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 nr. 54 972 van 27 januari 2011 

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 Chinese nationaliteit te zijn, op 12 november 2010 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 12 oktober 2010 tot weigering van het onbeperkt 

verblijf. 

 

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 13 december 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 januari 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DE SCHUTTER, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, 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 Chinese nationaliteit te zijn, dient op 3 september 2002 een asielaanvraag 

in. Deze resulteert in een beslissing van de Commisaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

van 12 januari 2005 tot weigering van de toekenning van de hoedanigheid van vluchteling. Op 4 oktober 

2005 weigert de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen verzoeker de hoedanigheid van 

vluchteling. 

 

Verzoeker wordt op 21 augustus 2007 toegelaten tot beperkt verblijf, verlengd tot 3 september 2009. 
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Op 25 november 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf gegrond op 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 1 september 2010 wordt verzoeker tijdelijk toegelaten tot verblijf. 

 

Op 12 oktober 2010 wordt de genomen beslissing van 1 september 2010 betreffende de aanvraag om 

machtiging tot verblijf ingetrokken en vervangen door een beslissing die het verblijf zonder beperkingen 

weigert. 

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt: 

 

“Naam, Voornamen: T., L. D. D. 

Nationaliteit: China Volksrep 

(…) 

 

Huidige instructies vervangen onze vorige beslissing dd. 01.09.2010 tot weigering van het onbeperkt 

verblijf die wordt ingetrokken. 

 

Weigering onbeperkt verblijf 

Gelieve betrokkene in kennis te stellen van het feit dat zijn/haar aanvraag om gemachtigd te worden tot 

een verblijf zonder beperkingen (B-kaart) ingediend op 30.09.2009 wordt verworpen om de volgende 

reden(en): 

 

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

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

motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van art. 9bis, §1 van de 

wet van 15.12.1980, gewijzigd door art. 4 van de wet van 15.09.2006. Zijn asielaanvraag werd reeds 

afgesloten waardoor hij niet langer vrijgesteld is van de verplichting om over een geldig identiteits-

document te beschikken. 

 

De eermalige Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen (nu RW) stelde in haar beslissing dd. 

04/10/2005 (ter kennis gebracht aan betrokkene op 25/10/2005) inzake de asielaanvraag ingediend 

door betrokkene op 03/09/2002: 

"Overwegende dat appelant zijn identiteit en Chinese nationaliteit niet aantoont aan de hand van 

authentieke documenten; dat het attest van het Tibet-bureau uitgereikt door de afgezant van de Dalai 

Lama te Brussel, appelants etnische afkomst bevestigt op basis van zijn verklaarde identiteit; dat dit 

document geen nationaliteitsbewijs, is noch bewijst dat appelant afkomstig is uit het geddelte van Tibet 

dat valt onder de Volksrepubliek China; 

(...) 

Dat appelant op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij geen Chinees kent; dat dit minstens 

merkwaardig is daar een elementaire kennis voor een handelaar belangrijk is; dat appelant bovendien 

tot zijn zeventien jaar naar school ging; dat ten slotte ter zitting blijkt dat appelant geregeld contact had 

met de Chinese administratie en de Chinese politie aangezien hij om de drie maanden naar Nepal ging, 

dat aldus niet aannemelijk is dat appelant geen noties heeft van het Chinees; 

(...) 

Overwegende dat appelant verklaart dat hij regelmatig via Nyalam reisde; dat zijn verklaringen ter zitting 

dermate vaag en onvoldoende zijn dat hij niet aannemelijk maakt er ooit te zijn geweest; dat hij geen 

bijzonderheden of kenmerken van de stad kent, noch van de weg naar Dram en de grens; dat appelants 

verklaringen in het administratief dossier en ter zitting niet beantwoorden aan zijn voorgehouden 

hoedanigheid van handelaar; dat zijn kennis dermate onvoldoende is dat zijn Chinese nationaliteit niet 

aannemelijk is; dat appelants verklaringen frauduleus voorkomen" 

