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nr. 41 839 van 19 april 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 van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 22 februari 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 15 december 

2009 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, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 22 

januari 2010, van het bevel om het grondgebied te verlaten van 22 januari 2010 met beslissing tot 

terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde en van de nieuwe termijn van 

8 februari tot en met 13 februari 2010 die aan verzoeker wordt toegestaan 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 19 maart 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 april 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. DE TERWAGNE, die loco advocaat F. BECKERS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat S. DE VRIEZE, 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 

 

Verzoeker die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, meldt zich op 29 mei 2009 te Deurne aan 

met het oog op een huwelijk met X, van Belgische nationaliteit. 

 

Op 18 juni 2009 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 
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Op 19 juni 2009 dient verzoeker een aanvraag in 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Op 14 oktober 2009 geeft de procureur des konings te Antwerpen een negatief advies inzake het 

voorgenomen huwelijk van verzoeker en L.A. 

 

Op 9 november 2009 weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk van verzoeker te 

voltrekken. 

 

Op 15 december 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste 

bestreden beslissing. 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 19.06.2009 werd 

ingediend door: 

I., M.A. (…) 

Nationaliteit: Nigeria (Bondsrepubl.) 

Geboren te B.C. op (…) 

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. 

Redenen: 

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 voorgelegde stuk, met name een certificate of nationality, kan niet door onze 

diensten worden aanvaard als zijnde een identiteitsdocument. Alhoewel een certificate of nationality 

bepaalde gegevens kan verschaffen zoals een identiteitskaart, toont een certificate of nationality niet 

aan dat de drager van het document de persoon is die omschreven wordt in het document en heeft het 

niet dezelfde bewijswaarde. 

(…)” 

 

Op 22 januari 2010 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten met beslissing 

tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. Dit is de tweede 

bestreden beslissing. 

 

Op 8 februari 2010 wordt een notariële akte opgesteld waarin verzoeker de nog te geboren worden 

kinderen van mevrouw L.A., van Belgische nationaliteit, erkent. 

 

Verzoeker wordt vrijgelaten uit het gesloten centrum en aan verzoeker wordt een nieuwe termijn 

toegestaan van 8 tot 13 februari 2010 om het grondgebied te verlaten. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Artikel 39/57, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat indien het een beroep betreft dat 

wordt ingediend door een vreemdeling die zich op het ogenblik van de kennisgeving van de beslissing 

bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 of die ter beschikking is gesteld van de 

regering, het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet worden ingediend binnen een 

termijn van vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht. 

 

De termijn van vijftien dagen bepaald in artikel 39/57, tweede lid van de Vreemdelingenwet is van 

openbare orde en moet strikt worden toegepast en werd i.c. uitdrukkelijk vermeld op de kennisgeving 

van de tweede bestreden beslissing. 
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Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker werd vastgehouden in een welbepaalde plaats, met 

name het Centrum 127bis te Steenokkerzeel. Tevens blijkt uit de stukken van het administratief dossier 

en het bij het verzoekschrift neergelegde afschrift van de bestreden beslissing en de kennisgeving dat 

de kennisgeving van de tweede bestreden beslissing geschiedde op 22 januari 2010. 

 

Bijgevolg was maandag 8 februari 2010 de uiterste datum waarop verzoeker een verzoekschrift tot 

nietigverklaring en een vordering tot schorsing kon indienen bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen tegen het bevel om het grondgebied te verlaten van 22 januari 2010. Het 

verzoekschrift houdende het beroep tot nietigverklaring en de vordering tot schorsing werd evenwel pas 

op 22 februari 2010 met een ter post aangetekend schrijven bij de Raad ingediend, hetzij buiten de 

termijn van vijftien dagen die is bepaald door artikel 39/57, tweede lid van de Vreemdelingenwet en die 

werd vermeld op de tweede bestreden beslissing. Er dient aldus vastgesteld te worden dat het op 22 

februari 2010 ingediende beroep bij de Raad tegen de tweede bestreden beslissing laattijdig is (RvS 25 

mei 2005, nr. 144.929; J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie (2. 

