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 nr. 51 464 van 23 november 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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, deze laatste in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger 

van haar minderjarige kinderen X en X, die allen verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 

18 augustus 2010 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 13 juli 2010 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 verklaard wordt. 

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 oktober 2010. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. HOOYBERGHS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 15 december 2009 dienen de verzoekende partijen een aanvraag om machtiging tot verblijf in, 

met toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet).  
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1.2 Op 13 juli 2010 wordt deze aanvraag om machtiging tot verblijf door de gemachtigde van de 

staatssecretaris onontvankelijk verklaard. Deze beslissing wordt op 19 juli 2010 aan de verzoekende 

partijen ter kennis gebracht. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.12.2009 werd 

ingediend door:  

 

(…) 

 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is.  

 

Reden(en):  

 

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

gelijkgestelde reistitel, noch van een kopie van de nationale identiteitskaart, noch van een geldige 

motivering die toelaat 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.  

 

Verzoekers P., K. en A., A. leggen een attest voor afgegeven door de consulaire dienst van de 

Armeense ambassade van de Benelux. Dergelijke attesten kunnen echter niet aanvaard worden 

door onze diensten als zijnde identiteitsdocumenten aangezien de omzendbrief van 21.06.2007 (punt II 

C 1-b) vermeldt dat het voorgelegde identiteitsbewijs een identiteitskaart, een internationaal erkend 

paspoort of een gelijkwaardige reistitel moet zijn.  

 

Betrokkenen beweren dat hun paspoorten in aanvraag zijn. Zij leggen echter geen attest voor om dit te 

bewijzen. De administratie is overigens verplicht om over te gaan tot een beslissing rekening houdende 

met alle relevante elementen waarover zij op dat ogenblik beschikt. Bovendien stelt de RVV in zijn 

arrest nr. 26.814 d.d. 30.04.2010 het volgende: “het komt in de eerste plaats de verzoekende partij toe 

om erover te waken zich te bekwamen in elke procedure die zij heeft ingesteld, en, indien nodig, deze 

procedures te vervolledigen en te actualiseren”. Bovendien dient er opgemerkt te worden dat zij sinds 

2000 in België verblijven en dat zij al veel eerder een paspoort hadden kunnen aanvragen.  

 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 

(B.S. van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), 

aan de betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid waarbij hun bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 

(dertig) dagen na de kennisgeving.  

 

Reden van de maatregel:  

• Betrokkenen verblijven langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of 

slagen er niet in het bewijs te leveren dat zij deze termijn niet overschreden hebben (art. 7, 

alinea 1, 2° van de Wet van 15 december 1980).  

○ Betrokkenen werden niet als vluchteling erkend bij beslissing tot weigering van de 

erkenning door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

op datum van 14.05.2001 

○ Betrokkenen maakten reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 07.02.2001. Zij 

hebben echter geen gevolg gegeven aan dit bevel en verblijven nog steeds illegaal in 

het land  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden opgesteld in drie exemplaren: het origineel 

wordt afgegeven aan de vreemdeling, een exemplaar wordt mij toegestuurd en het derde wordt door uw 

diensten bewaard. Elk exemplaar dient door de vreemdeling ondertekend te worden.  

 

Het attest van immatriculatie en/of de documenten die werden afgegeven op het ogenblik dat 

belanghebbende zich vluchteling verklaarde dienen te worden ingetrokken. (…)”  
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet en van de motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

Ter adstruering van het enig middel zetten de verzoekende partijen in hun verzoekschrift het volgende 

uiteen: 

 

“De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf die verzoekers hadden 

ingediend onontvankelijk wegens het ontbreken een identiteitsdocument. 

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 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 2[waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken]2;  

-de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont.  