 

Het voorgelegde groene boekje van Tibet wordt internationaal rechterlijk niet erkend en kan niet 

aanvaard worden als geldig identiteitsdocument gezien de omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1-b) 

stelt dat het voorgelegde identiteitsdocument een internationaal erkend paspoort of een gelijkwaardige 

reistitel of een identiteitskaart dient te zijn. Hij legt bij gebrek aan een Chinees paspoort ook geen kopie 

voor van de Chinese identiteitskaart (Shen Fen Zen), waarbij met zekerheid zou kunnen worden 

vastgesteld dat hij uit Chinees Tibet afkomstig is en staatsburger is van China. 
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Rekening houdende met het feit dat zijn identiteit nog niet met zekerheid kon worden vastgesteld, wordt 

het daarom niet opportuun geacht om hem een machtiging tot onbeperkt verblijf in het Rijk te verlenen. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker aan: “schending van artikel 9bis van de wet van 15 december 

1980: schending van artikel 62 van de Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwildering van vreemdelingen, dd. 15 december 1980, B.S. 31 december 1980 

(afgekort Vreemdelingenwet); schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

formele motivering van daden van bestuur: schending van de materiële motiveringsplicht.” 

 

Het middel wordt verwoord als volgt: 

 

“Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de veroverende partij niet twijfelt over het feit dat de huidige 

verblijfssituatie waarin de verzoekende partij zich bevindt binnen de categorieën zoals verwoord in de 

punten 2.8.A en 2.8.B. van de voornoemde regeringsinstructies valt. 

De verwerping van de regularisatieaanvraag wordt geargumenteerd op basis van het feit dat de 

aanvraag van de verzoekende partij niet vergezeld werd 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 de deze voorwaarde. 

- beslissing Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen 

Het eerste argument van de verwerende partij om de regularisatieaanvraag van de verzoekende partij te 

verwerpen, is de verwijzing naar de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen dd. 4 

oktober 2005, waarin werd getwijfeld aan de identiteit van de verzoekende partij. 

Er dient opgemerkt te worden dat deze beslissing dateert van 2005. De verzoekende partij had toen 

enkel een attest van het Tibet-bureau neergelegd om zijn afkomst aan te tonen. Op heden heeft de 

verzoekende partij meerdere documenten neergelegd, onder meer het "groene boekje", om zijn identiteit 

te bewijzen. 

De beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen van 2005 werd aldus genomen op 

basis van één document, waartegenover staat dat op heden vier documenten werden neergelegd. Het is 

aldus niet gerechtvaardigd om de beslissing van de Vaste Beroepscommissie als argument aan te 

halen! in huidige bestreden beslissing, aangezien er toen werd geoordeeld aan de hand van andere, 

beperktere informatie en een minder aantal documenten die de identiteit van de verzoekende partij 

aantonen.  

De vele documenten die op heden worden voorgelegd om de identiteit van de verzoekende partij te 

bewijzen kunnen dan ook niet genegeerd worden. Door te verwijzen naar de voornoemde beslissing van 

de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen, ontkracht de verwerende partij geenszins de 

bewijswaarde van de voorliggende documenten. 

Bovendien dient opgemerkt te worden dat de verwerende partij zelf geen onderzoek verricht naar de 

identiteit van de verzoekende partij. De documenten die werden voorgelegd zijn bijgevolg niet aan een 

onderzoek onderworpen. Een gebrek aan onderzoek sluit een negatie van de bewijskracht van de 

neergelegde documenten uit. 

- het groene boekje 

De verzoekende partij heeft zijn 'groene' boekje voorgelegd, zoals wordt vermeld in de bestreden 

beslissing (stuk 1). Dit wordt echter in de bestreden beslissing niet aanvaard als het vereiste 

identiteitsdocument. 