Ontvankelijkheid), in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, nr. 416). De Raad zou 

zijn bevoegdheid overschrijden mocht hij een laattijdig ingesteld beroep toch ten gronde behandelen 

(RvS 18 juni 2004, nr. 132.671). 

 

Verzoeker voert geen tegenbewijs noch een middel aan waaruit overmacht zou kunnen blijken. 

Overmacht kan enkel voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil die door deze wil niet 

kon worden voorzien noch vermeden (Cass., 9 oktober 1986, R.W., 1987-88, 778; zie ook met de aldaar 

aangehaalde rechtspraak: J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie (2. 

Ontvankelijkheid) in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 502-506).  

 

Het beroep is onontvankelijk ratione temporis wat de tweede bestreden beslissing betreft. 

 

2.2. Omdat het beroep tegen de tweede bestreden beslissing, het bevel om het grondgebied te verlaten 

van 22 januari 2010, onontvankelijk is ratione temporis, moet niet meer worden ingegaan op de door 

verwerende partij aangevoerde exceptie van onontvankelijkheid wegens gebrek aan belang bij het 

beroep gericht tegen de tweede bestreden beslissing omdat het een herhaald bevel betreft en op de 

exceptie van onontvankelijkheid wegens onbevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

omdat een maatregel van vrijheidsberoving enkel aanvechtbaar bij de raadkamer van de correctionele 

rechtbank van de verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen, 

overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de Vreemdelingenwet. 

 

2.3. Waar verzoeker zijn beroep tevens richt tegen de beslissing “van 22 januari 2010” die aan 

verzoeker een nieuwe termijn zou toestaan van 8 tot 13 februari 2010 om het grondgebied te verlaten, 

merkt de Raad op dat de vermelding dat aan verzoeker een bijkomende termijn wordt verleend om het 

grondgebied te verlaten, geen voor vernietiging vatbare rechtshandeling is.  

 

Om ontvankelijk te zijn, moet het beroep gericht zijn tegen een uitvoerbare beslissing. Als uitvoerbare 

beslissing dient te worden beschouwd de handeling waarbij rechtsgevolgen in het leven worden 

geroepen of worden belet tot stand te komen, met andere woorden waarbij wijzigingen in een bestaande 

rechtstoestand worden aangebracht dan wel zodanige wijzigingen worden belet. 

 

De beslissing om een nieuwe termijn toe te staan om het grondgebied te verlaten is evenwel slechts een 

uitvoeringsmodaliteit van het reeds op 22 januari 2010 ter kennis gebrachte bevel om het grondgebied 

te verlaten en kan niet beschouwd worden als een afzonderlijke beslissing met specifieke 

rechtsgevolgen of een beslissing die de rechtstoestand van verzoeker wijzigt (RvS 16 oktober 2006, nr. 

163.605).  

 

Het beroep is niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de nieuwe termijn die aan verzoeker wordt 

toegestaan om het grondgebied te verlaten. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. Verzoeker voert een enig middel aan waarin hij aanvoert dat er sprake is van een manifeste 

appreciatiefout, van de schending van de artikelen 9bis en 62 van de Vreemdelingenwet, van de 

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

bestuurshandelingen, van artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de 

Mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de 

wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van het evenredigheidsbeginsel, van het beginsel dat voorschrijft 

dat het bestuur gehouden is door zijn eigen regelgeving (patere legem ipse quam fecisti) en van het 

beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

3.1.1. In een eerste onderdeel van het enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet en van de formele motiveringsplicht. Verzoeker zet uiteen dat verwerende 

partij een automatische toepassing heeft gemaakt van artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

