403; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 29
november 2006, nr.165.291).

Het beroep tot nietigverklaring is, in de mate dat het betrekking heeft op de tweede bestreden
beslissing, onontvankelijk.

2.4. In haar nota met opmerkingen stelt verwerende partij dat verzoekende partij niet op basis
van concrete gegevens aantoont dat zij een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zal
ondervinden bij de onmiddellijke uitvoering van de bestreden beslissingen.

Er bestaat geen noodzaak om hierover uitspraak te doen. Betreffende de tweede bestreden
beslissing is uit het voorgaande gebleken dat het beroep tot nietigverklaring onontvankelijk is
en betreffende de eerste bestreden beslissing zal uit hetgeen hierna volgt, blijken dat in elk
geval het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. In die omstandigheden is het niet
nodig om de opgeworpen exceptie te onderzoeken.

3. Rechtspleging

De verwerende partij vraagt in haar nota met opmerkingen “de kosten ten laste te leggen van de
verzoekende partij”.

Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen
gerechtskosten kan opleggen en derhalve evenmin de kosten ten laste van verzoekende partij
kan leggen. Het verzoek van de verwerende partij daartoe wordt verworpen.

4. Onderzoek van het beroep

4.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en
3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen, de motiveringsplicht en artikel 62 van de Vreemdelingenwet.

In het tweede middel, waarvan de uiteenzetting een zeer beknopte versie is van de
uiteenzetting van het eerste middel en dat derhalve samen met het eerste middel behandeld
wordt, voert verzoekende partij de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel
van behoorlijk bestuur aan.

Ter adstruering van haar eerste middel zet verzoekende partij het volgende uiteen in haar
verzoekschrift:

“2.1. Eerste  middel: Schending art. 2 en  3 van de Wet van 29 juli 1991, schending van de
motiveringsplicht.
1.
De Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurhandelingen voorziet in een
verplichting voor besturen om hun beslissingen uitdrukkelijk  en afdoende te motiveren.
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Dit brengt met zich dat de beslissing niet enkel een dictum moet bevatten, maar ook de redenen dient
te omvatten die tot dit besluit hebben kunnen leiden.

Bovendien moet deze motivering afdoend zijn. Dit impliceert ondermeer dat de motivering pertinent en
draagkrachtig moet zijn zodat de belanghebbende in de mogelijkheid verkeerd om zijn rechten ten
opzichte van deze beslissing te laten gelden.

Het afdoend karakter van de motivering impliceert tevens dat de motivering in rechte en feite evenredig
moet zijn met het belang, de aard en het voorwerp van de beslissing.
(zie o.a: A. MAST, J DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch
administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, 692 - 695.; R.v.St. nr. 167.754, 13 februari 2007,
www.raadvst-consetat.be.)

De wet motivering bestuurshandelingen verweeft zodoende dan ook de formele en materiële
motiveringsplicht.
(A. COOLSAET en 1. OPDEBEEK, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, die keure,
1996, 120 - 121.)
2.
De motiveringsplicht van dergelijke beslissingen werd tevens vastgelegd in art. 62 van de Wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.

Dit artikel stelt onomwonden dat de administratieve beslissing met reden dient te worden omkleed.

Een gebrek aan motivatie, gebaseerd op art. 62 Wet 15 december 1980, werd reeds door de
Raad van State veroordeeld.
(R.v. St. nr. 30.553 30juni 1988, Arr. R.v.St. 1988, z.p.)
3.
In casu dient vastgesteld te worden dat de bestreden beslissing niet aan de voorwaarden gesteld door
voormelde wet van 1991 en art. 62 voldoet.

Verweerster stelt kortweg dat de aanvraag van verzoeker ontoelaatbaar is daar deze niet vergezeld werd
van een "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..."