Hierbij dient allereerst opgemerkt te worden dat reeds in de oorspronkelijke regularisatieaanvraag de 

volgende opmerkingen betreffende de mogelijkheid tot het bekomen van identiteitsdocumenten werden 

gemaakt: 

"Gezien de Tibetaanse afkomst van verzoeker wordt er aan hem door de Chinese ambassade geen 

reisdocument noch een nationaal of internationaal paspoort afgegeven. Bovendien betekent het 

betreden van de Chinese ambassade dat verzoeker op Chinees grondgebied moet komen 

(volkenrechtelijk ligt ook de ambassade op het grondgebied van de staat in kwestie). Aan verzoeker kan 

een dergelijke verplichting niet worden opgelegd. 

De houding van de Chinese autoriteiten ten aanzien van de Tibetanen is op heden nog altijd uiterst 

repressief. Er kan helemaal niet verwacht worden van verzoeker dat hij persoonlijk naar China zou 

afreizen om aldaar een geboorteakte, een nationaal of internationaal paspoort aan te vragen. 

Door de lange precaire toestand in dewelke verzoeker geleefd heeft, heeft hij geen contact meer met 

zijn familie in Tibet. Aan hen kan dus ook geen document opgevraagd worden." (regularisatieaanvraag 

van de verzoekende partij, dd. 25 november 2009) 
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Deze motivering wordt geheel ten onrechte niet aanvaard door de verwerende partij, noch gemotiveerd 

verworpen. 

Uit de praktijk van de verwerende partij kan immers afgeleid dat de verwerende partij erkent dat 

Tibetanen onmogelijk een officieel Chinees identiteitsdocument kunnen bekomen (stuk 2). 

Daarnaast werpt de verwerende partij op dat het voorgelegde groene boekje van Tibet (stuk 3) niet 

aanvaard wordt. Opnieuw is deze weigering tot aanvaarding strijdig met de praktijk die gehanteerd wordt 

door de verwerende partij:  

"Tibetanen die hun identiteit aantonen met een "groen boekje " (Green Book) van de Centrale 

Tibetaanse administratie voldoen voor de DVZ aan de identileitsvereiste voor regularisatie, tenminste 

als DVZ geen vermoeden van fraude of twijfels omtrent de beweerde identiteit heeft." (stuk 2) 

Het groene boekje van de verzoekende partij is origineel: 

"This is to certify that the Green Book No B-400 of Mr. Tashi Lhakpa Dhondup bom on 6 June 1980 is a 

genuine Green Book issued by the Office of Tibet in Brussels on behalf of the Central Tibetan 

Administration " 

(stuk 4) 

Bovendien heeft de verzoekende partij tevens een attest ontvangen van het Bureau van Tibet ter 

bevestiging van zijn Tibetaanse nationaliteit (stuk 5). 

De verwerende partij stelt slechts in algemene termen dat het groene boekje niet internationaal 

rechterlijk erkend wordt. 

Deze motivering is onvoldoende gelet de algemeen gehanteerde praktijk door de verwerende partij (zie 

supra). De verwerende partij argumenteert niet waarom zij in casu afwijkt van de door haar gehanteerde 

praktijk. De vermoedelijke fraude waarnaar werd verwezen in de beslissing van de Vaste 

Beroepscommissie voor vluchtelingen is niet afdoende. Zoals hierboven reeds uiteengezet, kan deze 

beslissing immers niet in overweging genomen worden, aangezien de voorliggende informatie op heden 

in die mate verschilt. 

Bovendien dient opgemerkt te worden dat de verzoekende partij via het Bureau van Tibet te Brussel een 

document heeft mogen ontvangen waarop duidelijk staat dat het groene boekje door de Belgische 

autoriteiten wordt aanvaard: 

"We have been informed by the Director General of Immigration, Mr. Freddy Roosemont, that the 

Belgian authorities have decided to accept the Green Book for the Tibetans in lieu of National Passport." 

(stuk 6) 

De verwerende partij negeert bijgevolg de absolute onmogelijkheid van de verzoekende partij om de 

vereiste identiteitsdocumenten te bekomen. De verwerende partij handelt tevens niet in overeen-

stemming met haar vaststaande praktijk. 