 

§ 2 Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard: 

 

1° elementen die reeds aangehaald werden ter ondersteuning van een asielaanvraag in de zin van de 

artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 en die verworpen werden door de asieldiensten, met uitzondering van 

elementen die verworpen werden omdat ze vreemd zijn aan de criteria van de Conventie van Genève, 

zoals bepaald in artikel 48/3, en aan de criteria voorzien in artikel 48/4 met betrekking tot de subsidiaire 

bescherming of omdat de beoordeling ervan niet behoort tot de bevoegdheid van die instanties;  

2° elementen die in de loop van de procedure ter behandeling van de asielaanvraag in de zin van artikel 

50, 50bis, 50ter en 51 hadden moeten worden ingeroepen, aangezien zij reeds bestonden en gekend 

waren voor het einde van deze procedure;  

3° elementen die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf in het Rijk, 

4° elementen die ingeroepen werden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter.”  

 

Uit de voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de 

Vreemdelingenwet blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is dat een vreemdeling die een 

verblijfsaanvraag indient overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zijn identiteit “aantoont” 

(Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 12). Uit deze terminologie vloeit voort dat een vreemdeling, in 

het kader van zijn verblijfsaanvraag, een afschrift van dit identiteitsdocument dient over te maken. Uit 

het advies van de Raad van State bij de wetswijziging blijkt eveneens duidelijk dat “beschikken” dient 

geïnterpreteerd te worden als “overleggen” (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 184).  

 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt aldus dat een identiteitsdocument dient te worden overgemaakt 

in het kader van de aanvraag om machtiging tot verblijf teneinde zekerheid te verkrijgen omtrent de 

identiteit van de aanvrager(s), zonder dat hierbij de uitdrukkelijke vereiste wordt gesteld dat dit 

document bij de inleidende aanvraag zelf zou moeten worden gevoegd.  

 

In casu maakten verzoekers een attest over van hun ambassade (stukken 2 & 3). dat de volgende 

gegevens bevat:  

� Naam  

� Voornaam  

� Geboortedatum  

� Nationaliteit  
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� Foto 

 

Dit attest uitgegeven door de nationale instantie van verzoekers, bevestigt de identiteit van betrokkenen, 

en biedt, gelet op de aangebrachte vermeldingen en foto, voldoende zekerheid over de identiteit van de 

houder ervan.  

 

De gemachtigde van de staatssecretaris beschikte derhalve, op het ogenblik dat hij zich uitsprak over de 

ontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf, over een door verzoekers overgemaakt 

identiteitsdocument, waardoor hij in de mogelijkheid was om zekerheid te verkrijgen omtrent de identiteit 

van verzoekers.  

 

Hiermee is voldaan aan de doelstelling die de wetgever heeft vooropgesteld.  

 

De omzendbrief van 21 juni 2007, waarnaar wordt verwezen in de bestreden beslissing als 

rechtvaardiging om de door verzoekers voorgelegde identiteitsdocumenten niet te aanvaarden, strekt er 

slechts toe “de voor de gemeenten relevante wijzigingen toe te lichten.” De bepalingen van deze 

omzendbrief, die geenszins kan worden beschouwd als zijnde een verordenende omzendbrief, dienen 

te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de bewoordingen van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet en de wil van de wetgever.  

 

Verzoekers hebben dus in het kader van de aanvraag om machtiging tot verblijf een identiteitsdocument 

overgemaakt, zodat de gemachtigde van de staatssecretaris bij de beoordeling van de ontvankelijkheid 

van de aanvraag in de mogelijkheid was om de identiteit van de aanvragers na te gaan.  

 

Er dient bij gevolg te worden vastgesteld dat de stelling van de gemachtigde van de staatssecretaris van 

Migratie- en asielbeleid dat een aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk is wanneer een 

vreemdeling geen kopij van een paspoort of gelijkgesteld reistitel voorlegt noch een kopie van een 

identiteitskaart, - het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet schendt.  

 

De door verzoekers voorgelegde identiteitsstukken kunnen aanzien worden als een 

“identiteitsdocument” in de zin van artikel 9bis, § 1 Vreemdelingenwet.  

 

Elke administratieve beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte aanvaardbaar zijn en 

feitelijk juist zijn.  

 

Aangezien de motivering in rechte en in feite niet correct is, is de beslissing niet afdoende gemotiveerd.  