De door verzoeker bijgebrachte geboorteakte kon niet door verweerster beschouwd worden als zijnde
een identiteitsdocument.
4.
Verweerster gaat hier voorbij aan het feit dat vooreerst art. 9 bis van de Vreemdelingenwet niet
preciseert wat onder een identiteitsdocument dient verstaan te worden.
Daar een geboorteakte de identiteit van een persoon ab initio vaststelt, kan dit document als een
identiteitsdocument beschouwd worden.
Tevens de omzendbrief, van 21 juni 2007 betreffende de wijziging in de reglementering betreffende het
verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006,
preciseert niet wat onder een identiteitsdocument moet verstaan worden.

Het arrest 11.335 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen d.d. 19 mei 2008 heeft hierin volgens
verweerster verandering gebracht door te stellen dat een geboorteakte niet dezelfde bewijswaarde heeft
als een paspoort of dergelijke.

Deze rechtspraak dateert niet enkel duidelijk  van na de aanvraag art. 9 bis Vreemdelingenwet van
verzoeker zodat hij hiermee geen rekening kon houden. Belangrijker is dat deze rechtspraak enkel
betrekking heeft op aanvragen art. 9 ter Vreemdelingenwet ofwel de regularisatie om medische redenen.



                                    RvV X/ Pagina 6 van 13

Het in het arrest geciteerde KB heeft eveneens enkel betrekking op art. 9 ter Vw. zodat dit arrest in
casu geenszins mutatits mutandis kan toegepast worden en geen algemene draagwijdte kan toegekend
worden.

Daar verzoeker reeds een identiteitsdocument meedeelde was het dan ook niet meer opportuun om
verder te motiveren waarom hij geen andere identiteitsdocumenten kan overmaken.
5.
In deze dient ook beklemtoond te worden dat verzoeker van een vrijstelling tot bijbrengen van een
identiteitsdocument kon genieten zoals voorzien in art. 9 bis Vreemdelingenwet daar er nog steeds een
beroep inzake asiel bij de Raad van State hangende is. Dit werd uitdrukkelijk  door verzoeker in zijn
verzoekschrift vermeld, doch rept verweerster in haar beslissing met geen woord over het bestaan van
deze procedure.
6.
Verweerster heeft niet afdoende gemotiveerd waarom de geboorteakte van verzoeker niet kon volstaan
als identiteitsdocument, zeker gelet op het feit dat het verzoekschrift dateert van voor de uitspraak
hieromtrent door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Meer nog, verweerster heeft zelfs niets gezegd over de procedure voor de Raad van State en de daaraan
gekoppelde vrijstelling tot mededeling van een identiteitsdocument.
7.
Deze uiterst beperkte motivering druist in met wat hoger werd gesteld, namelijk  dat de motivering van
een beslissing evenredig moet zijn met het belang ervan.

In casu heeft deze beslissing voor verzoeker zeer verstrekkende gevolgen daar deze oordeelt over zijn
verblijf in België.

De uiterst summiere motivering van DVZ staat dan ook in contrast met het belang van de beslissing
voor verzoeker.

Bovendien is het zo dat wanneer een bestuur een discretionaire bevoegdheid heeft in het nemen van
beslissingen, deze uitgebreider dienen gemotiveerd te worden. Dit is in casu duidelijk  niet gebeurd.

Dat het middel bijgevolg ernstig is.”

Ter adstruering van haar tweede middel zet verzoekende partij het volgende uiteen in haar
verzoekschrift:

“2.2. Tweede middel: Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur. 1.
Op elk bestuur rusten de beginselen van behoorlijk  bestuur, zo ook het zorgvuldigheids beginsel.

Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert dat een bestuur zijn beslissing zorgvuldig dient voor te bereiden,
zich dient te baseren op correcte feitenvinding, zich voldoende dient te informeren, belangen dient af te
wegen etc.

(A. MAST, e.a., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2002, 53-54.)
2.
De Dienst Vreemdelingenzaken dient haar beslissing met de nodige zorgvuldigheid te nemen, dit onder
meer door zich te baseren op alle elementen van het dossier.

Door uiterst summier te stellen dat een geboorteakte niet als identiteitsdocument kan beschouwd
worden en niet naar de procedure bij de Raad van State te verwijzen heeft verweerster het
zorgvuldigheidsbeginsel geschonden.

