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 nr. 58 293 van 22 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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 16 november 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 oktober 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 23 februari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 maart 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. DELODDER, die 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 

 

De verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten. 

 

Op 31 juli 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Bij beslissing van 22 

oktober 2010 wordt de aanvraag van de verzoekende partij onontvankelijk verklaard. Dit is de bestreden 

beslissing, als volgt gemotiveerd: 
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“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.  

 

Betrokkene beroept zich op de vrijstelling voor het voorleggen van een identiteitsdocument aangezien 

hij een hangende beroepsprocedure heeft overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van 

State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en dat tot heden geen verwerpingsarrest werd uitgesproken.  

Echter, betrokkene legt in zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging op basis van art. 9bis wel een taskara 

voor. Uit de beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen blijkt 

echter dat er sterke twijfels bestaan over de vermeende Afghaanse nationaliteit van betrokkene.  

Uit de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dd. 

02.01.2008 blijkt: “Er dient echter te worden vastgesteld dat er ernstig getwijfeld moet worden aan uw 

beweerde Afghaanse afkomst. U heeft onvoldoende elementen aangebracht die aannemelijk maken dat 

u daadwerkelijk uit Afghanistan afkomstig bent.” Ook zei het CGVS in diezelfde beslissing: “ De vage en 

tegenstrijdige verklaringen over uw aanwezigheid in Afghanistan en Pakistan bevestigen de twijfels in 

verband met uw verblijf in Afghanistan en uw Afghaanse nationaliteit. “ Tenslotte zei het CGVS in 

diezelfde beslissing: “Bovenstaande opmerkingen stellen uw beweringen dat u de Afghaanse 

nationaliteit zou hebben in een bedrieglijk daglicht.”  

Ook in zijn beslissing van 18.11.2009 besliste het CGVS: “Zoals er, wegens de wijdverspreide handel in 

valse Afghaanse documenten in Afghanistan en Pakistan, geen geloof kon gehecht worden aan de 

taskara die u neerlegde tijdens uw eerste asielaanvraag, kan er ook aan de taskara die u nu voorstelt 

als het exemplaar van uw vader geen waarde worden toegekend.” Tenslotte merkte het CGVS op: 

“Bovenstaande opmerkingen doen besluiten dat u er niet in geslaagd bent uw Afghaanse herkomst 

aannemelijk te maken.”  

De voorgelegde taskara kan dan ook niet aanvaard worden door onze diensten als een aanvaard-

baar identiteisdocument. Betrokkene dient zich dan ook te richten tot de juiste ambassade.  

 

Betrokkene heeft bijgevolg getracht de Belgische overheid te misleiden; de vaststelling van het 

bedrieglijk handelen volstaat dan ook om de aanvraag te weigeren in toepassing van het beginsel “fraus 

omnia corrumpit”.  

 

Bovendien stelt de RVV in haar arrest van 10.12.2007, nr. 4623 dat de aanvraag om machtiging tot 

verblijf niet anders dan onontvankelijk kan worden verklaard wanneer iemands identiteit onzeker is.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet in combinatie met de schending van de materiële motiveringsplicht, het redelijkheids-

beginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de onderzoeksverplichting als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

 

2.1.1. De verzoekende partij beklemtoont dat ze voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, daar haar cassatieberoep toelaatbaar werd verklaard door de Raad van 

State. Evenwel heeft ze ook haar taskara neergelegd. De verzoekende partij vervolgt dat: 

 

“In de bestreden beslissing van 22.10.2010 (stuk 1) wordt het verblijf van meer dan drie maanden 

geweigerd met als reden van de beslissing: 

(…) 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te 

gaan of de 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 

(RvSt. 17 januari 2007, nr. 166.860; RvSt. 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

In casu mag hierna volgend blijken hoe verweerder niet is uitgegaan van alle juiste feitelijke gegevens, 

deze feitelijke gegevens niet correct beoordeelde en aldus kennelijk onredelijk tot zijn 

(weigerings)besluit kwam. 

