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 nr. 50 460 van 28 oktober 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 Iraakse nationaliteit te zijn, op 10 september 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 

3 augustus 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter 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 

11 augustus 2010. 

 

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 4 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 oktober 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat D. VAN DER BEKEN, 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 5 mei 2007 vraagt verzoeker de Belgische overheid om de erkenning van de hoedanigheid van 

vluchteling. 

 

Op 29 oktober 2007 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. 
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Op 8 februari 2008 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9ter 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 14 april 2008 wordt verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard. 

 

Op 23 juni 2008 dient verzoeker een tweede asielaanvraag in. 

 

Op 29 augustus 2008 dient verzoeker een nieuwe aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 30 december 2008 wordt verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk, doch 

ongegrond verklaard. 

 

Op 15 september 2008 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

nogmaals een beslissing houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en de weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Tegen voormelde beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dient 

verzoeker een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het beroep van verzoeker wordt 

verworpen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij arrest nr. 20 643 van 17 december 2008. 

 

Tegen voormeld arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient verzoeker een administratief 

cassatieberoep in bij de Raad van State. Het cassatieberoep van verzoeker wordt niet toelaatbaar 

verklaard door de Raad van State bij beschikking nr. 4022 van 17 februari 2009. 

 

Op 18 maart 2009 dient verzoeker nogmaals een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 3 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de 

motivering luidt als volgt: 

 

“in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door artikel 5 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 in toepassing van genoemd artikel 9ter, § 3, van de wet van 15 december 

1980 en in toepassing van artikel 7, § 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 17/05/2007 (B.S. 

31/05/2007).  

 

Reden(en): > De aanvraag ging niet vergezeld van volgende documenten en inlichtingen:  

 

Een afschrift van het nationaal paspoort of van de identiteitskaart hetzij de motivering die toelaat 

betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9ter, § 1, derde lid van de wet (K.B. 

van 17/05/2007 artikel 7, § 1, eerste lid), m.n.:  

 

Dat in de geschreven aanvraag staat dat betrokkene een identiteitsbewijs voorlegt. Dat inderdaad een 

afschrift van de eerste bladzijde van een paspoort voorligt, doch dat uit het voorgelegde dossier blijkt dat 

dit een kopie is van een (gefaxt) paspoort. Dat het artikel 9ter van toepassing is op de in België 

verblijvende vreemdeling die ‘in bezit is van een identiteitsdocument’. Dat dit een origineel identiteitsstuk 

dient te zijn blijkt bijvoorbeeld uit punt D. van de Omzendbrief van 21 juni 2007, betreffende de 

wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen, waaruit blijkt dat een 

woonstcontrole, uitgevoerd vooraleer het A.I. aan verzoeker af te leveren, slechts gunstig kan zijn waar 

de verzoeker ook in staat is zich te identificeren aan de hand van het originele identiteitsdocument.  

Dat uit de woonstcontrole uitgevoerd door de lokale politie van Regio Puyenbroeck op 03.11.2009 

is gebleken dat betrokkene geen origineel identiteitsdocument kon voorleggen. Dat het onmogelijk is de 

authenticiteit te verifiëren van een kopie.  

Betrokkene legt eveneens een bijlage 26bis dd. 18.03.2009 voor. Deze documenten kunnen 

geenszins aanvaard worden als zijnde een identiteitsdocument, gezien de omzendbrief van 21.06.2007 

stelt dat het om een internationaal erkend paspoort, een gelijkgestelde reistitel of een nationale 
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identiteitskaart moet gaan. Bovendien werd deze bijlage 26bis opgesteld door onze diensten op basis 

van de eigen verklaringen van betrokkene. Volledigheidshalve dient nog te worden opgemerkt dat op de 

bijlage 26 effectief vermeld staat dat dit document geenszins een identiteitsbewijs, noch een 

nationaliteitsbewijs vormt.  

 

Derhalve kan de aanvraag op basis van voorliggende gegevens niet ontvankelijk worden verklaard.  

 

Het staat betrokkene vrij eventuele medische elementen te doen gelden in het kader van een vraag tot 

verlenging van de termijn van zijn bevel om het grondgebied te verlaten. Deze vraag zal moeten 

gestaafd zijn met een recent medisch getuigschrift betreffende de ingeroepen elementen, getuigschrift 

dat zich duidelijk uitspreekt omtrent een eventuele onmogelijkheid tot reizen en de geschatte duur van 

deze onmogelijkheid. Deze vraag, die in se de verblijfssituatie van betrokkene niet wijzigt, zal het 

voorwerp uitmaken van een onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker om de kosten ten laste te leggen van de tegenpartij. 

 

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen 

gerechtskosten kan opleggen en derhalve evenmin de kosten ten laste van de tegenpartij kan leggen. 

Derhalve kan niet worden ingegaan op verzoekers vraag. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker uiteen wat volgt: 

 

“De bestreden beslissing van de DVZ maakt een bestuurshandeling uit zodat deze overeenkomstig de 

wet op de uitdrukkelijke motivering dient te worden gemotiveerd. De DVZ dient zijn beslissingen op 

gemotiveerde wijze te nemen, hetgeen niet gebeurd is in casu. 

Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld naar aanleiding van de schending van het grondwettelijk principe 

inzake motivering van rechterlijke beslissingen dat de motivering een wezenlijke waarborg tegen 

willekeur is en als bewijs geldt van het feit dat opgeworpen middelen werden onderzocht (Cass. 12 mei 

1932, Pas. 1932, 1, 166). 

Dit principe werd eveneens in de grondwet opgenomen onder artikel 149 G.W.. 

De betwiste beslissing voldoet zelf niet aan de motiveringsvereiste omschreven in de formele 

motiveringswet en in andere rechtsbronnen (Arbeidshof Gent, 14 december 1994, RW, 1995-96, 49). 

Dat dit niet gebeurd is, of minstens zeer gebrekkig, zal blijken uit de hierna opgesomde vergissingen in 

de bestreden beslissing van de DVZ. 

2. De onjuiste, gebrekkige of ontbrekende motivering van de bestreden beslissing van de DVZ in het 

licht van de Wet van 29 juli 1991 

Als reden waarom de regularisatie aanvraag van verzoeker onontvankelijk verklaard wordt geeft DVZ 

volgende motivering: 

“Reden(en): 

De aanvraag ging niet vergezeld van volgende documenten en inlichtingen: 

Een afschrift van het nationaal paspoort of van de identiteitskaart hetzij de motivering die toelaat 

betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9ter, § 1, derde lid van de wet (K.B. 

van 17/05/2007 artikel 7, § 1, eerste lid). m.n.: 

Dat in de geschreven aanvraag staat dat betrokkene een identiteitsbewijs voorlegt. Dat inderdaad een 

afschrift van de eerste bladzijde van een paspoort voorligt, doch dat uit het voorgelegde dossier blijkt dat 

dit een kopie is van een (gefaxt) paspoort. Dat het artikel 9ter van toepassing is op de in België 

verblijvende vreemdeling die ‘in bezit is van een identiteitsdocument’. Dat dit een origineel identiteitsstuk 

dient te zijn blijkt bijvoorbeeld uit punt D. van de Omzendbrief van 21juni 2007, betreffende de 

wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen, waaruit blijkt dat een 

woonstcontrole, uitgevoerd vooraleer het Al. aan verzoeker af te leveren, slechts gunstig kan zijn waar 

de verzoeker ook in staat is zich te identificeren aan de hand van het originele identiteitsdocument. 

Dat uit de woonstcontrole uitgevoerd door de lokale politie van Regio Puyenbroeck op 03.11.2009 is 

gebleken dat betrokkene geen origineel identiteitsdocument kon voorleggen. Dat het onmogelijk is de 

authenticiteit te verifiëren van een kopie.  
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Betrokkene legt eveneens een bijlage 26bis dd. 18.03.2009 voor. Deze documenten kunnen geenszins 

aanvaard worden als zijnde een identiteitsdocument, gezien de omzendbrief van 21.06.2007 stelt dat 

het om een internationaal erkend paspoort, een gelijkgestelde reistitel of een nationale identiteitskaart 

moet gaan. 

Bovendien werd deze bijlage 26bis opgesteld door onze diensten op basis van de eigen verklaringen 

van betrokkene. Volledigheidshalve dient nog te worden opgemerkt dat op de bijlage 26 effectief 

vermeld staat dat dit document geenszins een identiteitsbewijs, noch een nationaliteitsbewijs vormt.” 

Verzoekende partij kan niet akkoord gaan met de motivering zoals voormeld. 

Verzoekende partij maakte volgende documenten over ter staving van zijn regularisatieverzoek: 

1. Bijlage 26 

2. Kopie lrakese identiteitskaart, plus vertaling 

3. medisch attest Centrumarts Kapellen 

4. medisch attest Dr D. 

5. verzoekschrift bij toepassing van artikel 9 van de wet van 26juni1990 betreffende de bescherming van 

de persoon van de geesteszieke 

6. vonnis waarbij de observatie van de heer Q. bevolen wordt in Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis 

7. Sociaal verslag dd 22 januari 2009 

De motivering van de bestreden beslissing is onjuist, waar zij vermeldt dat de aanvraag vergezeld ging 

van een afschrift van de eerste bladzijde van een paspoort, en dat blijkt dat het een kopie betreft van 

een gefaxt paspoort. 

Deze motivering is volstrekt onjuist en schendt als dusdanig tevens de materiële motiveringsplicht. 

Verzoeker legde geen kopie voor van een gefaxt paspoort Verzoeker legde wel een kopie voor van zijn 

identiteitskaart, samen met een beëdigde vertaling daarvan. Daarenboven deelde verzoeker mee in zijn 

verzoekschrift onder de ontvankelijkheidsvereisten: 

“identiteitsdocument of nationaal paspoort 

Verzoeker voegt voorlopig een kopie toe van zijn Irakese identiteitskaart. 