Dat het middel bijgevolg ernstig is.”
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4.2. Met betrekking tot de aangevoerde schending van de motiveringsplicht in het eerste
middel, dient erop te worden gewezen dat de in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van
de Vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de bestuurde,
zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen
waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er
aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van
de genoemde wet van 29 juli 1991 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.

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve
overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient
dus niet “verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de
beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te
vermelden.

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene
overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en
gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de
bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en
RvS 27 juni 2007, nr. 172.821).

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond
waarvan tot de onontvankelijkheid van de aanvraag wordt besloten.

In de motivering van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische
grondslag, met name artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, naar het feit dat de aanvraag om
machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet
vergezeld ging van de door de wet gestelde voorwaarde van een identiteitsdocument of een
geldige motivering om verzoekende partij vrij te stellen van deze voorwaarde en naar het feit
dat de door verzoekende partij voorgelegde geboorteakte niet kan worden aanvaard.

De Raad stelt vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift niet aanvoert dat deze
motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke
gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan
het doel van de formele motiveringsplicht.

Ook uit het verzoekschrift zelf blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden
beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en
verzoekende partij bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat
het eerste middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.

Er dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet
tot de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling van de aanvraag om machtiging tot
voorlopig verblijf op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in de plaats te stellen van
die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht
enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van deze aanvraag is uitgegaan
van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan
niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen (cf. RvS 7 december 2001, nr.
101.624).

Het hoofdmotief van de eerste bestreden beslissing bestaat erin dat verzoekende partij geen
kopie van het internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, noch van de
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nationale identiteitskaart heeft ingediend en geen geldige motivering naar voren heeft gebracht
die toelaat verzoeker vrij te stellen van deze voorwaarde.

Artikel 9 bis, §1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“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 aan 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, toegelaten cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een
verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is uitgesproken;

- de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in
België, op geldige wijze aantoont.”

De 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 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 onderscheiden te worden twee situaties, waarin de overlegging
van een identiteitsdocument niet noodzakelijk is:
- de situatie van de asielzoeker wiens asielaanvraag nog niet definitief werd afgewezen of
wiens cassatieberoep bij de Raad van State hangende is overeenkomstig artikel 20 (nieuw)
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
- de situatie van een vreemdeling die aantoont dat het onmogelijk is om het vereiste
document in België te verwerven (Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2478/001, p. 33).

Uit de samenlezing van de voornoemde bepalingen volgt dat de verblijfsmachtiging enkel in
het Rijk kan worden aangevraagd indien voldaan is aan de beide navolgende cumulatieve
ontvankelijkheidsvoorwaarden:
1° er zijn buitengewone omstandigheden aanwezig om het niet afhalen van de machtiging bij
de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te
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 verblijfsdocument
dan wel van het feit dat hij zich in één van de gevallen bevindt waar deze voorwaarde geen
toepassing vindt, rust op de aanvrager.

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

Betreffende de motivering van de eerste bestreden beslissing voert verzoekende partij
hoofdzakelijk elementen aan die enerzijds betrekking hebben op de vraag of de door
verzoekende partij voorgelegde geboorteakte een identiteitsdocument in de zin van artikel
9bis van de Vreemdelingenwet is en anderzijds op het feit dat nog een procedure bij de Raad
van State hangende is.

