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 nr. 60 667 van 29 april 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, alias X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 29 januari 2011 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietig-verklaring te vorderen van de 

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

15 december 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 en van het samen-hangend bevel om 

het grondgebied te verlaten, betekend op 5 januari 2011. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 februari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 maart 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. VRONINKS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 21 mei 2002 een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

1.2. Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen nam op 22 juli 2002 een 

bevestigende beslissing tot weigering van verblijf. 

 

1.3. Verzoeker diende op 10 maart 2004 een aanvraag om machtiging tot verblijf in bij toepassing van 

artikel 9.3 van de vreemdelingenwet. 

 

1.4. De aanvraag ingediend op 10 maart 2004 werd op 1 december 2006 onontvankelijk verklaard. 
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1.5. Er werd op 18 december 2007 een administratief verslag vreemdelingencontrole opgemaakt 

wegens illegaal verblijf. Diezelfde dag kreeg verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten met 

beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 

 

1.6. Verzoeker diende op 8 april 2008 een aanvraag om machtiging tot verblijf in bij toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

1.7. De aanvraag ingediend op 8 april 2008, werd op 27 januari 2009 onontvankelijk verklaard. Na 

onderzoek van het dossier en na contactopname met de gemeente Sint-Truiden is gebleken dat er nooit 

identiteitsdocumenten gelijktijdig met de aanvraag 9bis werden ingediend. 

 

1.8. Verzoeker diende op 25 februari 2009 opnieuw een aanvraag om machtiging tot verblijf in bij 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Hij kon geen paspoort bijbrengen aangezien hij dit 

was kwijtgeraakt. 

 

1.9. Op 23 juni 2009 werd er een administratief verslag vreemdelingencontrole opgemaakt wegens 

illegaal verblijf. 

 

1.10. Op 20 oktober 2009 diende verzoeker een actualisering in van zijn aanvraag onder de naam SING 

Darshan en voegde een kopie van een identiteitskaart bij onder een andere naam, namelijk SINGH 

Darshan. 

 

1.11. De aanvraag om machtiging tot verblijf op 25 februari 2009 werd op 15 december 2010 

onontvankelijk verklaard. Hierbij werd aan verzoeker tevens het bevel gegeven om het grondgebied te 

verlaten. Dit zijn de thans bestreden beslissingen waarvan de motieven als volgt luiden: 

 

De eerste bestreden beslissing: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 25.02.2009 werd 

ingediend door:  

 

(P.S.) (R.R.: (…))  

geboren te Kalu Chak op 18.02.1958  

nationaliteit: India  

 

adres: (…)  

 

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:  

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.  

 

De advocaat schrijft dat verzoeker zijn paspoort is kwijt geraakt. Deze bewering kan niet aanvaard 

worden om betrokkene vrij te stellen van de verplichting om een identiteitsstuk voor te leggen. 

Verzoeker dient immers alles in het werk te stellen om een aanvaardbaar identiteitsdocument voor te 

leggen. Het lijkt behoorlijk onwaarschijnlijk te zijn dat betrokkene geen enkel officieel document uit India 

bezit, met foto, waarmee hij zijn identiteit voor de ambassade van haar eigen land kan bewijzen. 

Betrokkene verbleef bovendien meer dan 40 jaar in India. Hij kan ongetwijfeld een beroep doen op 

familieleden, vrienden of kennissen om in het bezit te komen van de nodige documenten. Men kan 

eveneens stellen dat er een lange tijd verstreken is sinds 2002, het moment waarop betrokkene in 

België. Betrokkene had tijdens deze periode ruimschoots de tijd om de nodige documenten 

te bekomen.  
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Tot slot dient opgemerkt te worden dat de advocaat van betrokkene eveneens een actualisatie indiende 

op datum van 20.10.2009. Deze actualisatie werd echter ingediend op een andere naam, nl. Darshan 

Singh, geboren op 13.03.1956 en van Indische nationaliteit. In dit document zit een kopie van een 

identiteitsdocument op naam van laatst vernoemde persoon. Alle overige bijgevoegde documenten, nl. 

het attest van inontvangstname d.d. 31.03.2009, het aanwezigheidsattest d.d. 24.09.2009, de verklaring 

van Gunther Peerenbooms d.d. 24.09.2009, het ontvangstbewijs art. 9.3° d.d. 24.03.2004 en de twee 

aanbevelingsbrieven opgesteld in 2004 handelen over de persoon met als naam Peata Singh, geboren 

op 18.02.1958.  

