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 nr.  40 142 van 15 maart 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart zonder nationaliteit te zijn, op 28 januari 2010 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 26 november 2009 

waarbij de aanvraag tot 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 verklaard wordt, aan verzoeker ter kennis gebracht op 30 december 

2009. 

 

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 15 februari 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 maart 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MOSKOFIDIS verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat N. LUCAS, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 30 december 1996 dient verzoeker een eerste asielaanvraag in. Deze aanvraag wordt op 25 juli 

1997 afgewezen door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna afgekort: 

de Commissaris-generaal) middels een bevestigde beslissing van weigering van verblijf.  

 

Op 5 december 2001 dient betrokkene een tweede asielaanvraag in. 

Op 19 december 2001 neemt de Commissaris-generaal nogmaals een bevestigende beslissing 

houdende de weigering van verblijf in het Rijk.  
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In de periode 1997 tot 2006 wordt verzoeker zeven maal veroordeeld door de correctionele rechtbank te 

Antwerpen. Hij maakt zich meermaals schuldig aan diefstal, afpersing, poging tot misdaad. 

 

Op 15 december 2006 wordt aan betrokkene het bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing 

tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde ter kennis gebracht.  

 

Op 26 juni 2007 wordt aan verzoeker opnieuw het bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing 

tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde ter kennis gebracht.  

 

Op 30 juli 2007 dient betrokkene een derde asielaanvraag in. Diezelfde dag wordt de beslissing 

genomen tot weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13 quater) samen met 

een bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoeker ter kennis gebracht. 

 

Op 29 augustus 2007 dient verzoeker een beroep tot nietigverklaring in tegen bovenvermelde beslissing 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna afgekort: de Raad). Dit beroep wordt op 19 

november 2007 verworpen door de Raad bij wijze van arrest nr. 3757. 

 

Op 8 juni 2009 dient betrokkene een aanvraag om machtiging tot verblijf in, op grond van artikel 9bis 

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna afgekort: de Vreemdelingenwet). 

 

Op 13 september 2009 dient verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in, op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 8 november 2009 actualiseert betrokkene zijn aanvragen om machtiging tot verblijf. Hij legt een 

typeformulier en acht bijkomende stavingstukken neer. 

 

Op 26 november 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis onontvankelijk wordt 

verklaard. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“(…) 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 attest van de Ambassade van Oekraïne kan niet aanvaard worden door onze dienst als motivering 

waarom betrokkene vrijgesteld zou zijn van de verplichting een kopie van het identiteitsdocument voor 

te leggen. Het attest bevestigt op zich niets méér dan dat betrokkene geen burger van Oekraïne is en 

dat de ambassade hierdoor geen laisser-passer kan afleveren. 

Het voorgelegde identiteitsdocument, namelijk het rijbewijs van betrokkene, kan niet aanvaard worden, 

gezien de omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1-b) stelt dat het een internationaal erkend paspoort of 

een gelijkwaardige reistitel, of een identiteitskaart moet zijn. 

Betrokkene verwijst naar de identiteitsdocumenten die in het dossier van zijn asielaanvraag werden 

neergelegd. De geboorteakte die in het verleden het dossier vervoegde kan niet door onze diensten 

worden aanvaard als zijnde een aanvaardbaar identiteitsdocument in het kader van deze aanvraag om 

machtiging tot verblijf. 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). 

Bijgevolg kunnen wij opmerken dat de aanvraag niet vergezeld ging van een kopie van het 

internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, noch van een kopie van de nationale 

identiteitskaart, noch van een geldige motivering die toelaat betrokkenen vrij te stellen van deze 

voorwaarde op grond van art. 9bis, §1 van de wet van 15.12.1980, gewijzigd door art. 4 van de wet van 

15.09.2006. 
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Gelieve over te gaan tot intrekking van het ontvangstbewijs dat eventueel aan betrokkene zou zijn 

afgeleverd. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert verzoeker aan wat volgt: 

 

“Schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980; van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet; van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen + schending van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur, o.a. het materiële motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel; 

manifeste beoordelingsfout 

 

DOORDAT verweerder stelt dat de aanvraag om machtiging tot verblijf, door verzoeker ingediend op 

08/06/2009, onontvankelijk is om reden dat de aanvraag niet vergezeld was van het internationaal 

erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, noch van een kopie van de identiteitskaart van verzoeker; 

hetzij de motivering die toelaat verzoeker vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9bis 

§1 van de wet. 