Met betrekking tot de geboorteakte voert verzoekende partij aan dat verwerende partij is
voorbijgegaan aan het feit dat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet preciseert wat onder
een identiteitsdocument moet worden verstaan, dat dit ook in de omzendbrief van 21 juni
2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van
vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006
(hierna: de omzendbrief van 21 juni 2007) niet gepreciseerd wordt en dat een geboorteakte de
identiteit van een persoon ab initio vaststelt en derhalve als een identiteitsdocument kan
worden beschouwd. Vervolgens stelt zij dat “(h)et arrest 11.335 van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen d.d. 19 mei 2008 (…) hierin volgens verweerster verandering (heeft) gebracht
door te stellen dat een geboorteakte niet dezelfde bewijswaarde heeft als een paspoort of dergelijke”,
waarbij zij aanvoert dat dit arrest niet alleen dateert van na de aanvraag om machtiging tot
verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zodat ze hiermee geen rekening
kon houden, maar tevens, wat belangrijker is, dat deze rechtspraak enkel betrekking heeft op
aanvragen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en ook het “in het arrest
geciteerde KB” enkel betrekking heeft op artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, zodat het arrest
niet mutatis mutandis kan worden toegepast en geen algemene draagwijdte heeft. Ten slotte
stelt verzoekende partij in dit verband dat zij reeds een identiteitsdocument meedeelde en het
dan ook niet meer opportuun was om verder te motiveren waarom zij geen andere
identiteitsdocumenten kon overmaken.

De Raad wijst erop dat in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet inderdaad niet nader wordt
toegelicht wat onder “identiteitsdocument” dient begrepen te worden, maar dat de omzendbrief
van 21 juni 2007 wel degelijk aangeeft welke identiteitsdocumenten in het kader van artikel
9bis van de Vreemdelingenwet aanvaard worden:

“(i)n dit verband kunnen enkel een internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel,
of een nationale identiteitskaart aanvaard worden”.

In de bijhorende voetnoot wordt gesteld dat
“(d)eze 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”.

Uit de stukken door verzoekende partij bij haar verzoekschrift gevoegd en uit het
administratieve dossier blijkt dat verzoekende partij bij haar aanvraag om machtiging tot
verblijf met toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet enkel een geboorteakte
heeft gevoegd, hetgeen zij ook niet betwist. In haar aanvraag om machtiging tot verblijf stelt zij
dat zij “enkel over een geboorteakte (beschikt), doch (…) geen andere identiteitsdocumenten meer
(heeft)” en “deze (derhalve) niet (kan) bijbrengen”.

Een geboorteakte is noch een internationaal erkend paspoort noch een gelijkgestelde reistitel
noch een nationale identiteitskaart en derhalve geen identiteitsdocument in de zin van artikel
9bis van de Vreemdelingenwet.

Waar verzoekende partij stelt dat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en de omzendbrief
van 21 juni 2007 niet preciseren wat onder een identiteitsdocument dient te worden verstaan
en dat een geboorteakte als identiteitsdocument kan beschouwd worden, maar dat het arrest
nr. 11.335 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 19 mei 2008 “hierin” volgens
verwerende partij verandering heeft gebracht door te stellen dat een geboorteakte niet
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dezelfde bewijswaarde heeft als een paspoort of dergelijk, wijst de Raad erop dat nergens in
de eerste bestreden beslissing wordt gesteld dat het arrest van 19 mei 2008 een verandering
ten aanzien van geboorteaktes heeft teweeggebracht, maar dat de bestreden beslissing
slechts citeert uit hogergenoemd arrest, met name de zin “Alhoewel een geboorteakte bepaalde
gegevens kan verschaffen zoals een identiteitskaart, toont een geboorteakte niet aan dat de drager van
het document de persoon is die omschreven wordt in het document en heeft het niet dezelfde
bewijswaarde” en vervolgens aangeeft uit welk arrest deze zin afkomstig is. Verzoekende partij
voert aan dat zij met dit arrest geen rekening kon houden, aangezien het dateert van na haar
aanvraag om machtiging tot verblijf, maar in dit verband dient te worden benadrukt dat
verzoekende partij geenszins aannemelijk maakt dat de bestreden beslissing ervan uitgaat
dat op basis van hogernoemd arrest van 19 mei 2008 een geboorteakte onaanvaardbaar is
geworden als identiteitsdocument en dit voordien niet reeds het geval was. De Raad
benadrukt nogmaals dat reeds in de omzendbrief die dateert van 21 juni 2007 en die werd
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 juli 2007 en die aldus dateert van vóór de
aanvraag om machtiging tot verblijf van verzoekende partij van 7 december 2007, de term
“identiteitsdocument” nader omschreven wordt en daaruit blijkt dat een geboorteakte niet in
aanmerking komt. Verzoekende partij kan derhalve niet voorhouden dat zij “reeds een
identiteitsdocument meedeelde” en “het dan ook niet meer opportuun (was) om verder te motiveren
waarom hij geen andere identiteitsdocumenten kan overmaken”, gezien zij op het moment van het
indienen van haar aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van de omzendbrief van 21
juni 2007 kon achterhalen welke identiteitsdocumenten zouden aanvaard worden en bijgevolg
dat een geboorteakte niet in aanmerking zou komen.