Er wordt geen enkel (begin van) verklaring gegeven dat het hier om één en dezelfde persoon zou 

gaan. Betrokkene dient zelf aan te tonen dat het voorgelegde identiteitsdocument op zichzelf betrekking 

heeft. Het voorgelegde identiteitsstuk kan bijgevolg niet door onze diensten aanvaard worden als zijnde 

het identiteitsdocument van (P.S.).  

 

Aangezien bij onze diensten onzekerheid bestaat betreffende de identiteit van betrokkene, is derhalve 

de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde voor deze aanvraag niet vervuld.  

 

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 hem bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 

(dertig) dagen na de kennisgeving.  

 

Reden van de maatregel:  

* De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt 

er niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de 

Wet van 15 december 1980).  

- Betrokkene werd niet als vluchteling bij weigering van de erkenning door het 

Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op datum van 22.07.2002  

- Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV d.d. 29.05.2002. Hij heeft echter geen gevolg 

gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het land”  

 

De tweede bestreden beslissing: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Minister van Migratie- en asielbeleid (1) (2)  

wordt aan (P.S.)  

geboren te Kalu, op 18/02/58,  

van India nationaliteit, het bevel gegeven om uiterlijk op 05/02/2011 (datum aanduiden) het grondgebied 

van België te verlaten, evenals het grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 

Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, 

Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland 

(3), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (4).  

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

Beslissing DVZ-BXL dd.15/12/10: ° de betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de 

overeenkomstig art.6 bepaalde termijn of slaagt er niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet 

overschreden heeft (art.7, al. 1,2° wet 15/12/80). * Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij 

beslissing tot weigering van de erkenning door het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en 

Staatlozen op datum van 22/07/02. * Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV 

dd.29/05/02. Hij heeft echter geen gevolg gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het 

land  

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, onverminderd rechtsvervolging 

overeenkomstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te 

worden geleid en te dien einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is 

voor de uitvoering van de maatregel overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1. In een enig middel werpt verzoeker een schending op van de artikelen 2 en 3 van de wet van 19 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, een schending van de artikelen 

7 en 9bis van de vreemdelingenwet, een schending van de bepalingen van de instructies van 19 juli 

2009 en tot slot een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. 

 

2.2. Samenvattend stelt verzoeker dat hij in België in 2002 is aangekomen en nooit zijn echte identiteit 

heeft opgegeven, zijnde SINGH Darshan. Het was voor hem onmogelijk om een aanvaardbare 

identiteitsdocument voor te leggen op naam van SINGH Peata om de eenvoudige reden dat hij in 

werkelijkheid SINGH Darshan is. Hij voegt toe dat hij bij de ingediende actualisatie op 20 oktober 2009 

een geldig Indisch paspoort voorlegde waarop identiek dezelfde foto staat als op het attest van 

inontvangstname van het ingediende regularisatieverzoek. Volgens hem staat onomstotelijk vast dat 

SINGH Peata en SINGH Darshan één en dezelfde persoon zijn. Hij meent dat verwerende partij hem 

het recht ontnomen heeft opdat zijn aanvraag beoordeeld kon worden in het licht van de instructies van 

19 juli 2009. 

 

2.3. Verzoeker licht zijn enig middel als volgt toe: “M.b.t. de machtsoverschrijding en m.b.t. de niet-

naleving van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. De beslissing die steunt 

op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met machtsoverschrijding genomen (R.v.St., 4 

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. Het oorspronkelijk verzoek om machtiging tot verblijf werd ingediend 

onder de naam Singh Peata, onder welke naam verzoeker in het jaar 2002 in België is binnen gekomen; 

Verzoeker heeft op dat ogenblik, op aanraden van zijn vrienden, niet zijn echte identiteit opgegeven, 

zijnde Singh Darshan; Alle documenten, afgeleverd door de Belgische autoriteiten, vermelden de naam 

Singh Peata, voorzien van identiek dezelfde foto dewelke op het geldig afgeleverd Indisch paspoort 

voorkomt; Het was voor verzoeker totaal onmogelijk om een aanvaardbaar identiteitsdocument voor te 

leggen op naam van Singh Peata om de eenvoudige reden dat deze persoon in werkelijkheid Singh 