Verzoeker zet met verwijzing naar rechtsleer uiteen dat het de bedoeling van de wetgever was om te 

vermijden dat een regularisatie wordt toegekend aan vreemdelingen die op frauduleuze wijze gebruik 

gemaakt hebben van een valse identiteit of nationaliteit. In casu werd door de gemeente Deurne in het 

kader van de huwelijksaangifte van verzoeker en mevrouw L.A. geoordeeld dat de identiteit en de 

nationaliteit van verzoeker op voldoende wijze waren aangetoond. Verzoeker had toen hetzelfde 

certificaat van nationaliteit voorgelegd. Verwerende partij zet in de bestreden beslissing niet uiteen 

waarom dit certificaat van nationaliteit geen voldoende bewijswaarde zou hebben. Daarom is niet 

voldaan aan de formele motiveringsplicht. 

 

3.1.2. In een tweede onderdeel van het enig middel voert verzoeker de schending aan van het beginsel 

van behoorlijk bestuur. Verzoeker meent dat verwerende partij hem had moeten verwittigen en hem een 

laatste termijn had moeten toestaan vooraleer de bestreden beslissing werd genomen, om een 

identiteitsbewijs voor te leggen, zeker omdat verwerende partij op de hoogte was van de procedure 

inzake het huwelijk. 

 

Door de beslissing te nemen op 15 december 2009, wat de laatste dag was waarop een 

regularisatieaanvraag of actualisatie daarvan kon worden ingediend op basis van de instructie van 19 

juli 2009, heeft verwerende partij het beginsel patere legem ipse quam fecisti miskend. 

 

3.1.3. In een derde onderdeel van het enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van 

het EVRM en van het evenredigheidsbeginsel. Verzoeker zet uiteen dat hij zijn aanvraag om machtiging 

tot verblijf zeer duidelijk heeft gesteund op zijn familieleven met zijn toekomstige Belgische echtgenote 

en met zijn in mei 2010 te geboren worden kinderen. Nu artikel 8 van het EVRM directe werking heeft 

en een rechtsnorm is die hoger staat dan artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet, moest verwerende 

partij de toepassing van artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet opzij schuiven of alleszins in de 

motieven van de bestreden beslissing de argumenten van verzoeker inzake zijn privé- en familieleven 

weerleggen. 

 

Verzoeker verwijst naar rechtspraak van de Raad van State waarin overwogen wordt dat verwerende 

partij de overeenstemming moest onderzoeken van artikel 16 van de wet van 22 december 1999 

betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op 

het grondgebied van het Rijk met de artikelen 3 en 8 van het EVRM en dat het een motiveringsgebrek 

uitmaakt wanneer dit ontbreekt. Mutatis mutandis kan dit in huidige zaak toegepast worden. 

 

Het evenredigheidsbeginsel wordt geschonden door zich louter te steunen op een motief van formele 

aard, nl. het ontbreken van een identiteitsbewijs en door geen rekening te houden met het door 

verzoeker ingeroepen recht op een privé- en gezinsleven. Verzoeker verwijst naar rechtspraak van de 

Raad van State inzake het evenredigheidsbeginsel. 

 

3.1.4. Het vierde onderdeel van het enig middel is gericht tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

  

 

 

3.2.1. In de nota repliceert verwerende partij inzake het eerste onderdeel van het enig middel dat in de 

memorie van toelichting met betrekking tot artikel 4 van de Wet van 15 september 2006 wordt bepaald 
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dat “duidelijk (wordt) bepaald dat een identiteitsdocument (…) onontbeerlijk is: de machtiging tot verblijf 

kan niet anders dan onontvankelijk verklaard worden indien iemands identiteit onzeker is” (Kamer, doc 

51/2478 (2005-2006), p. 33). Verwerende partij stelt dat niet de frauduleuze bedoelingen van een 

vreemdeling de eerste zorg van de wetgever zijn, maar wel het risico om aan een vreemdeling een 

machtiging tot verblijf te verstrekken zonder zekerheid te hebben over diens identiteit. In casu bestaat er 

geen zekerheid over de identiteit van verzoeker en heeft de Dienst Vreemdelingenzaken beslist de 

aanvraag onontvankelijk te verklaren, in overeenstemming met de intentie van de wetgever. 