TERWIJL verzoeker bij zijn aanvraag dd. 08/062009 wel degelijk een attest van de Oekraïense 

Ambassade en kopie van zijn rijbewijs had gevoegd met de vermelding dat hij niet over een paspoort 

beschikt. 

 

Artikel 9bis § 1van de Vw. bepaalt het volgende: 

(…) 

 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 vreemdeIing 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 de door de FOD Binnenlandse Zaken gegeven motivering: 

 

(Het attest van de Ambassade van Oekraïne kan niet aanvaard worden door onze dienst als motivering 

waarom betrokkene vrijgesteld zou zijn van de verplichting een kopie van het identiteitsdocument voor 

te leggen. Het attest bevestigt op zich niets méér dan dat betrokkene geen burger van Oekraïne is en 

dat de ambassade hierdoor geen laisser-passer kan afleveren. Het voorgelegde identiteitsdocument, 

namelijk het rijbewijs van betrokkene, kan niet aanvaard worden, gezien de omzendbrief van 21.06.2007 

(punt II C1-b) stelt dat het een internationaal erkend paspoort of een gelijkwaardige reistitel. of een 

identiteitskaart moet zijn. Betrokkene verwijst naar de identiteitsdocumenten die in het dossier van zijn 

asielaanvraag werden neergelegd. De geboorteakte die in het verleden het dossier vervoegde kan niet 

door onze diensten worden aanvaard als zijn een aanvaardbaar identiteitsdocument in het kader van 

deze aanvraag om machtiging tot verblijf. 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.) 

 

blijkt niet dat verweerder in de bestreden beslissing van niet-ontvankelijkheid een behoorlijk onderzoek 

heeft gedaan van de door verzoeker aangevoerde feiten en stukken. Verweerder heeft ten onrechte de 

aanvraag om machtiging van zijn verblijf onontvankelijk verklaard, gezien zij de diverse gegevens die 

beschikbaar zijn in verzoekers dossier niet op een zorgvuldige en redelijke manier in acht heeft 

genomen. In de bestreden beslissing wordt een onvoldoende persoonlijke motivering gegeven, 

rekeninghoudend met de concrete en individuele elementen van voorliggend dossier. Door zich louter te 

beperken tot een vage en weinig zeggende stellingname over het feit dat verzoeker geen internationaal 

paspoort of identiteitskaart heeft voorgelegd blijkt dat verweerder niet in alle objectiviteit alle elementen 
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die werden aangehaald in het verzoekschrift tot verblijfsmachtiging dd. 08/06/2009, zowel afzonderlijk 

alsook gemeenschappelijk, voldoende in overweging heeft genomen. Uit de door verzoeker 

aangehaalde argumenten bleek nochtans dat een ontvankelijk verklaring van verzoekers aanvraag tot 

verblijfsmachtiging cfr. artikel 9his van de Vw. een rationele en aanvaardbare oplossing is. Vooreerst 

had verzoeker in zijn verzoekschrift dd. 08/06/2009 wel degelijk toegelicht dat hij niet over een paspoort 

beschikt. In het kader van zijn asielprocedure had verzoeker reeds een afdoende uitleg gegeven voor 

het ontbreken van een paspoort en identiteitskaart.Het administratief dossier bevindt zich in het bezit 

van verweerder, die nagelaten heeft om deze beschikbare inlichtingen aldaar te gaan nazien en/of 

verifiëren.Verweerder heeft dit ten onrechte niet gedaan en schendt derhalve de 

zorgvuldigheidsverplichting. Artikel 9bis § 1voorziet niet dat verzoeker de integrale uitleg voor het 

ontbreken van een paspoort in zijn schriftelijke aanvraag tot verblijfsmachtiging cfr. art. 9bis Vw. zélf, 

nergens anders, dient uiteen te zetten. Als verzoeker deze uitleg m.a.w. reeds heeft gegeven in het 

kader van zijn asielprocedure, dan zou deze uitleg, die beschikbaar is in het administratief (asiel) 

dossier van verzoeker en zich in het bezit van verweerder bevindt, moeten kunnen volstaan als geldige 

uitleg. 