 

Opdat aan de motiveringsplicht wordt voldaan, dienen de motieven kenbaar, juist en draagkrachtig te 

zijn en de beslissing effectief rechtens te kunnen dragen en verantwoorden, De ingeroepen motieven 

moeten in feite en in rechte aanwezig zijn, pertinent zijn en de beslissing kunnen verantwoorden. Dit is, 

zoals hierboven aangetoond, niet geval.  

 

Het middel is gegrond.” 

 

In hun repliekmemorie hernemen de verzoekende partijen hetgeen gesteld in hun verzoekschrift, maar 

voegen zij nog het volgende toe: 

 

“(…), waardoor hij in de mogelijkheid was om zekerheid te verkrijgen omtrent de identiteit van 

verzoekers.  

 

Hiermee is voldaan aan de doelstelling die de wetgever heeft vooropgesteld, namelijk zekerheid 

verkrijgen omtrent de identiteit.  

 

De omzendbrief van 21 juni 2007, (…).” 

 

2.2 De Raad wijst erop dat de motiveringsplicht tot doel heeft de bestuurde, zelfs wanneer een 

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 

ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. De overheid is ertoe verplicht 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 
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"afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164 171 en RvS 27 juni 2007, nr. 172 821). 

 

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

onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf wordt besloten.  

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en naar het feit 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 artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet en dat de eerste twee 

verzoekende partijen een attest hebben voorgelegd afgegeven door de consulaire dienst van de 

Armeense ambassade van de Benelux, maar dat dergelijke attesten niet kunnen aanvaard worden als 

zijnde identiteitsdocumenten aangezien “de omzendbrief van 21.06.2007” (punt II C 1-b) vermeldt dat 

het voorgelegde identiteitsbewijs een identiteitskaart, een internationaal erkend paspoort of 

een gelijkwaardige reistitel moet zijn.  

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat de verzoekende partijen niet duidelijk maken op welk punt 

deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens 

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

formele motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissing 

kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en zij bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van het enig middel vanuit 

dat oogpunt wordt onderzocht. 

 

Tevens dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot 

de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling van de aanvraag om machtiging tot voorlopig 

verblijf op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van deze aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke 

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

besluit is gekomen. 

 

De Raad wijst er vervolgens op dat 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 voornoemd 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 onontbeerlijk is: de machtiging tot verblijf kan niet anders dan onontvankelijk 

verklaard worden indien iemands identiteit onzeker is. Er dient vermeden te worden dat 
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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 

toelaatbaar 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 het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl.St. Kamer 

2006-2007, nr. 2478/001, 33) 

 

Uit de samenlezing van de voornoemde bepalingen volgt dat de verblijfsmachtiging enkel in het Rijk kan 

worden aangevraagd indien voldaan is aan de beide navolgende cumulatieve 

ontvankelijkheidsvoorwaarden: 

1° er zijn buitengewone omstandigheden aanwezig om het niet afhalen van de machtiging bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen; 

2° de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument of toont aan dat hij zich bevindt in één van de 

gevallen waarin deze voorwaarde niet van toepassing is. 

 

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

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

rust op de aanvrager. 

   

Uit voormelde bepaling volgt aldus dat de vreemdeling over een identiteitsdocument dient te beschikken 

om een aanvraag tot machtiging tot verblijf te kunnen doen bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft en dat dit een ontvankelijkheidsvoorwaarde is.  

 

De verzoekende partijen stellen in hun verzoekschrift dat zij een attest van hun ambassade hebben 

overgemaakt dat hun naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit en foto bevat, dat dit attest hun 

identiteit bevestigt en dat het, gelet op de aangebrachte vermeldingen en foto, voldoende zekerheid 

over de identiteit van de houder ervan biedt. Zij voeren aan dat hiermee aan de door de wetgever 

vooropgestelde doelstelling, met name zekerheid verkrijgen omtrent de identiteit, voldaan is. 

 

De Raad wijst erop dat in de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet van 15 december 2009 op het “TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag” in het 

onderdeel “IDENTITEITSBEWIJS” “Identiteitskaart” is aangekruist, terwijl in de verklarende bijlage met 

betrekking tot de identiteitsdocumenten wordt gesteld dat “(p)aspoorten (…) in aanvraag (zijn)” en dat 

de verzoekende partijen “inmiddels (…) een identiteitsattest bekomen (hebben) vanwege de Armeense 

ambassade in België”. In bijlage bevindt zich met betrekking tot de eerste en de tweede verzoekende 

partij een “Attestation” van de Armeense ambassade van 13 juli 2009. 