 

Waar verzoeker zich beroept op zijn akte van nationaliteit met foto stelt verwerende partij dat een 

dergelijk document onvoldoende is om te besluiten tot een bewijs van identiteit. Zowel de memorie van 

toelichting als artikel M2 C, b van de ministeriële 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, vereisen als identiteitsdocument ofwel een 

internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel ofwel een nationale identiteitskaart. 

Verwerende partij kan alleen maar besluiten dat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet is 

geschonden en dat de eerste bestreden beslissing afdoende is gemotiveerd. 

 

3.2.2. Inzake het tweede onderdeel van het enig middel repliceert verwerende partij dat verzoekers eis 

tot voorafgaande verwittiging niet wordt onderbouwd met een juridische grondslag. Een vage verwijzing 

naar het beginsel van behoorlijk bestuur zonder aanduiding van welk beginsel van behoorlijk bestuur 

precies geschonden zou zijn, volstaat niet. 

 

Inzake de instructie van 19 juli 2009 merkt verwerende partij op dat de instructie bepaalt dat het 

indienen van een aanvulling dient te gebeuren binnen de drie maanden te rekenen vanaf 15 september 

2009. Verwerende partij stelt dat deze bepaling slechts van toepassing is wanneer de vreemdeling 

voldoet aan de voorwaarden bedoeld in punt 2.8 van de instructie, die betrekking hebben op de 

vreemdeling met een duurzame lokale verankering in België. Verzoeker voldoet niet aan deze 

voorwaarden en er is dus geen sprake van een schending van de instructie door de Dienst 

Vreemdelingenzaken. De bestreden beslissing schendt het beginsel van behoorlijk bestuur niet. 

 

3.2.3. Inzake het derde onderdeel van het enig middel merkt verwerende partij op dat uit rechtspraak 

van de Raad van State blijkt dat indien er sprake is van een schijnhuwelijk, er geen sprake kan zijn van 

een gezin in de zin van artikel 8 van het EVRM. In casu is er sprake van een schijnhuwelijk zoals blijkt 

uit het feitenrelaas en concludeert verwerende partij in overeenstemming met deze rechtspraak dat er 

geen schending is van artikel 8 van het EVRM. Bovendien geeft verzoekers intentie om te huwen niet 

automatisch recht op verblijf. Verzoeker kan naar zijn land van oorsprong terugkeren om een visum te 

verkrijgen. 

 

Wat de schending betreft van het proportionaliteitsbeginsel zet verwerende partij uiteen dat er volgens 

haar geen schending is van artikel 8 van het EVRM zodat ook het argument van verzoeker vervalt voor 

de schending van dit beginsel. 

 

3.3.1.  In een eerste onderdeel van het enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 

9bis en 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

 

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, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 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. 
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De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

de aanvraag niet vergezeld ging van een kopie van het internationaal erkend paspoort of van een 

gelijkgestelde reistitel noch van een kopie van de nationale identiteitskaart noch van een motivering die 

toelaat verzoeker vrij te stellen van deze voorwaarde en dat het door verzoeker voorgelegde stuk niet 

kan worden aanvaard als een identiteitsdocument. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze 

motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de 

bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

Uit artikel 9, tweede lid van de Vreemdelingenwet blijkt dat als algemene regel geldt dat een machtiging 

om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, door een vreemdeling moet worden aangevraagd 

bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van 

oponthoud in het buitenland. 

 

Artikel 9bis, § 1 van dezelfde wet bepaalt evenwel dat in buitengewone omstandigheden en op 

voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, deze machtiging tot verblijf kan 

worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Het tweede lid van dezelfde 

paragraaf bepaalt de gevallen waarin de voorwaarde betreffende het beschikken over een 

identiteitsdocument niet van toepassing is. 