Darshan is; In de bestreden beslissing van 15.12,2010 wordt gesteld dat het behoorlijk onwaarschijnlijk 

lijkt te zijn dat betrokkene geen enkel officieel document uit India bezit, met foto, waarmee hij zijn 

identiteit voor de ambassade van haar eigen land kan bewijzen; Evenwel legde verzoeker bij de 

ingediende actualisatie op datum van 20.10,2009 een geldig Indisch paspoort voor waarop identiek 

dezelfde foto staat als op het attest van inontvangstname van het ingediende regularisatieverzoek; 

Verzoeker is van oordeel dat in de bestreden beslissing totaal wordt voorbij gegaan aan het gegeven 

dat een paspoort enkel kan afgeleverd worden door een ambassade op voorwaarde dat de aanvrager 

zijn werkelijke identiteit bewijst;Verzoeker heeft dit zonder de minste twijfel gedaan en dit is ook de 

reden waarom hem een geldig Indisch paspoort werd afgeleverd op naam van Singh Darshan; Bij het 

indienen van een regularisatieverzoek, wordt de aanvrager, na woonstcontrole, persoonlijk uitgenodigd 

bij het gemeentebestuur teneinde een attest van inontvangstname af te halen waarbij de verzoeker t

 tevens een foto dient mee te nemen en zich persoonlijk aan te bieden; In casu werd dit document 

afgeleverd op datum van 31.03.2009 nadat verzoeker zich persoonlijk had aangeboden met een foto 

van zichzelf bij de dienst vreemdelingenzaken van de stad Sint-Truiden. Dit document bevindt zich in 

het dossier van verzoeker en de foto dewelke op dit document voorkomt is identiek aan de foto dewelke 

voorkomt op het geldig afgeleverd Indisch paspoort; Met andere woorden, op basis van de eigen 

documenten van de Dienst Vreemdelingenzaken, staat erga omnes onomstotelijk vast dat Singh Peata 

en Singh Darshan één en dezelfde persoon zijn; Thans oordeelt de Dienst Vreemdelingenzaken dat dit 

niet het geval is en trekt alzo de door een Belgische overheid afgeleverde documenten (attest van 

inontvangstname) alsmede het door de Indische ambassade afgeleverd paspoort in twijfel, evenwel 

zonder hiervoor een reden aan te geven; Op deze manier is de bestreden beslissing onvoldoende 

juridisch gemotiveerd en dient deze nietig verklaard te worden; Daarenboven heeft de Dienst 

Vreemdelingenzaken verzoeker op deze wijze eveneens het recht ontnomen beoordeeld te worden op 

basis van de ingediende actualisatieaanvraag, waarvan de criteria uitzonderlijk veel ruimer werden 

beoordeeld; Op basis van een onvoldoende juridische motivering en met miskenning van eigen door 

Belgische overheden afgeleverde documenten en met miskenning van de geldigheid van het 

afgeleverde Indisch paspoort, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken niet geoordeeld over het 

actualisatieverzoek; De overheid handelt dan ook niet redelijk, noch zorgvuldig. Schending van 

redelijkheids-, zorgvuldigheids-, benaarstigingsprincipe. Criterium 2.8 A werd door verzoeker ingeroepen 

naar aanleiding van de indiening van de actualisatieaanvraag; Dit actualisatieverzoek viel onder een 

bijzonder regime van regularisatie, waarbij uitzonderlijk nieuwe een éénmalige criteria werden 
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gehanteerd; Verzoeker is van oordeel dat de Dienst Vreemdelingenzaken als overheidsinstantie 

onvoldoende zorgvuldig is geweest, nog minder enige benaarstiging heeft doorgevoerd van het 

ingediende dossier; Het was voor de Dienst Vreemdelingenzaken perfect mogelijk geweest om 

bijkomende uitleg te vragen aan verzoeker, desgevallend opnieuw vingerafdrukken te nemen en deze te 

vergelijken met de vingerafdrukken dewelke in het jaar 2002 werden afgenomen; Het is niet aan 

verzoeker te wijten dat diens vorige raadsman blijkbaar geen enkel (begin van) verklaring heeft gegeven 

omtrent de nieuwe naam die werd gehanteerd; Verzoeker heeft te goeder trouw zijn dossier laten 

behartigen aangezien hij hiertoe zelf niet in staat is; Eens dit vastgesteld had de Dienst 

Vreemdelingenzaken zorgvuldiger dienen te zijn, een vraag tot uitleg dienen te hebben verstuurd, zeker 

rekening houdend met het gegeven dat de actualisatieaanvraag kaderde in een uitzonderingsmaatregel 

vanwege de overheid dewelke éénmalig was; Dit was des te meer het geval nu uit een eenvoudige 

vergelijking van de door de Belgische overheden afgeleverde documenten, zulks vanaf zijn aankomst in 

