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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr.  4623 van 10 december 2007
in de zaak RvV X / II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Turkse nationaliteit, op 17 oktober heeft ingediend om de
schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 25
september 2007 waarbij een aanvraag om machtiging van verblijf onontvankelijk wordt
verklaard.

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

Gezien de nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 19 november 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5
december 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. THIEREN, die loco advocaat J. VANDEN ABEELE
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoeker dient op 17 juli 2007 een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (Vreemdelingenwet). Op 25
september 2007 beslist de minister van Binnenlandse Zaken tot onontvankelijkheid van de
aanvraag. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“De aanvraag ging niet vergezeld van volgende documenten en inlichtingen: Een afschrift van het
internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of van de nationale identiteitskaart hetzij
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de motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9bis, §1
van de wet van 15 december 1980, gewijzigd door de wet van 15 september 2006.”

2. Onderzoek van het beroep.

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van het redelijkheidsbeginsel
als beginsel van behoorlijk bestuur. Hij argumenteert in de feitenuiteenzetting dat het
“bijzonder droevig is te moeten vaststellen dat de aanvraag om machtiging tot verblijf
onontvankelijk werd verklaard om bovenstaande reden. Alle documenten waren namelijk
reeds in het bezit van de stad Gent gezien hij in het vooruitzicht van zijn huwelijk zich reeds
samen met juffrouw Y. aangeboden had aan het loket van de dienst huwelijken om er een
dossier van aanvraag huwelijk (ondertrouw) in te dienen. Bij deze gelegenheid werd van alle
voormelde documenten een kopie gemaakt en werden deze documenten aan het dossier van
de stad Gent toegevoegd”.

2.1.2. In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij in haar bespreking van het
eerste middel het volgende:

“De aanvraag om machtiging tot verblijf die verzoeker op grond van artikel 9bis van de
Vreemdelingenwet indiende op 17 juli 2007, was niet voorzien van en inventaris en er werden
geen stukken aangehecht. Verzoeker spreekt dit gegeven niet tegen, doch argumenteert in
zijn feiten dat hij deze documenten reeds voorlegde in het kader van zijn huwelijksaangifte,
waarbij dient vastgesteld te worden dat een dergelijke procedure een verschillende juridische
grondslag heeft dan de thans voorliggende.”

2.1.3. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt,
schendt 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. 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 het redelijkheidsbeginsel de rechter toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te
doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat
doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief
volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (R.v.St., nr. 82.301, 20
september 1999).

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 gecoordineerde 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).
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Uit het administratieve dossier blijkt dat verzoeker over een Turkse identiteitskaart beschikt.
Zo werd een kopie hiervan toegevoegd aan een politieverhoor van 8 februari 2006. Hieruit
volgt dat de identiteit van verzoeker niet onzeker is. Verzoeker maakt derhalve aannemelijk
dat de minister van Binnenlandse Zaken op kennelijk onredelijke wijze besloot tot
onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf. Het eerste middel is in die
mate gegrond.

3. Uit voorgaande blijkt dat de zaak slechts korte debatten heeft vereist. De verzoekende partij
heeft een middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan
leiden. 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.
Wordt vernietigd de beslissing van 25 september 2007 door de dienst Vreemdelingenzaken
waarbij een aanvraag om machtiging van verblijf onontvankelijk wordt verklaard

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien december tweeduizend en
zeven door:

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

dhr. P. BAEKELANDT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 P. BAEKELANDT M. MILOJKOWIC