Ten tweede heeft verweerder geen rekening gehouden met het gegeven dat verzoeker in 1996 zijn land 

had ontvlucht uit vrees voor zijn leven na moeilijkheden met de autoriteiten, en dat hij sindsdien nooit 

meer is teruggekeerd. Het voorgelegde rijbewijs alsook het in het asieldossier bijgebrachte 

geboortebewijs bevatten wel degelijk de identiteitsgegevens van verzoeker. Het betreffen objectieve 

stukken, afgeleverd door de bevoegde administratieve instanties in de voormalige Sovjetunie.De door 

verzoeker voorgelegde stukken zijn bovendien verifieerbaar. Ten onrechte heeft verweerder nagelaten 

om dit te doen. Door geen rekening te houden met de geboorteakte die verzoeker had bijgebracht, heeft 

verweerder de perken van zijn beoordelingsbevoegdheid overschreden. Trouwens, in de bestreden 

beslissing wordt de objectiviteit van het geboorteattest nergens in vraag gesteld door verweerder. In die 

zin is de aangevochten beslissing foutief en onafdoende gemotiveerd en maakt zij een schending uit 

van de motiveringsplicht. 

Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. Artikelen 2 en 3 van de Wet van 29/07/1991 voorzien dat de 

bestuurshandelingen. onder haar toepassingsgebied vallend, uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, 

dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en de feitelijke overwegingen moet vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. De motivering moet 

correct zijn en afdoende en de omvang van de motivering moet aangepast zijn aan het belang van de 

beslissing. De motivering is niet afdoende als het gaat om: Vage, duistere of niet terzake dienende 

uitleg. Onduidelijke, onnauwkeurige,ongeldige of niet plausibele motiveringen, stereotiepe, geijkte of 

gestandaardiseerde motiveringen (Van Heule D.. De motiveringsplicht en vreemdelingenwet. TVVR 

1993.67 cv.). Verweerder had het geheel van de elementen dienen te beoordelen, die door verzoeker 

werden bijgebracht, waaronder zijn persoonlijke moeilijkheden in de USSR waarvoor hij in 1996 een 

asielaanvraag had ingediend in België: zijn langdurige afwezigheid uit zijn land van herkomst : zijn 

gemis aan paspoort zoals afdoende blijkt uit zijn asieldossier : zijn geboortebewijs afgeleverd door de 

bevoegde instanties in de USSR om aan te nemen dat er in casu wel degelijk een afdoende motivering 

voorhanden is in de zin van artikel 9bis. §1 Vw. om verzoeker vrij te stellen van de voorwaarde om een 

internationaal paspoort te voegen bij zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging. Het is duidelijk dat dit in het 

voorliggende dossier niet voldoende gebeurd is.” 

 

In de nota repliceert verwerende partij dat verzoeker heeft nagelaten om de noodzakelijke documenten 

voor te leggen op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en het ontbreken van een geldige 

motivering zodat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid geheel terecht 

heeft beslist om de aanvraag onontvankelijk te verklaren.Verzoeker legt enerzijds een attest van de 

Ambassade van Oekraïne en anderzijds zijn rijbewijs voor. Uit het attest kan alleen afgeleid worden dat 

verzoeker geen burger is van Oekraïne en dat de Ambassade hierdoor geen laissez-passer kan 

afleveren. Het rijbewijs wordt niet aanvaard als identiteitsbewijs. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling 

heeft genomen zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve 

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. Artikel 

62, eerste lid, eerste zin van de Vreemdelingenwet bepaalt dat “de administratieve beslissingen (…) met 
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redenen (worden) omkleed”. Daargelaten de vraag of deze bepaling wel een motiveringsverplichting 

oplegt die niet minder streng is dan deze voorgeschreven door de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, – zodat de bestreden beslissingen derhalve niet 

zou vallen onder de toepassing van laatstgenoemde wet – kan hoogstens worden besloten dat de in 

artikel 62, eerste lid, eerste zin van de Vreemdelingenwet bepaalde vormvereiste dezelfde draagwijdte 

heeft als de motiveringsplicht die de Wet van 29 juli 1991 oplegt. Aangezien hiervoor is vastgesteld dat 

de voornoemde wet van 29 juli 1991 niet is geschonden, geldt eenzelfde vaststelling wat de schending 

van de in artikel 62 vervatte motiveringsplicht betreft. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel met name artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en naar het feit dat verzoeker geen kopie 

van het internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel noch van de nationale 

identiteitskaart heeft ingediend en geen geldige motivering naar voren heeft gebracht die toelaat 

verzoeker vrij te stellen van deze voorwaarde. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op welke 

juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor 

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Uit het door 

verzoeker neergelegde verzoekschrift blijkt trouwens dat verzoeker zowel de feitelijke als de juridische 

overwegingen kent zodat het doel dat met het bestaan van de formele motiveringsplicht beoogd wordt, 

is bereikt. Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

In wezen voert voert verzoeker de schending van de materiële motiveringsplicht aan. Het middel zal dan 

ook verder vanuit dit oogpunt worden onderzocht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zich bij de beoordeling van de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in de plaats te stellen 

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 de 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 gekomen.  

