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 nr. 58 157 van 21 maart 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 Iraanse nationaliteit te zijn, op 21 januari 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid  van 9 december 2010 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis 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. 

 

Gezien titel Ibis, 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 14 februari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 maart 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. MOSKOFIDIS, die loco advocaat M. SAMPERMANS 

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. Verzoekster diende bij aangetekend schrijven van 22 oktober 2010 een aanvraag in om, 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: de Vreemdelingen-

wet), tot een verblijf in het Rijk gemachtigd te worden. 

 

1.2. Op 9 december 2010 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag van verzoekster om tot een verblijf in het Rijk gemachtigd te worden 

onontvankelijk verklaard werd. Deze beslissing, die verzoekster op 22 december 2010 ter kennis 

gebracht werd, is gemotiveerd als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

25/10/2010 bij onze diensten werd ingediend door: 

(D., H.)(…) 

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, 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) en Arrest n° 193/2009 dd. 26/11/2009 van het Grondwettelijk 

Hof, m.n.: Er werd geen enkel identiteitsdocument voorgelegd bij de aanvraag, noch enig ander 

document waarvan de waarachtigheid als bewijs van identiteit niet ter discussie kan worden gesteld. 

Tevens werd er geen reden aangehaald waarom betrokkene niet in het bezit kan komen van zulk 

document of dergelijk document niet kan voorleggen. Betrokkene legt wel de vertaling van een 

identiteitskaart voor, maar niet het identiteitsdocument zelf of een kopie ervan. Dit document kan 

daarom niet aanvaard worden als document waarvan de waarachtigheid als bewijs van identiteit niet ter 

discussie kan worden gesteld.  

 

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.” 

 

Dit is de bestreden beslissing 

 

2. Over de rechtspleging 

 

In fine van haar verzoekschrift geeft verzoekster te kennen niet enkel de nietigverklaring, doch ook de 

schorsing van de bestreden beslissing na te streven.  

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 3, tweede lid van de Vreemdelingenwet dient in het opschrift van het 

verzoekschrift evenwel te worden vermeld dat hetzij een beroep tot nietigverklaring wordt ingesteld, 

hetzij een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring. Indien aan deze pleegvorm niet is 

voldaan, dan wordt het verzoekschrift geacht enkel een beroep tot nietigverklaring te omvatten. De 

Raad stelt vast dat verzoekster een verzoekschrift heeft ingediend met als opschrift “verzoekschrift tot 

nietigverklaring”, zonder verdere vermelding. Gelet op het voorgaande dient de Raad vast te stellen dat 

enkel een verzoek tot nietigverklaring op rechtsgeldige wijze werd ingesteld.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de bepalingen van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991) en van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Haar betoog luidt als volgt: 

 

“Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet niet 

enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig 

en deugdelijk. 

 

De minister van Migratie- en asielbeleid heeft tevens de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te 

bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de 

concrete omstandigheden van de zaak. 
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Dat de bestreden beslissing de vertaling niet beschouwt als een identiteitsdocument. 

 

Het dient evenwel benadrukt te worden dat verzoeker bij de verwerende partij welbekend is. 

 

Dat thans verzoeker tevens ook een kopie van zijn paspoort bijbrengt waaruit ongetwijfeld zijn 

identiteitsdocument vaststaat. 

 

Dat de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken dan ook geenszins kan aanvaard worden, waar 

de Dienst stelt dat het verzoek overeenkomstig artikel 9ter van verzoeker geweigerd wordt. 

 

De bestreden beslissingen bevatten geen voldoende motivering en komen tekort aan de zorgvuldigheid-

plicht die men mag verwachten in elk concreet geval. 

 

‘De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met machtsover-

schrijding genomen’ (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 1960, 

Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519) 

 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissingen niet juist of juridisch aanvaardbaar zijn en dat zij 

steunen op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd zijn. 

 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43)” 

 

3.2. Verweerder werpt op dat aangezien verzoekster inhoudelijke kritiek levert zij blijk geeft kennis te 

hebben van de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, zodat zij niet kan voorhouden dat 

de formele motiveringsplicht miskend werd. Hij stelt voorts dat een toepassing werd gemaakt van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet conform de interpretatie die voortvloeit uit de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof en de Raad. Tevens stelt hij dat hij geen rekening kon houden met een stuk dat 

verzoekster niet had gevoegd bij haar aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden en wijst hij 

erop dat de regelmatigheid van een bestuurshandeling moet beoordeeld worden in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een beslissing kon beschikken. 