Verzoekende partij werpt tevens op dat “deze rechtspraak ” enkel betrekking heeft op aanvragen
om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en vervolgens
dat het in het arrest geciteerde koninklijk besluit enkel betrekking heeft op artikel 9ter van de
Vreemdelingenwet, zodat dit arrest niet mutatis mutandis kan worden toegepast en geen
algemene draagwijdte kan worden toegekend. De Raad wijst erop dat de in de eerste
bestreden beslissing overgenomen passage van hogergenoemd arrest van 19 mei 2008 in
het algemeen verwijst naar bepaalde eigenschappen (een geboorteakte kan bepaalde
gegevens verschaffen zoals een identiteitskaart, maar toont niet aan dat de drager van het
document de persoon is die omschreven wordt in het document) en de bewijswaarde van
een geboorteakte en dat uit deze passage niet blijkt dat een geboorteakte deze
eigenschappen en bewijswaarde enkel zou hebben in het kader van artikel 9ter van de
Vreemdelingenwet. Met betrekking tot het “in het arrest geciteerde KB”, met name het koninklijk
besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten 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 (hierna: het
koninklijk besluit van 17 mei 2007), wijst de Raad erop dat dit koninklijk besluit weliswaar
betrekking heeft op aanvragen om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9ter van
de Vreemdelingenwet en niet op aanvragen om machtiging tot verblijf met toepassing van
artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, maar dat in de omzendbrief van 21 juni 2007 met
betrekking tot de voorwaarde “identiteitsdocument” wordt verwezen naar het koninklijk besluit
van 17 mei 2007, in het bijzonder naar artikel 7, het artikel waarin wordt verwezen naar de
documenten die de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van 9ter van de
Vreemdelingenwet moeten vergezellen, waarbij de omzendbrief uitdrukkelijk spreekt van “het
analoge artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007”.

Gelet op het voorgaande maakt verzoekende partij niet aannemelijk dat in de eerste
bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd waarom de geboorteakte van verzoekende
partij niet kon volstaan als identiteitsdocument.

Verzoekende partij werpt als tweede grief op dat zij in haar “verzoekschrift” uitdrukkelijk had
vermeld dat “nog steeds een beroep inzake asiel bij de Raad van State hangende is” en zij aldus van
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een vrijstelling tot bijbrengen van een identiteitsdocument kon genieten, maar dat in de eerste
bestreden beslissing “met geen woord over het bestaan van deze procedure (is gerept)”.

Uit de aanvraag van 7 december 2007 van verzoekende partij om machtiging tot verblijf met
toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet blijkt dat op twee plaatsen, beide onder
de titel “1. Vooraf”, sprake is van een hangende procedure bij de Raad van State:

“a. Identiteit, nationaliteit en samenstelling gezin,
(…)

Het vreemdelingendossier van verzoeker is gekend onder:
Dienst Vreemdelingenzaken: 5576406
Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen; 0411325

De procedure die thans hangende is voor de Raad van State is aldaar gekend onder het rolnummer: G/A
162.598/VII/37.025

Verzoeker kreeg het nationaal nummer 87080137127 toegekend.

(…)
d. Procedure

Op 13 februari 2004 heeft verzoeker, samen met zijn broer, zich bij de Dienst Vreemdelingenzaken
aangemeld en asiel aangevraagd.