 

Artikel 9bis Vw stelt: 

"§1 In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteits-

document 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 
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minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven. " 

Gezien verzoeker nog een asielprocedure lopende heeft, is verzoeker evenwel niet wettelijk verplicht 

een identiteitsdocument voor te leggen. Evenwel heeft hij dat toch gedaan, zijnde zijn taskara. 

Deze taskara zoals ook voorgelegd bij het verzoek tot verblijfsmachtiging wordt gevoegd onder stuk 2. 

Verweerder meent dit paspoort "niet te kunnen aanvaarden" aanzien uit informatie zou blijken "dat dit 

paspoort vals zou zijn". 

Verweerder kan zich bezwaarlijk beperken tot een blote bewering, als zou dit paspoort vals zijn !?! 

Artikel 9bis Vreemdelingenwet schrijft ten andere niet voor dat de aanvraag dient vergezeld te gaan van 

een identiteitsdocument ... 'waarvan de uitvaardigende overheid andermaal de authenticiteit bevestigt'. 

Indien verweerder waarlijk meent dat dit paspoort vals zou zijn, dient verweerder dat het bewijs van te 

leveren: actori incumbit probatio! Volkomen ten onrechte tracht verweerder de bewijslast om te keren 

door voor te houden als zou verzoeker geen begin van bewijs voorleggen ?! 

Verweerder meent dat het paspoort van verzoeker 'vals' is, gezien verweerder geen geloof wenst te 

hechten aan de nationaliteit en identiteit van verzoeker. Hiertoe beroept verweerder zicht op een 

opmerking van de Commissaris-Generaal uit in zijn beslissingen in de asielaanvraag van verzoeker. 

"Het bestuur dient zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden. De beslissing dient te 

stoelen op een correcte feitenvinding. Het bestuur dient zich zo nodig voldoende te informeren om met 

kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 

Een zorgvuldige besluitvorming impliceert dat het bestuur op basis van een afdoend en volledig 

onderzoek van het concrete geval tot zijn besluit komt. " 

(MAST, A., DUJARDIN, J., VAN DAMME, M. en VANDE LANOTTE, J., Overzicht van het Belgisch 

Administratief Recht, Antwerpen, Kluwer, 1999, p. 52-53) 

In casu mag blijken hoe bovenstaand zorgvuldigheidsbeginsel door verweerder manifest wordt 

geschonden. 

Verweerder kan bezwaarlijk realistisch voorhouden als zou zij een vermoeden hebben dat de taskara 

van verzoeker vals ZOU zijn. Verzoeker wordt niet vermoed om valse documenten te gebruiken, zodat 

verweerder de bewijslast van diens beweringen draagt. 

Indien verweerder waarlijk meent dat dit paspoort 'vals' zou zijn, zal zij evident een procedure in valsheid 

in geschrifte wensen op te starten... 

De feiten op grond waarvan het bestuur tot haar beslissing komt, moeten zorgvuldig worden gewaar-

deerd (SUETENS, L.-P., "Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de rechtspraak van de Raad 

van State", T.B.P. 1980, 86). De waardering in casu is geenszins zorgvuldig gebeurd. 

In casu is de weigeringsbeslissing manifest niet gestoeld op een correcte feitenvinding, doch louter op 

een klakkeloos reproduceren van een "bedenking" van het Commissariaat-Generaal. Een loutere 

algemene bedenking, alwaar gesteld wordt dat er veel Afghaanse documenten vals zijn en deze van 

verzoeker waarschijnlijk ook vals is, gezien enkele tegenstrijdigheden in zijn asielrelaas. 

Het is niet aan verzoeker om te bewijzen dat zijn voorgelegde taskara waarachtig is, doch het is aan 

verweerder om te bewijzen dat de voorgelegde taskara vals is. Dit kan perfect wanneer het nodige 

onderzoek wordt gedaan, doch dit werd niet uitgevoerd, noch door het CGVS (in de asielprocedure 

alwaar verweerder verwijst naar diens beslissingen) noch door verweerder zelf, minstens ligt hiervan 

geen bewijs voor.... 