 

De beoordeling van de aangevoerde schending van de motiveringsplicht valt samen met de beoordeling 

van de aangevoerde schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9bis bepaalt wat 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.(…)” 

 

De bedoeling van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is een duidelijk kader te scheppen voor de 

aanvraag tot het verkrijgen 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 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

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 2006-

2007, nr. 2478/001, p. 33). 

 

Hieruit 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 het feit dat hij zich in één van de gevallen 

bevindt waar deze voorwaarde geen toepassing vindt, rust op de aanvrager. 

 

De bewijslast voor het voldaan zijn aan de vereiste te beschikken over een identiteitsdocument dan wel 

van het feit dat hij zich in één van de gevallen bevindt waar deze voorwaarde geen toepassing vindt, 

rust op de aanvrager. 

 

Waar verzoeker stelt dat hij bij zijn aanvraag wel degelijk een attest van de Oekraïense ambassade en 

een kopie van zijn rijbewijs heeft toegevoegd, wijst de verwerende partij erop dat in artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet niet nader wordt toegelicht wat onder “identiteitsdocument” dient begrepen te 

worden, maar dat uit de Memorie van toelichting bij het 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 (Parl.St., Kamer, 2005-2006, n° 2478/001, 33-34) en uit 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 (BS 4 juli 2007) blijkt dat met 

betrekking tot de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde het volgende wordt gesteld: “In dit verband 

kunnen enkel een internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of een nationale 

identiteitskaart aanvaard worden.”  

 

Verzoeker ontkent niet dat de interpretatie van de Memorie van toelichting of van de voormelde 

omzendbrief van 21 juni 2007 onjuist zou zijn en bewijst niet dat een rijbewijs gelijkgesteld kan worden 

met een identiteitsdocument. 

 

Een rijbewijs toont aan dat een persoon met een bepaalde identiteit gemachtigd is tot het rijden met een 

voertuig maar dit toont, in tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, niet noodzakelijkerwijze aan dat de 

persoon die in het bezit is van een rijbewijs, de erop vermelde identiteit heeft. Dit kan enkel aangetoond 

worden door het overleggen van een erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel of een nationale 

identiteitskaart. Het loutere feit dat een rijbewijs een objectief stuk is dat werd afgeleverd door de 

bevoegde administratieve instanties in de Sovjetunie doet hier geen afbreuk aan. De bestreden 

beslissing stelt derhalve terecht dat een rijbewijs niet kan aanvaard worden als een identiteitsbewijs. 

 

Het attest van de Oekraïense ambassade stelt enkel dat betrokkene geen burger is van Oekraïne en dat 

ze om deze reden geen laissez-passer kunnen afleveren. Ook dit document kan bezwaarlijk als een 

identiteitsdocument worden aanzien. In zoverre verzoeker hiermee wil aantonen dat hij niet over een 

identiteitsdocument kan beschikken, dient te worden vastgesteld dat de verwerende partij terecht stelt 

dat deze interpretatie niet kan worden afgeleid uit het voorgelegde document. Het attest is duidelijk. Het 

stelt dat verzoeker geen burger is van Oekraïne. Dit attest stelt niet dat verzoeker het staatsburgerschap 

van Oekraïne niet zou kunnen verkrijgen, evenmin kan uit dit attest worden afgeleid dat verzoeker 

staatloos is. Verzoeker beweert wel dat hij geen nationaliteit heeft doch nergens blijkt uit de stukken van 

het administratief dossier dat verzoeker als staatloze werd erkend en verzoeker brengt evenmin 

gegevens aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat hij dit statuut heeft verkregen. Aldus toont 

verzoeker niet aan dat hij in de onmogelijkheid verkeert om een reisdocument te verwerven. 
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Tevens stelt de bestreden beslissing dat de verwijzing naar de geboorteakte in zijn asieldossier niet 

voldoende is om een ontvankelijke aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet en wordt omstandig gemotiveerd waarom De verwerende partij kan 

worden gevolgd waar zij stelt dat een geboorteakte niet kan gelijkgesteld worden met 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 . 

 

De problemen die verzoeker beweert te hebben gehad in zijn thuisland zijn in casu niet relevant. Deze 

feiten en omstandigheden werden beoordeeld in het kader van zijn asielaanvragen, welke telkens op 

een negatieve wijze werden afgesloten.  