De Dienst Vreemdelingenzaken weigerde verzoeker de toegang tot het verblijf in België bij beslissing
d.d. 1 maart 2004. (stuk 2)

Op 27 april 2004 werd verzoeker door het Commissariaat - Generaal gehoord.

Het Commissariaat - Generaal bevestigde de beslissing van de DVZ en weigerde tevens het verblijf in
België, dit bij beslissing d.d. 14 april 2005. (stuk 3)

Tegen deze beslissing werd een vernietigings - en schorsingsberoep bij de Raad van State ingesteld
d.d. 18 mei 2005. Deze procedure is thans nog steeds hangende en is gekend onder het rolnummer
G/A 162.598/VII/37.025.”

De Raad stelt vast dat verzoekende partij nergens in haar aanvraag om machtiging tot verblijf
aanvoert dat zij zich in één van de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 1, tweede lid van de
Vreemdelingenwet, bevindt, op basis waarvan zij van de voorwaarde dat zij over een
identiteitsdocument dient te beschikken, zou worden vrijgesteld.

Bovendien wijst de Raad erop dat in artikel 9bis, § 1, tweede lid, eerste streepje, van de
Vreemdelingenwet slechts twee mogelijkheden zijn voorzien, met name het geval van een
“asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen” en
het geval waarin
“tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, toegelaten cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik
waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is uitgesproken”.

In haar aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de
Vreemdelingenwet geeft verzoekende partij aan dat zij tegen de bevestigende beslissing tot
weigering van verblijf van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
van 14 april 2005 een “vernietigings - en schorsingsberoep bij de Raad van State” heeft ingesteld.
Verzoekende partij erkent daarenboven in haar verzoekschrift dat het door haar ingestelde
beroep bij de Raad van State een “vernietigings - en schorsingsberoep” is en ook uit het
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administratief dossier blijkt dat de procedure door verzoekende partij ingesteld bij de Raad
van State een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring tegen
hogergenoemde beslissing van de Commissaris-generaal is.

Er dient te worden benadrukt dat tegen een bevestigende beslissing van weigering van verblijf
van de Commissaris-generaal, overeenkomstig de op het ogenblik van het indienen van het
beroep geldende reglementering, enkel een vordering tot schorsing en een annulatieberoep
openstond bij de Raad van State en geen cassatieberoep overeenkomstig artikel 14, §2 van
de Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (hierna: de RvS-wet).

De Raad wijst enerzijds erop dat er geen toelaatbaarheidsfase is voorzien in het kader van
een annulatieberoep. Enkel het cassatieberoep, bedoeld in artikel 14, §2 van de RvS-wet,
wordt, overeenkomstig artikel 20, §1 van de RvS-wet, pas behandeld voor zover het
toelaatbaar is verklaard. Anderzijds benadrukt de Raad dat door verzoekende partij geen
cassatieberoep bij de Raad van State werd ingesteld, maar een vordering tot schorsing en
een beroep tot nietigverklaring.

Bovendien dient nogmaals te worden opgemerkt dat de procedure voor de Raad van State
geen automatische schorsende werking heeft en geen deel uitmaakt van de asielprocedure.
Bijgevolg moet de bevestigende beslissing van de Commissaris-generaal van 14 april 2005,
conform de vaste rechtspraak van de Raad van State, rechtsgeldig en uitvoerbaar worden
geacht tenzij en totdat de Raad van State er op het ingestelde schorsings- en/of
vernietigingsberoep anders over zou beslissen.