Bijgevolg kan het verzoek overeenkomstig artikel 9bis niet worden afgewezen o.w.v. het feit de 

voorgelegde taskara zou vals zijn, zonder enig bewijs daarvan voor te leggen. Bijgevolg schendt 

verweerder zowel haar onderzoeksverplichting (geen effectief valsheidsonderzoek van de taskara werd 

uitgevoerd) als haar motiveringsverplichting (gezien zij zich beperkt tot de verwijzing naar de beslissing 

van het CGVS die ook zonder enig bewijs de bewering van valsheid uit; daarenboven is de 

asielprocedure van verzoeker nog hangende voor de Raad van State). 

Ipv van de verwijzing van DVZ in haar beslissing dd, 22.10,2010 naar het adagium 'fraus omnia 

corrumpit', wenst verzoeker besluitend te stellen dat die 'fraus' eerst dient bewezen te worden en 

verwijst hij dan ook naar het adagium 'actori incumbit probatio'.” 

 

2.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op de middelen van de verzoekende partij: 

 

“Verzoeker werpt op dat de verwerende partij niet is uitgegaan van alle juiste feitelijke gegevens, deze 

niet correct beoordeeld heeft en op kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit is gekomen. 

Verzoeker geeft aan dat wanneer de verwerende partij van oordeel is dat zijn taskara 'vals' is, het aan 

de verwerende partij toekomt dit te bewijzen. Hij werpt op dat de verwerende partij zich enkel baseert op 

een opmerking van de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen om voor te 

houden dat er geen geloof kan worden gehecht aan de nationaliteit en identiteit van verzoeker. De 

aanvraag wordt dan ook totaal ten onrechte als onontvankelijk beschouwd. 
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De verwerende partij heeft de eer om vooreerst te verwijzen naar de toepassing van artikel 9bis §1 van 

de Wet van 15 december 1980, waarin het volgende wordt gesteld: 

"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 aan 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 definitief werd afgewezen 

(…); 

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

geldige wijze aantoont." 

Artikel 7, §1, van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten 

van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de Wet van 15 december 1980 voorziet dat de 

aanvraag om machtiging tot verblijf moet vergezeld zijn van een afschrift van het nationaal paspoort of 

van de identiteitskaart, hetzij de motivering die tot de vrijstelling leidt van die voorwaarde. 

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

van het feit dat verzoeker zich in een van de gevallen bevindt waar deze voorwaarde geen toepassing 

vindt, rust op de aanvrager. 

In het kader van artikel 9 van de Wet van 15 december 1980, wordt immers duidelijk bepaald dat een 

identiteitsdocument, zijnde een paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel, onontbeerlijk is en dat -

behoudens uitzondering- de aanvraag van de machtiging tot verblijf niet anders dan onontvankelijk 

verklaard kan worden indien iemands identiteit onzeker is. (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, Pari. St. Kamer 2006-2007, nr. 2478/001, p. 35). 

In casu werd ter gelegenheid van verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf dd. 31 juli 2009, een 

taskara voorgelegd. 

Uit de stukken van het administratieve dossier blijkt echter dat de voorgelegde taskara reeds het 

voorwerp uitmaakte van een grondig onderzoek in het kader van o.a. verzoekers eerste asielaanvraag. 

Reeds bij beslissing van de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dd. 02 

januari 2008, later bevestigd bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 11.937 dd. 28 

mei 2008 werd er geoordeeld dat zijn verklaarde Afghaanse identiteit en nationaliteit volkomen 

ongeloofwaardig zijn en dat de neergelegde taskara onvoldoende is om dit te herstellen. 

Ook in de beslissing dd. 18 november 2009 van de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen in het kader van verzoekers derde asielaanvraag, werd tot dezelfde conclusie gekomen, m.n. 

dat verzoeker er niet in geslaagd is zijn Afghaanse herkomst aannemelijk te maken. 

In de bestreden beslissing wordt er dan ook terecht verwezen naar de verschillende beslissingen die 

door de bevoegde asielinstanties genomen werden na grondig onderzoek van verzoekers aangehaalde 

asielmotieven en voorgelegde (identiteits)stukken, om tot de conclusie te komen dat de voorgelegde 

taskara in casu niet aanvaard kan worden als identiteitsdocument. 