 

De bedoeling van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is 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 

(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 niet definitief werd afgewezen of wiens toelaatbaar 

cassatieberoep bij de Raad van State hangende is overeenkomstig artikel 20 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 ontvankelijkheids-

voorwaarden: 

 

1° er zijn buitengewone omstandigheden aanwezig om het niet aanvragen 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. 
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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 een afschrift van het internationaal erkend 

paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of van de nationale identiteitskaart, hetzij van de motivering die 

toelaat verzoeker vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9bis, § 1 van de 

Vreemdelingenwet. Dit is het determinerend motief. 

 

Verzoeker betwist dit motief geenszins maar stelt dat verwerende partij een automatische toepassing 

heeft gemaakt van dit artikel en dat in de bestreden beslissing niet wordt uiteengezet waarom het door 

verzoeker voorgelegde certificaat van nationaliteit geen voldoende bewijswaarde heeft. 

 

Uit hetgeen hierboven werd uiteengezet, blijkt 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. Nu 

verzoeker geen identiteitsdocument heeft voorgelegd, noch heeft gemotiveerd waarom hij dit niet kon, 

werd terecht toepassing gemaakt van artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker kan niet 

met goed gevolg aanvoeren dat deze toepassing “automatisch” of “te strikt” gebeurde. 

 

In de bestreden beslissing wordt inzake het certificaat van nationaliteit dat verzoeker heeft voorgelegd, 

het volgende overwogen: “Het door betrokkene voorgelegde stuk, met name een certificate of 

nationality, kan niet door onze diensten worden aanvaard als zijnde een identiteitsdocument. Alhoewel 

een certificate of nationality bepaalde gegevens kan verschaffen zoals een identiteitskaart, toont een 

certificate of nationality niet aan dat de drager van het document de persoon is die omschreven wordt in 

het document en heeft het niet dezelfde bewijswaarde.”  

 

In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk gemotiveerd waarom het door verzoeker voorgelegde stuk 

niet kan worden aanvaard als een identiteitsdocument (“toont een certificate of nationality niet aan dat 

de drager van het document de persoon is die omschreven wordt in het document en heeft het niet 

dezelfde bewijswaarde”), verzoeker kan dus niet gevolgd worden waar hij meent dat niet wordt 

uiteengezet waarom dit document geen voldoende bewijswaarde heeft. 

 

De omstandigheid dat de gemeente in het kader van de procedure inzake de vraag tot 

huwelijksaangifte, dit document niet heeft geweigerd, doet hieraan geen afbreuk. Het betreft immers 

twee onderscheiden procedures en zoals reeds gesteld heeft de gemachtigde van de staatssecretaris 

een correcte toepassing gemaakt van artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad stelt vervolgens vast dat verzoeker met zijn betoog in het verzoekschrift de motieven van de 

bestreden beslissing niet betwist en dat verzoeker in het verzoekschrift bijgevolg geen elementen 

aanbrengt die de onwettigheid van de bestreden beslissing tot gevolg kunnen hebben. Verzoeker 

betwist het gegeven niet dat hij geen internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel noch 

een kopie van de nationale identiteitskaart noch een geldige motivering die toelaat betrokkene vrij te 

stellen van deze documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde heeft aangebracht. De Raad merkt op dat 

verzoeker met het aangevoerde betoog op generlei wijze aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de door hem in de bestreden beslissing gedane vaststellingen 

kon komen. Het feit dat verzoeker het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde volstaat 

niet om de motieven te weerleggen. De gemachtigde van de staatssecretaris is in casu alle pertinente 

gegevens nagegaan die hij noodzakelijk acht om zijn beslissing te kunnen nemen. 

 

Het eerste onderdeel van het enig middel is ongegrond. 

 

3.3.2. In een tweede onderdeel voert verzoeker de schending aan van het beginsel van behoorlijk 

bestuur. Verzoeker meent dat hem een bijkomende termijn moest worden gegeven om een 

identiteitsdocument voor te leggen en dat het strijdig is met het beginsel patere legem ipse quam fecisti 
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om op de laatste dag van de regularisatiecampagne een negatieve beslissing te nemen zodat verzoeker 

geen aanvullingen of nieuwe aanvraag meer kon indienen. 