Bijgevolg zijn de bovenvermelde wetsartikels geschonden. 

Daarnaast dient tevens de aandacht gevestigd te worden op het feit dat de mening van het 

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen ten aanzien van Tibetanen de laatste 

jaren sterk gewijzigd is. Het inzicht is er dat het voor Tibetanen quasi onmogelijk is om een Chinees 

paspoort of Chinese identiteitskaart voor te leggen.” 

 

In de repliekmemorie volhardt verzoeker in zijn verzoekschrift. 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker niet ontkent geen geldige identiteits-

documenten te hebben voorgelegd. 

Hij beperkt zijn uiteenzetting tot het verdedigen van de stelling als zou hij voldoende hebben 

aangetoond in de onmogelijkheid te verkeren zijn identiteit aan de hand van officiële documenten aan te 

tonen en als zou de argumentering van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen van 2005 niet 

opwegen tegen de vele documenten die hij heden voorlegt. 

Darbij gaat verzoeker voorbij aan de essentie van de betwisting. Hij maakt immers niet aannemelijk de 

Chinese nationaliteit te bezitten, zoals uitdrukkelijk wordt gemotiveerd in de bestreden beslissing. 

In de bestreden beslissing staat letterlijk geschreven: "Hij legt bij gebrek aan Chinees paspoort ook geen 

kopie voor van de Chinese identiteitskaart (Shen Fen Zen), waarbij met zekerheid zou kunnen worden 

vastgesteld dat hij uit Chinees Tibet afkomstig is en staatsburger is van China." 

De door verzoeker toegevoegde documenten doen geen afbreuk aan die vaststelling, daar ze niet 

werden afgeleverd door officiële instanties en niet de identiteitsdocumenten zijn die de wet voorschrijft. 

Het middel mist iedere grond.” 

 

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

bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 van 8 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze 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. Hetzelfde geldt voor artikel 62 van de Vreemdelingenwet. De 

bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd 

genomen. 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 van de verzoekende 

partij geweigerd wordt omdat verzoeker niet voldoet aan de verplichting een geldig identiteitsdocument 

voor te leggen. In de bestreden beslissing worden de redenen weergegeven waarom dit wettelijk 

vereiste verlangd wordt. 

 

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 over-

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

dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is 

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

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt om 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 (RvS 26 maart 2002, nr. 

105 103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens 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 enig middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu eveneens nazicht in van de 

aangevoerde schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling 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 onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101 624). 

 

Zoals uit de bestreden beslissing blijkt, is de aanvraag om machtiging tot verblijf afgewezen omdat deze 

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 de verzoekende partij 

vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

 

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

vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, moet aanvragen 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 voor-

waarde 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 identiteits-

document 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 een vreemdeling in buitengewone 

omstandigheden kan indienen bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Zo wordt duidelijk 

bepaald dat een identiteitsdocument, zijnde een paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel, onont-

beerlijk is: de aanvraag om machtiging tot verblijf kan niet anders dan onontvankelijk verklaard worden 
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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 twee situaties 

onderscheiden te worden waarin het voorleggen van een identiteitsdocument niet noodzakelijk is: 

– de situatie van de asielzoeker wiens asielaanvraag nog niet definitief werd afgewezen of wiens 

cassatieberoep bij de Raad van State hangende is overeenkomstig artikel 20 (nieuw) van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

– de situatie van een vreemdeling die aantoont dat het onmogelijk is om het vereiste document in België 

te verwerven (Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl.St. Kamer 2006-

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

 

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-voor-

waarden: 

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 identiteitsdocument dan wel 

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

rust op de aanvrager. 

 

De Raad stelt vast dat in de aanvraag om in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, tot 

een verblijf gemachtigd te worden, verwezen wordt naar buitengewone omstandigheden en naar 

elementen die betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag.  