De verwerende partij oordeelde terecht om de aanvraag als onontvankelijk te bestempelen, conform 

artikel 9 bis van de Wet van 15 december 1980, nu duidelijk vaststaat dat verzoekers Afghaanse 

identiteit onzeker is. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St., nr. 167.411, 2 

februari 2007; R.v.St. nr. 154.954, 14 februari 2006) 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan slechts vastgesteld worden wanneer men op zicht van 

de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen 

komen. Met andere woorden om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301), wat in casu niet het geval is. 

Verzoeker slaagt er met zijn verweer niet in de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. 

In iedere hypothese kan de uiteenzetting van verzoekende partij niet leiden tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond ais zou 

de bestreden beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm 

overtreden, hetzij een overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

Het middel is niet gegrond.” 

2.1.3. Vooreerst stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerend motief op 

grond waarvan deze werd genomen aangeeft. In de motivering van de bestreden beslissing wordt 
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verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en naar het feit 

dat de verzoekende partij voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, daar dat haar cassatieberoep ontvankelijk verklaard werd door de Raad van State 

en naar de redenen waarom aan de nationaliteit en identiteit van de verzoekende partij getwijfeld wordt 

waardoor de verwerende partij concludeert dat de aanvraag onontvankelijk is. 

 

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). Nazicht van de materiële motiveringsplicht 

houdt in casu nazicht in van de toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Zoals uit de bestreden beslissing blijkt, is de aanvraag om machtiging tot verblijf als niet ontvankelijk 

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 

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 identiteits-

document niet van toepassing is. Dit artikel luidt als volgt: 

 

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteits-

document 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 waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken; 

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

geldige wijze aantoont.” 

 

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 

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 2005-

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

voorwaarden: 

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. 

 

In haar aanvraag van 31 juli 2009 stelt de verzoekende partij uitdrukkelijk dat “hoewel verzoeker- als 

asielzoeker wiens aanvraag nog niet definitief is afgewezen- onder de uitzondering valt van de 

voorwaarde om identiteitspapieren voor te leggen (artikel 9bis, §1, tweede lid Vr.W), legt verzoeker 

alsnog zijn identiteitsdocumenten, nl. zijn Taskara voor (stuk1).” Uit de bestreden beslissing blijkt dat de 

verwerende partij impliciet erkent dat de verzoekende partij aan de uitzonderingsvoorwaarde vervat in 

artikel 9bis, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet voldoet, doch meent dat ze geen toepassing van 

deze uitzonderingsvoorwaarde dient te maken daar ze op basis van de voorgelegde taskara twijfelt aan 

de identiteit van de verzoekende partij. De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat in deze 

het rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit van toepassing is. 

 

De Raad wijst erop dat in de parlementaire voorbereiding uitdrukkelijk wordt bepaald dat een aanvraag 

om machtiging tot verblijf niet anders dan onontvankelijk kan verklaard worden indien iemands identiteit 

onzeker is. Er dient vermeden te worden dat verblijfsvergunningen dienen om de (gewilde) onduidelijk-

heid 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 2005-

2006, nr. 2478/001, p. 33). 

 

Hieruit blijkt dat de verzoekende partij in casu vrijgesteld is van de afgifte van een identiteitsdocument. 

De verwerende partij kon bijgevolg de aanvraag van de verzoekende partij niet onontvankelijk verklaren 

– op grond van het feit dat de taskara die neergelegd werd frauduleus was – zolang er geen uitspraak is 

gewezen door de Raad van State nadat haar beroep toelaatbaar werd verklaard. Bovendien steunt de 

verwerende partij een deel van haar beslissing op de beslissing van de Commissaris-generaal van 18 

november 2009, die door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij arrest van 17 februari 2010 met 

nummer 38 851 bevestigd werd, maar waartegen een cassatieberoep werd ingediend dat bij 

beschikking van 26 maart 2010 met nummer 5457 toelaatbaar werd verklaard.  

 

De verzoekende partij maakt een schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet aannemelijk. 

 

Het middel is gegrond. 

 

Aangezien een aangevoerd onderdeel van het middel tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

leidt, bestaat er geen noodzaak om de schending van de overige aangehaalde bepalingen of beginselen 

te onderzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 oktober 

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, wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig maart tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