 

De Raad stelt vast dat zowel uit voornoemde aanvraag van 15 december 2009 als uit het verzoekschrift 

blijkt dat de verzoekende partijen menen zich te bevinden in de situatie dat zij over een 

identiteitsdocument beschikken en aldus niet voorhouden zich in één van de situaties te bevinden 

waarin zij vrijgesteld zijn van deze ontvankelijkheidsvoorwaarde. 

 

De Raad stelt vervolgens vast dat in de bestreden beslissing geoordeeld wordt dat voornoemde 

aanvraag om machtiging tot verblijf van 15 december 2009 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 artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet en dat de eerste twee verzoekende 

partijen een attest hebben voorgelegd afgegeven door de consulaire dienst van de Armeense 

ambassade van de Benelux, maar dat dergelijke attesten niet kunnen aanvaard worden als zijnde 

identiteitsdocumenten aangezien “de omzendbrief van 21.06.2007” (punt II C 1-b) vermeldt dat het 

voorgelegde identiteitsbewijs een identiteitskaart, een internationaal erkend paspoort of 

een gelijkwaardige reistitel moet zijn.  

 

De Raad wijst er in de eerste plaats op dat ten aanzien van de derde verzoekende partij en haar 

minderjarige kinderen nooit enig document is neergelegd. Ook in hun verzoekschrift zetten de 

verzoekende partijen geenszins uiteen op welke manier de derde verzoekende partij en haar 
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minderjarige kinderen aan de voorwaarde van het beschikken over een identiteitsdocument zouden 

voldoen noch op grond waarvan zij van deze voorwaarde zouden vrijgesteld zijn. 

 

Met betrekking tot de attesten van de Armeense ambassade met betrekking tot de eerste en tweede 

verzoekende partij, wijst de Raad erop dat in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet nader wordt 

toegelicht wat onder “identiteitsdocument” dient begrepen te worden, maar dat de “Omzendbrief 

betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge 

van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006” van 21 juni 2007 in punt II.C.b) aangeeft 

welke identiteitsdocumenten in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet aanvaard worden: 

“(i)n dit verband kunnen enkel een internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of een 

nationale identiteitskaart aanvaard worden”.  

 

Een attest van de ambassade is noch een internationaal erkend paspoort noch een gelijkgestelde 

reistitel noch een nationale identiteitskaart en derhalve geen identiteitsdocument in de zin van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

De verzoekende partijen stellen in hun verzoekschrift echter dat voornoemde omzendbrief van 21 juni 

2007 er slechts toe strekt de voor de gemeenten relevante wijzigingen toe te lichten en dat de 

bepalingen van deze omzendbrief die geenszins kan worden beschouwd als zijnde een verordenende 

omzendbrief, dienen geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met de bewoordingen van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet en de wil van de wetgever. 

 

Daargelaten de vraag welk karakter voornoemde omzendbrief van 21 juni 2007 precies heeft, dient erop 

gewezen te worden dat de beoordeling of een voorgelegd document in aanmerking komt als 

identiteitsdocument in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in de eerste plaats tot de 

discretionaire bevoegdheid van de gemachtigde van de staatssecretaris behoort. In dit verband beschikt 

de gemachtigde van de staatssecretaris evenwel over een omzendbrief waarin nader uiteengezet wordt 

wat in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onder het begrip “identiteitsdocument” dient 

begrepen te worden. Vervolgens dient erop gewezen te worden dat de verzoekende partijen nergens in 

hun verzoekschrift betwisten dat zij geen internationaal erkend paspoort, een gelijkgestelde reistitel of 

een nationale identiteitskaart hebben neergelegd, waarbij de Raad opmerkt dat de verzoekende partijen 

ter terechtzitting uitdrukkelijk erkennen dat zij slechts na het nemen van de bestreden beslissing een 

identiteitsdocument hebben neergelegd, en dat zij nergens in hun verzoekschrift aannemelijk maken dat 

de gemachtigde van de staatssecretaris, door te verwijzen naar voornoemde omzendbrief van 21 juni 

2007 en de voorgelegde attesten niet te aanvaarden als identiteitsdocument, op een kennelijk 

onredelijke manier heeft geoordeeld en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zou hebben geschonden. 