 

3.3.1. Wat betreft de ingeroepen schending van de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 dient te 

worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan 

of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in 

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan 

(RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). Verzoekster kan ook niet 

voorhouden de motieven die de bestreden beslissing schragen niet te kennen, nu zij ze weergeeft en 

bekritiseert in haar verzoekschrift. 

 

3.3.2. In de mate dat verzoekster stelt dat de bestreden beslissing gebaseerd is op onjuiste motieven, 

voert zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht, die in casu dient onderzocht te worden in 

het kader van de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een vreemdeling die verzoekt om medische redenen 

tot een verblijf gemachtigd te worden zijn identiteit dient aan te tonen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde 

in dit verband dat een “document waarvan de waarachtigheid niet ter discussie kan gesteld worden” als 
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bewijs van identiteit kan volstaan indien een verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet gevraagd wordt (GwH 26 november 2009, nr. 193/2009). Uit de aan de Raad 

voorgelegde stukken blijkt dat verzoekster teneinde aan deze verplichting te voldoen slechts een 

‘Christianity Certificate’, een ‘Immigrant Data Summary’ en een vertaling van een identiteitskaart 

aanbracht. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid kon derhalve oordelen 

dat “geen enkel identiteitsdocument (werd) voorgelegd bij de aanvraag, noch enig ander document 

waarvan de waarachtigheid als bewijs van identiteit niet ter discussie kan worden gesteld.” Het is 

immers niet kennelijk onredelijk om stukken die niet uitgaan van de nationale overheid van het land 

waarvan verzoekster beweert een onderdaan te zijn en waarvan niet met zekerheid kan vastgesteld 

worden op welke basis zij werden opgesteld niet als identiteitsbewijs te aanvaarden. 

 

Door louter te stellen dat zij “bij de verwerende partij welbekend is” toont verzoekster evenmin aan dat 

de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid ten onrechte besloot dat geen 

document werd aangebracht “waarvan de waarachtigheid als bewijs van identiteit niet ter discussie kan 

worden gesteld.” 

 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient voorts te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van de beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen. Door bij haar verzoekschrift alsnog een kopie van haar paspoort te voegen, toont 

verzoekster dan ook niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

op kennelijk onredelijke of onwettige wijze tot zijn besluit kwam. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

3.3.3. De zorgvuldigheidsverplichting, die verzoekster ook geschonden acht, houdt in dat de overheid de 

verplichting heeft haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). 

 

Aangezien de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid rekening gehouden 

heeft met alle stukken die verzoekster bij haar aanvraag voegde en die zij zelf derhalve dienstig achtte 

om haar identiteit aan te tonen kan geen schending van de zorgvuldigheidsverplichting vastgesteld 

worden. 

 

Verzoekster lijkt verder een schending van de hoorplicht in het raam van de zorgvuldigheidsplicht te 

willen aanvoeren, aangezien zij stelt dat haar niet direct en persoonlijk om inlichtingen gevraagd werd of 

haar niet de gelegenheid geboden werd stukken over te leggen die haar voorstelling van de feiten of van 

haar toestand geloofwaardig maken. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekster de kans had om de vereiste toelichtingen te verstrekken in haar 

aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden en deze met alle nodige stukken te onderbouwen. 

Verzoekster houdt derhalve ten onrechte voor dat zij niet de kans had om haar standpunt te 

verduidelijken. 

 

Verder dient te worden gesteld dat bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door een 

persoon gevraagd voordeel te verlenen niet zijn onderworpen aan tegenspraak (RvS 17 september 

2001, nr. 98.879; RvS 15 juli 2008, nr. 185.402; cf. ook I. OPDEBEEK, Beginselen van behoorlijk bestuur 

in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2006, 247), zodat de uiteenzetting van 

verzoekster wat dit onderdeel van het middel betreft niet dienstig is.  

 

Verzoekster maakt bijgevolg niet aannemelijk dat het zorgvuldigheidsbeginsel of de hoorplicht, op zich 

en in combinatie met het zorgvuldigheidsbeginsel, zou geschonden zijn.  

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig maart tweeduizend en elf door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 