Gelet op het feit dat verzoekende partij zich noch in de situatie bevindt waarin haar
asielaanvraag niet definitief afgewezen is noch in de situatie waarin zij een toelaatbaar
cassatieberoep heeft ingediend en zich derhalve in geen van beide gevallen van vrijstelling
bepaald in artikel 9bis, § 1, tweede lid, eerste streepje van de Vreemdelingenwet bevindt, kan
aan verwerende partij niet worden verweten in de eerste bestreden beslissing geen
motivering te hebben opgenomen betreffende de vordering tot schorsing en het beroep tot
nietigverklaring die hangend zijn bij de Raad van State, aangezien deze procedure geen
aanleiding kan geven tot toepassing van artikel 9bis, § 1, tweede lid, eerste streepje van de
Vreemdelingenwet. Overigens merkt de Raad op dat verzoekende partij in haar aanvraag om
machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet geenszins
gewag heeft gemaakt van het feit dat de voorwaarde dat zij over een identiteitsdocument dient
te beschikken omwille van de hangende procedure voor de Raad van State op haar niet van
toepassing is. Verzoekende partij maakt derhalve niet aannemelijk dat de eerste bestreden
beslissing niet afdoende gemotiveerd is doordat “niets gezegd (is) over de procedure voor de Raad
van State en de daaraan gekoppelde vrijstelling tot mededeling van een identiteitsdocument”.

Ten slotte voert verzoekende partij aan dat de beperkte motivering van de eerste bestreden
beslissing niet evenredig is met het belang ervan en dat de beslissingen waarbij een bestuur
een discretionaire bevoegdheid heeft, uitgebreider dienen gemotiveerd te worden, hetgeen in
casu niet is gebeurd.

In de mate dat dit onderdeel van het middel dient begrepen te worden als dat verzoekende
partij meent dat de motivering van de eerste bestreden beslissing onvoldoende is, stelt de
Raad vast dat, gelet op het voorgaande, het motief in de eerste bestreden beslissing dat de
door verzoekende partij ingediende geboorteakte niet kan worden aanvaard als
identiteitsdocument, volstaat om overeenkomstig de bepalingen van het eerste en tweede lid
van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet tot de onontvankelijkheid van de aanvraag om
machtiging tot verblijf met toepassing van dit artikel te besluiten.

In de mate dat dit onderdeel van het middel dient begrepen te worden als dat verzoekende
partij meent dat het motief op zich dat een geboorteakte in het kader van artikel 9bis van de
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Vreemdelingenwet niet als identiteitsdocument wordt aanvaard, niet evenredig is met het
belang van de beslissing voor verzoekende partij, merkt de Raad op dat verzoekende partij
kritiek geeft op de wet, maar de beoordeling hiervan niet toekomt aan de Raad.

In de mate dat verzoekende partij met dit onderdeel van het middel aanvoert dat zij het niet
eens is met de beoordeling van de gemachtigde van de minister, wijst de Raad erop dat het
feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde
van de minister niet volstaat om de motieven te weerleggen. De door verzoekende partij
aangevoerde grieven maken geenszins aannemelijk dat de gemachtigde van de minister niet
in alle redelijkheid tot de eerste bestreden beslissing is gekomen.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in het tweede
middel, merkt de Raad op dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting
oplegt haar beslissingen 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).

In de uiteenzetting van dit middel voert verzoekende partij aan dat “(d)e Dienst
Vreemdelingenzaken (…) haar beslissing met de nodige zorgvuldigheid (dient) te nemen, dit onder meer
door zich te baseren op alle elementen van het dossier” en dat de eerste bestreden beslissing het
zorgvuldigheidsbeginsel schendt “(d)oor uiterst summier te stellen dat een geboorteakte niet als
identiteitsdocument kan beschouwd worden en niet naar de procedure bij de Raad van State te
verwijzen”. Zij herneemt bijgevolg zeer beknopt wat zij reeds in de uiteenzetting van haar eerste
middel heeft aangevoerd, maar laat na aan te tonen op grond waarvan zij uit deze bewering
afleidt dat de gemachtigde van de minister zijn beslissing niet met de nodige zorgvuldigheid
heeft genomen en zich niet op alle elementen van het dossier heeft gebaseerd en derhalve op
welke wijze de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel precies schendt. Een
schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt.

Het eerste en het tweede middel, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, zijn ongegrond.

4.3. Uit voorgaande blijkt dat de zaak slechts korte debatten heeft vereist. Er is derhalve grond
om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006
houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot
schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot
nietigverklaring verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen en twintig januari
tweeduizend en negen door:

mevr. Ch. BAMPS,  kamervoorzitter,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,
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