Verzoeker stelt in zijn aanvraag dat hij in de onmogelijkheid was om identiteitsdocumenten te verwerven 

in België en hij legde geen afschrift neer van zijn nationaal paspoort of zijn identiteitskaart. Hij meent dat 

door zijn Tibetaanse afkomst van hem niet kan verlangd worden dat hij de Chinese ambassade betreedt 

en dat bovendien de ambassade zou weigeren de in artikel 9bis bedoelde documenten af te leveren.  

In zijn aanvraag verwoordt hij: “Gezien de Tibetaanse afkomst van verzoeker wordt er aan hem door de 

Chinese ambassade geen reisdocument noch een nationaal of internationaal paspoort afgegeven. 

Bovendien betekent het betreden van de Chinese ambassade dat verzoeker op Chinees grondgebied 

moet komen (volkenrechtelijk ligt ook de ambassade op het grondgebied van de staat in kwestie). Aan 

verzoeker kan een dergelijke verplichting niet worden opgelegd. De houding van de Chinese autoriteiten 

ten aanzien van Tibetanen is tot op heden nog altijd uiterst repressief. Er kan helemaal niet verwacht 

worden van verzoeker dat hij persoonlijk naar China zou afreizen om aldaar een geboorteakte, een 

nationaal of internationaal paspoort aan te vragen. Door de lange precaire toestand in dewelke 

verzoeker geleefd heeft, heeft hij geen contact meer met zijn familie in Tibet. Aan hen kan dus ook geen 

document opgevraagd worden. (…)” 

 

De bestreden beslissing antwoordt dat verzoeker geen geldige motivering heeft gegeven die hem 

toelaat vrij gesteld te worden van het voorleggen van de in artikel 9bis §1 van de Vreemdelingenwet 

voorziene documenten en gaat uitvoerig in op de reden waarom er ernstige twijfels zijn over verzoekers 

identiteit. De bestreden beslissing verwijst dienaangaande naar de motivering van de beslissing van 4 

oktober 2005 van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen, die stelt dat verzoekers voorge-

houden Chinese nationaliteit niet aannemelijk is wegens zijn gebrekkige kennis en zijn frauduleuze 

verklaringen. 

Voorts verwijst de bestreden beslissing naar het groene boekje van Tibet dat niet volstaat als identiteits-

bewijs. Dit motief is kennelijk redelijk, determinerend en vindt steun in het administratief dossier. Ten 

overvloede wijst de Raad erop dat het hof van beroep te Gent in zijn arrest 2008/AR/848 van 2 april 

2009 stelt: “Het ‘groen boekje’, uitgereikt op verzoek van geïntimeerde door het Tibetaans centrum in 

Brussel, is geen officieel document dat de identiteit van geïntimeerde bevestigt.” 

Het gegeven dat de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen dateert van 4 

oktober 2005 doet geen afbreuk aan de in de beslissing gemaakte vaststellingen. Evenmin vermag het 

gegeven dat verzoeker thans vier documenten voorlegt het vastgestelde gebrek aan kennis over de 

Chinese taal en de regio waarover verzoeker ondervraagd werd, verklaren of rechtzetten. 

Verzoeker legde betreffende zijn identiteit volgende documenten neer: inschrijving in het vreemdelingen-

register, beslissingen betreffende zijn verblijf, verklaringen en het groene boekje van Tibet. Deze 

documenten vinden hun ontstaan in de eigen verklaringen van verzoeker en mogen, zeker bij twijfel 

over de nationaliteit en bijgevolg identiteit, niet als identiteitsbewijs in de zin van artikel 9bis van de 
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Vreemdelingenwet aanvaard worden. De bestreden beslissing brengt dit voldoende tot uiting door te 

stellen dat niet werd voldaan aan artikel 9bis §1 van de Vreemdelingenwet waarmee de bestreden 

beslissing te kennen geeft dat de voorgelegde documenten de identiteit van verzoeker niet met 

voldoende zekerheid vaststellen. Ten overvloede, voor wat het groene boekje betreft, verwijst de Raad 

naar het arrest van het hof van beroep te Gent van 2 april 2009, hetzij van recente datum, dat zich 

diende uit te spreken over de vraag van verzoeker tot afgifte van een geboorteakte waarin werd 

geoordeeld: “Noch in het kader van de asielprocedure, noch op enig ander tijdstip kon geïntimeerde 