 

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij stelt dat de verwerende partij ook rekening had moeten 

houden met zijn asieldossier waaruit zijn gemis aan paspoort voldoende blijkt. Vooreerst is de 

asielprocedure een procedure die volledig los staat van de procedure waarin een aanvraag om 

machtiging tot verblijf kan worden gevraagd. Nogmaals dient te worden gewezen op de inhoud van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zoals hierboven werd uiteengezet en dient te worden benadrukt 

dat de wetgever uitdrukkelijk heeft voorzien in welke gevallen niet dient voldaan te worden aan de 

vereiste dat een identiteitsdocument moet overgelegd worden in het kader van een aanvraag 

overeenkomstig artikel 9bis, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet en dat de door verzoeker 

aangegeven situatie niet onder deze uitzonderingsbepalingen valt. 

 

Daarenboven wordt erop gewezen dat verzoeker niet toelicht hoe de gemachtigde van de 

staatssecretaris gelet op het risico van identiteitsusurpatie, met zekerheid kan weten of de persoon die 

een aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis heeft ingediend 

tevens de persoon is die de asielprocedure heeft doorlopen indien geen identiteitsstuk werd gevoegd bij 

de aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Inderdaad om het risico van 

identiteitsusurpatie te vermijden, dient bij de aanvraag zelf een identiteitsdocument overgelegd te 

worden zodat de identificatie van de persoon die de aanvraag op grond van artikel 9bis heeft ingediend 

kan geschieden zodat na identificatie eventueel het dossier van de aanvrager kan getraceerd worden.  

 

Verzoeker heeft geen geldig identiteitsdocument voorgelegd met betrekking tot zijn aanvraag op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft niet op kennelijk onredelijke 

wijze geoordeeld dat de aanvraag niet vergezeld ging 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 artikel 

9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet.  

 

Verzoeker maakt geen schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet aannemelijk. Evenmin 

toont verzoeker aan dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de concrete en de individuele 

elementen van het voorliggende dossier of dat de motivering van de bestreden beslissing onvoldoende 

zou zijn. Noch een schending van de materiële motiveringsplicht noch van het zorgvuldigheidsbeginsel 

of van het redelijkheidsbeginsel wordt aangetoond. Ook een manifeste beoordelingsfout wordt niet 

aangetoond door verzoeker. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending van het redelijkheidsbeginsel aan. 

  

 Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker uiteen wat volgt: 

 

“Verzoeker is van oordeel dat verweerder het redelijkheidsbeginsel miskend heeft. In zijn verzoekschrift 

dd. 08/06/2009 had verzoeker wel degelijk toegelicht dat hij niet over een paspoort beschikt. In het 

kader van zijn asielprocedure had verzoeker reeds een afdoende uitleg gegeven voor het ontbreken van 

een paspoort en identiteitskaart. Ofschoon het administratief dossier zich in het bezit van verweerder 

bevindt heeft deze laatste nagelaten om deze beschikbare inlichtingen aldaar te gaan nazien en/of 

verifiëren. Verweerder heeft geen, minstens onvoldoende rekening gehouden met het gegeven dat 

verzoeker zijn land had ontvlucht uit vrees voor zijn leven in de zin van de Geneefse Conventie na 

ernstige moeilijkheden met de autoriteiten, en waardoor hij in 1996 een asielaanvraag had ingediend bij 
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de Belgische asielinstanties. Het geboortebewijs en het rijbewijs afgeleverd door de bevoegde 

administratieve instanties bevatten wel degelijk identiteitsgegevens van verzoeker. Het betreffen 

objectieve en verifieerbare documenten. In de bestreden beslissing wordt trouwens de objectiviteit van 

deze attesten niet in vraag gesteld door verweerder. Daarom dat het ontvankelijk verklaren van 

verzoekers aanvraag tot verblijfsmachtiging cfr. artikel 9bis Vw. een redelijke, rationele en aanvaardbare 

oplossing is. Minstens is er in casu sprake dat er m.b.t. het overheidsoptreden twijfel bestaat. Om al de 

hierboven aangehaalde redenen dient derhalve de beslissing van verweerder dd. 26/11/2009 te worden 

vernietigd.” 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op het 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, wat in casu niet het 

geval is.  

 

De Raad verwijst integraal naar de bespreking van het eerste middel. Gelet op de analyse zoals 

uiteengezet in het eerste middel en op de duidelijke bewoordingen van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet betreffende de voorwaarden om de aanvraag in te dienen bij de burgemeester van 

de plaats waar de vreemdeling verblijft, blijkt dat verzoeker met zijn betoog op generlei wijze een 

schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is 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 het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien maart tweeduizend en tien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