Het originele document werd neergelegd op de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, en bevindt zich 

momenteel in het dossier van de Raad van State. Van zodra wij terug in het bezit zijn van dit document, 

kan het aangetekend of op afspraak afgegeven worden bij uw diensten. Uw diensten kunnen daarop de 

authenticiteit nagaan van zijn identiteitskaart.” 

In het kader van de tweede asielaanvraag van verzoeker, werd door mezelf als raadsvrouw van 

verzoeker ter zitting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dd 11 december 2008 (Arrest RvV 

32 114) de originele identiteitskaart van verzoeker neergelegd, samen met dezelfde beëdigde vertaling 

als deze die meegestuurd werd bij de regularisatieaanvraag. 

Verzoeker merkt op dat door de DVZ steeds een kopie van identiteitsbewijzen aanvaard wordt. Zijn 

raadsvrouw voegt eraan toe dat in al haar regularisatiedossiers een kopie van een identiteitsstuk 

aanvaard wordt door de DVZ. De DVZ schendt zodoende tevens het gelijkheidsbeginsel en het 

rechtszekerheidsbeginsel. 

Daarbij werd in het verzoekschrift meegedeeld waar het originele stuk zich bevindt en dat het 

aangetekend of op afspraak kan afgegeven worden op de diensten van de DVZ. Nu neemt de DVZ een 

beslissing tot onontvankelijkheid op basis van het feit dat slechts een kopie van een gefaxt paspoort 

werd ovérgemaakt ! 

Dit is totaal onjuist. Wij hebben een kopie van de identiteitskaart plus vertaling overgemaakt, én wij 

deelden mee dat het originele stuk kon overgemaakt worden op verzoek van de DVZ. 

Daar de DVZ steeds genoegen neemt met een kopie, en daar wij geen verzoek ontvingen van de DVZ 

om alsnog het originele stuk te bezorgen, mochten wij er rechtmatig van uitgaan dat de DVZ het niet 

nodig achtte dat wij de originele kaart kwamen brengen.” 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 heeft tot 

doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing 

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

waarover hij beschikt. Voornoemd artikel verplicht de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze 

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071, RvS 19 maart 2004, nr. 129.466, RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

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. 
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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, RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan deze 

werd genomen. 

 

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 naar artikel 9ter, § 3 van de Vreemdelingenwet en naar “artikel 7, § 1 en 2 van 

het Koninklijk besluit van 17 mei 2007 (BS 31/05/2007)”. Tevens vermeldt de bestreden beslissing de 

feitelijke overwegingen die eraan ten grondslag liggen, met name het feit dat verzoeker geen afschrift 

van een nationaal paspoort of van de identiteitskaart heeft bijgebracht, noch van een motivering 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 basis van welke juridische en feitelijke gegevens de 

bestreden beslissing is genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor 

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Verzoeker bekritiseert de verschillende motieven 

waardoor hij aantoont de juridische en feitelijke overwegingen te kennen. De bestreden beslissing geeft 

duidelijk en op afdoende wijze de motieven aan op grond waarvan de beslissing is genomen. Een 

schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

 

Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat verzoeker in wezen de schending van de materiële 

motiveringsplicht aanvoert. 

 

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

voor Vreemdelingenbetwistingen 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.  

 

Uit de niet betwiste gegevens blijkt dat verzoeker op 18 maart 2009 een aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet heeft ingediend. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij zijn aanvraag het volgende 

vermeldde: 

 

“Verzoeker voegt voorlopig een kopie toe van zijn Irakese identiteitskaart. 

Het originele document werd neergelegd op de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en bevindt zich 

momenteel in het dossier van de Raad van State. Van zodra wij terug in het bezit zijn van dit document, 

kan het aangetekend of op afspraak afgegeven worden bij uw diensten. Uw diensten kunnen daarop de 

authenticiteit nagaan van zijn identiteitskaart.”  

 

Bij zijn aanvraag heeft verzoeker een kopie van zijn Iraakse identiteitskaart gevoegd, alsook een 

beëdigde vertaling hiervan. 

 

Verzoeker stelt dat de motivering van de bestreden beslissing onjuist is daar hij wel een kopie van zijn  

identiteitskaart met vertaling voorlegde en niet een afschrift van de eerste bladzijde van zijn paspoort, 

waarvan blijkt dat het een kopie is van een gefaxt paspoort. 

 

De motivering van de bestreden beslissing blijkt inderdaad niet correct te zijn waar ze stelt: 

 

“De aanvraag ging niet vergezeld van volgende documenten en inlichtingen: 

Een afschrift van het nationaal paspoort of van de identiteitskaart …”  

 

Bovendien blijkt de verdere motivering van de bestreden beslissing evenmin juist, in zoverre deze stelt 

dat verzoeker een afschrift van de eerste bladzijde van zijn paspoort heeft neergelegd en dat het een 

kopie is van een gefaxt paspoort. 
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De materiële motiveringsplicht is in de aangegeven mate geschonden. 

 

Het eerste en enig middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker 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: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

3 augustus 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf van QUASSEM Farman Tahseen in 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig oktober tweeduizend en tien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