 

Artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet vermeldt duidelijk dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument dient te beschikken en omschrijft de twee situaties waarin niet aan deze voorwaarde 

moet worden voldaan. Verzoeker was dus op de hoogte van het feit dat hij een identiteitsdocument 

diende voor te leggen. In de Vreemdelingenwet is niet voorzien dat de vreemdeling verwittigd zou 

worden of dat hem een bijkomende termijn wordt gegeven om dit document voor te leggen. De Raad 

herhaalt dat 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. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat “het beginsel van 

behoorlijk bestuur” geschonden is. 

 

Waar verzoeker zich beroept op de termijn tot 15 december 2009 om een regularisatieaanvraag of een 

aanvulling in te dienen zoals voorzien in de instructie van 19 juli 2009, merkt de Raad op dat deze 

instructie werd vernietigd bij arrest van de Raad van State nr. 198 769 van 9 december 2009. Verzoeker 

kan zich niet beroepen op de inhoud van deze vernietigde instructie. 

 

Het tweede onderdeel van het enig middel is ongegrond. 

 

3.3.3. In een derde onderdeel van het enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van 

het EVRM en van het evenredigheidsbeginsel. 

 

Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als 

volgt: 

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het begrip “gezinsleven” in voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit de gegevens van het dossier 

blijkt dat verzoeker een Belgische partner heeft die zwanger is. Verzoeker wenste in het huwelijk te 

treden met zijn Belgische partner maar dit is niet gebeurd, gelet op het negatief advies van de procureur 

des konings en de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand op 9 november 2009 om het 

huwelijk te voltrekken. Verzoekers partner is zwanger. Uit een notariële akte die dateert van na de 

bestreden beslissing blijkt dat verzoeker dit ongeboren kind reeds heeft erkend als het zijne.  

Verwerende partij voert aan dat er geen sprake is van een gezinsleven indien er sprake was van een 

schijnhuwelijk. Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoeker samenwoont met zijn zwangere 

partner zodat in casu niet kan worden uitgesloten dat er mogelijk sprake is van een “gezin” in de zin van 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Wat de eerste voorwaarde van artikel 8, tweede lid van het EVRM betreft, dient te worden opgemerkt 

dat de “inmenging van het openbaar gezag” inderdaad bij de wet is voorzien, met name in de 

Vreemdelingenwet. Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer te worden vastgesteld dat deze 

inmenging in casu minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen 

nastreeft: de handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter 

vrijwaring van ‘s lands openbare orde. Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat 

het volgens een vaststaand principe van internationaal recht aan de Verdragsluitende Staten toekomt de 

openbare orde te verzekeren door meer in het bijzonder de toegang en het verblijf van niet-onderdanen 

te regelen. Hierbij dient echter te worden nagegaan of bij het uitvaardigen van de bestreden beslissing 

een juist evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen van verzoeker in het kader van de eerbied 

voor zijn gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische staat in het kader van de bescherming 

van de openbare orde anderzijds. 
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Verzoeker betwist niet dat hij illegaal in het land is en dat hij vóór 19 juni 2009 nooit enige stappen heeft 

ondernomen om zijn verblijf in orde te brengen. Verzoeker betwist niet dat de inmenging is voorzien bij 

wet en wordt gerechtvaardigd door één of meerdere van de belangen vermeld in het tweede lid van 

artikel 8 van het EVRM maar hij is evenwel van mening dat de inmenging een onevenredige aantasting 

van zijn familiaal leven uitmaakt. 

 

Verzoeker laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving een 

disproportionele inmenging in zijn familiaal leven zou uitmaken en dat zijn private belangen dienen te 

primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS 12 januari 2005, nr. 