(zijnde verzoeker) een geloofwaardig document voorleggen omtrent zijn identiteit of zijn beweerde 

Tibetaanse afkomst. Het ‘groen boekje’, uitgereikt op verzoek van geïntimeerde door het Tibetaans 

centrum in Brussel is geen officieel document dat de identiteit van geïntimeerde bevestigt. (...)” 

De bestreden beslissing motiveert waarom het groene boekje niet in aanmerking wordt genomen 

derwijze dat verzoeker tevergeefs stelt dat de documenten niet werden onderzocht. 

De Raad wijst erop dat ten gevolge van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet het bestuur er niet toe 

gehouden is de elementen betreffende de gegrondheid van de aanvraag waaronder de integratie-

elementen moet onderzoeken eens is vastgesteld dat niet werd voldaan aan artikel 9bis §1 van de 

Vreemdelingenwet, wat is casu is geschied. 

De verwerende partij kon derhalve in alle redelijkheid en volledig overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet vaststellen dat, op het ogenblik van het nemen van de bestreden 

beslissing, verzoeker niet voldeed aan de door de wetgever, in dit artikel, voorziene vereiste. Immers, nu 

er ernstige twijfels zijn betreffende de nationaliteit en de afkomst van verzoeker toont verzoeker evenmin 

aan dat de ambassade van zijn land van herkomst zou weigeren hem de nodige identiteitsdocumenten 

af te leveren. Omdat verzoeker zijn Tibetaanse afkomst niet aannemelijk maakt – integendeel 

desbetreffend frauduleuze verklaringen aflegde – kan aangenomen worden dat hij niet aantoont zich in 

de onmogelijkheid te bevinden te voldoen aan artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. De uitleg die 

verzoeker geeft in zijn verzoekschrift betreffende de houding van de Chinese ambassade ten overstaan 

van verzoeker omwille van zijn herkomst is geenszins aangetoond, bij gebreke aan aannemelijkheid van 

de Tibetaanse origine en afkomst uit China. 

Voorts is de houding van de verwerende partij die soms het groene boekje als voldoende identiteits-

bewijs aanvaardt niet tegenstrijdig nu dit aanvaarden gekoppeld wordt aan de voorwaarde van het 

ontbreken van twijfels en/of fraude, wat in casu niet het geval is. 

 

Tot slot merkt de Raad op dat hij enkel kan rekening houden met stukken die aan de verwerende partij 

kenbaar werden gemaakt voor het nemen van de bestreden beslissing. In de mate dat aan het 

verzoekschrift ongekende stukken worden overgemaakt, kunnen deze niet beoordeeld worden, daarge-

laten de vaststelling dat verklaringen uitgaand van het bureau van Tibet bij twijfel niet als identiteits-

bewijzen kunnen aanvaard worden. Met het ter terechtzitting neergelegde stuk kan geen rekening 

worden gehouden: verzoeker bracht dit niet bij voor het nemen van de bestreden beslissing. Waar 

verzoeker voorhoudt dat de mening van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen ten overstaan van de Tibetanen de laatste jaren sterk gewijzigd is kan deze grief niet leiden 

tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, nu verzoeker zijn Tibetaanse afkomst niet op 

voldoende wijze aantoont. 

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk, ook niet met de aan het verzoekschrift toegevoegde stukken, dat de 

bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de verwerende partij 

beschikt krachtens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Aldus wordt geen miskenning van de 

materiële motiveringsplicht in hoofde van de verwerende partij aangetoond. Evenmin is artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet geschonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 van 8 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig januari tweeduizend en elf 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