De Raad benadrukt in dit kader dat in voornoemde omzendbrief van 21 juni 2007 in de bijhorende 

voetnoot bij punt II.C.b) uitdrukkelijk wordt vermeld dat de in dit punt aangegeven “interpretatie (…) 

steun (vindt) in de memorie van toelichting van artikel 4 van de wet van 15 september 2006, en in het 

analoge artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007”. De verzoekende partijen kunnen dan ook 

niet voorhouden dat de interpretatie van het begrip “identiteitsdocument” in artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet niet in overeenstemming zou zijn met de wil van de wetgever. Ten slotte kan nog 

opgemerkt worden dat voornoemde omzendbrief reeds dateert van 21 juni 2007 en werd gepubliceerd 

in het Belgisch Staatsblad op 4 juli 2007 en aldus dateert van ruim vóór de aanvraag om machtiging tot 

verblijf van de verzoekende partijen van 15 december 2009. Op het moment van het indienen van hun 

aanvraag om machtiging tot verblijf konden de verzoekende partijen derhalve op grond van de 

omzendbrief van 21 juni 2007 achterhalen welke identiteitsdocumenten zouden aanvaard worden en 

bijgevolg dat een attest van de ambassade niet in aanmerking zou komen. 

 

Met betrekking tot het paspoort van de tweede verzoekende partij en het militieboekje van de eerste 

verzoekende partij die de verzoekende partijen op 23 juli 2010 aan de gemachtigde van de 

staatssecretaris overmaken, dient te worden vastgesteld dat deze documenten slechts na het nemen 

van de bestreden beslissing op 13 juli 2010 aan de gemachtigde van de staatssecretaris ter kennis 

werden gebracht, zodat deze er bij het nemen van de bestreden beslissing sowieso geen rekening mee 

kon houden. 

 

Voor het overige wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing zich niet enkel uitspreekt over de 

voorgelegde attesten van de ambassade, maar eveneens ingaat op de vermelding van de verzoekende 

partijen in voornoemde aanvraag van 15 december 2009 dat hun paspoorten in aanvraag zijn. In dit 

kader stelt de gemachtigde van de staatssecretaris dat de verzoekende partijen geen attest voorleggen 

om dit te bewijzen, dat de administratie verplicht is over te gaan tot een beslissing rekening houdende 
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met alle relevante elementen waarover zij op dat ogenblik beschikt, dat het in de eerste plaats aan de 

verzoekende partijen toekomt om erover te waken zich te bekwamen in elke procedure die zij hebben 

ingesteld, en, indien nodig, deze procedures te vervolledigen en te actualiseren en dat de verzoekende 

partijen bovendien reeds sinds 2000 in België verblijven en zij al veel eerder een paspoort hadden 

kunnen aanvragen. Op dit onderdeel van de motivering van de bestreden beslissing gaan de 

verzoekende partijen in hun verzoekschrift echter niet verder in. 

 

Gelet op het voorgaande maken de verzoekende partijen niet aannemelijk dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de door hem genomen vaststellingen is gekomen. Het feit dat 

de verzoekende partijen het niet eens zijn met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris volstaat niet om de motieven te weerleggen. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris is ingegaan op de verschillende elementen die de verzoekende 

partijen in hun aanvraag om machtiging tot verblijf met betrekking tot het bewijs van hun identiteit 

hebben aangehaald. Uit wat voorafgaat, blijkt dat de conclusie dat de aanvraag onontvankelijk is, gezien 

niet voldaan is aan de identiteitsvoorwaarde, niet kennelijk onredelijk noch onjuist is. De bestreden 

beslissing steunt op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. Een schending 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en van de motiveringsplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur wordt derhalve niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig november tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS Ch. BAMPS 