139.107). In wezen verwijst verzoeker in het middel naar rechtspraak van de Raad van State inzake de 

de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën 

van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk. Verzoeker toont echter niet aan dat hij 

zich in dezelfde situatie bevindt noch dat deze rechtspraak toepasbaar zou zijn op zijn eigen situatie. 

Bijgevolg dient te worden besloten dat de aangehaalde rechtspraak geen afbreuk doet aan de 

motivering van de bestreden beslissing. Tevens dient te worden gesteld dat de bestreden beslissing één 

van de door artikel 8 van het EVRM opgesomde mogelijke beperkingsdoeleinden nastreeft en door de 

wet is voorzien en dat de verblijfsreglementering een middel is ter vrijwaring van ’s lands openbare orde 

en nodig is in een democratische samenleving. Het feit dat verzoeker een partner heeft van Belgische 

nationaliteit die zwanger is, geeft geen automatische toekenning van het recht op verblijf.  

 

De bestreden beslissing strekt er niet toe het gezinsleven van verzoeker te verhinderen of te 

bemoeilijken. De betreffende beslissing houdt enkel in dat verzoeker bij zijn aanvraag geen kopie heeft 

bijgevoegd 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. De betreffende beslissing 

houdt dienvolgens geen absoluut verbod in voor verzoeker om het Belgische grondgebied binnen te 

komen en er te verblijven doch verklaart louter zijn aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. De bestreden beslissing heeft evenmin tot 

gevolg dat verzoeker definitief van zijn partner wordt gescheiden. Verzoeker heeft de mogelijkheid om 

terug te keren naar België nadat hij zich in het bezit heeft gesteld van de documenten die vereist zijn om 

tot binnenkomst in het Rijk te worden toegelaten. In het licht van deze feitelijke en juridische situatie, en 

gelet op de ruime appreciatiebevoegdheid die artikel 8 van het EVRM biedt aan de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, dient dan ook in alle redelijkheid te worden besloten dat 

de in casu vermeende inmenging in het familiaal leven van verzoeker niet als onrechtmatig of 

disproportioneel kan worden beschouwd.  De gemachtigde heeft een correcte toepassing gemaakt van 

de terzake geldende wettelijke bepalingen.  

 

Verzoeker maakt met zijn betoog de schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat verwerende partij in het kader van de toepassing van artikel 8 van het 

EVRM, artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet niet had mogen toepassen, wijst de Raad erop dat uit 

hetgeen hierboven wordt gesteld, blijkt dat de toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet de 

handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid betreft en zodoende minstens één van de 

in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen nastreeft: de vrijwaring van ‘s lands openbare 

orde. Er is bijgevolg geen reden waarom de gemachtigde van de staatssecretaris de toepassing van 

artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet opzij had moeten schuiven gelet op de directe werking van 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Waar verzoeker van mening lijkt te zijn dat artikel 8 van het EVRM een motiveringsverplichting bevat en 

dat uit de motieven van de bestreden beslissing moet blijken dat de overheid de evenredigheidstoets 

heeft gedaan, dient te worden opgemerkt dat artikel 8 van het EVRM geen dergelijke motiveringsplicht 

omvat zodat dit onderdeel faalt in rechte. 

 

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

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 
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men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Gelet op voorgaande analyse blijkt dat verzoeker met zijn betoog op generlei wijze een 

schending van het redelijkheidsbeginsel en van het evenredigheidsbeginsel als toepassing hiervan 

aannemelijk maakt. 

 

Het derde onderdeel van het enig middel is ongegrond. 

 

3.3.4. Het vierde onderdeel van het enig middel is gericht tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten. In punt 2. van dit arrest werd geoordeeld dat het beroep niet ontvankelijk is in zover het gericht 

is tegen de tweede bestreden beslissing. Er dient dus niet te worden ingegaan op het middelonderdeel 

dat is gericht tegen deze beslissing. 

 

3.3.5. Het enig middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, 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 negentien april tweeduizend en tien door: 

 

mevr. A. DE SMET,  wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS,  griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