België in het jaar 2002 en het geldig afgeleverd Indisch paspoort, duidelijk blijkt dat het om één en 

dezelfde persoon handelt en verzoeker aldus ressorteerde onder het criterium 2.8 A van de instructie; 

Nogmaals, in de bestreden beslissing worden de gegevens die voorkomen op de door eigen Belgische 

autoriteiten afgeleverde documenten in twijfel getrokken, dan wel het door de Indische ambassade 

afgeleverde paspoort; Het is volstrekt juridisch onaanvaardbaar dat de geldigheid van een geldig Indisch 

paspoort door de Dienst Vreemdelingenzaken in twijfel wordt getrokken, zonder hiervoor daarenboven 

enig argument aan te brengen; Daarenboven trekt de Dienst Vreemdelingenzaken de door eigen 

Belgische overheden afgeleverde documenten eveneens in twijfel, terwijl zowel op deze documenten als 

op het Indisch paspoort identiek dezelfde foto voorkomt; Deze foto wordt daarenboven geverifieerd en 

er wordt nagegaan of diegene die zich aanbiedt met een foto daadwerkelijk deze persoon is; De Dienst 

Vreemdelingenzaken had minstens een nauwkeuriger onderzoek dienen te voeren naar deze 

documenten; Dit gebrek aan redelijkheids-, zorgvuldigheids- en benaarstigingsprincipe wordt nogmaals 

aangetoond door het feit dat negatief werd gereageerd op een verzoek van verzoeker teneinde alsnog 

de bestreden beslissingen in te trekken, stellende dat werd geoordeeld, rekening houdend met alle 

elementen die op dat moment in het dossier zaten; Hierbij gaat de Staatssecretaris voorbij aan hetgeen 

hogerstaand werd uiteengezet omtrent de vergelijking dewelke gemaakt werd tussen de foto's die zich 

bevinden op de geldig door de Belgische overheden afgeleverde documenten en het geldig Indisch 

paspoort; In deze brief wordt zelfs niet ingegaan op het voorstel van verzoeker teneinde opnieuw 

vingerafdrukken te nemen en deze te vergelijken met de vingerafdrukken dewelke in het jaar 2002 

werden afgenomen, hetgeen volstrekt onredelijk en onzorgvuldig is; Bij wijze van vergelijking met een 

strafonderzoek kan elke belanghebbende partij bepaalde onderzoeksmaatregelen vragen aan de 

onderzoeksrechter teneinde de waarheid aan het licht te brengen; Ten onrechte antwoordt de 

Staatssecretaris eenvoudig niet, terwijl dit eveneens werd aangeboden door verzoeker in zijn e-mail dd. 

06.01.2011 gericht aan de dossierbeheerder; (….) Verzoeker gaf in zijn regularisatieaanvraag de 

buitengewone omstandigheden weer dewelke hem noodzaakten om de machtiging tot verblijf aan te 

vragen bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. In de bestreden beslissing worden deze 

omstandigheden weergegeven. Verzoeker verwees in zijn verzoek om machtiging tot verblijf dd. 

19.02.2009 expliciet naar artikel 9 bis Vr. W. en in de actualisatieaanvraag dd. 20.10.2009 naar 

crriterium 28.8A van de instructie van 19.07.2009 en naar andere prangende humanitaire situaties. De 

Staatssecretaris gaat voorbij aan het feit dat het lang verblijf van verzoeker in België, vermelde 

getuigenverklaringen alsmede de integratie van verzoeker, zijn talenkennis en werkbereidheid, zijn 

lokale verankering net nu die bijzondere omstandigheden zijn dewelke onder de toepassing van artikel 9 

bis Vr. W. vallen. De Staatssecretaris gaat voorbij aan het feit dat de regularisatieaanvraag gebaseerd 

was op criterium 2.8 A van de -vernietigde- instructie van 19 juli 2009 en op artikel 9 bis van de 

Vreemdelingenwet in haar algemeenheid; De Staatssecretaris heeft omwille van onvoldoende juridisch 

onderbouwde elementen de regularisatieaanvraag als niet ontvankelijk afgewezen, wijl hogerstaand 

werd aangetoond dat het om één dezelfde persoon handelt; De Staatssecretaris heeft zich om deze 

redenen ook beperkt tot het initieel ingediende verzoek conform art. 9bis van de Wet van 15 december 

1980 en aldus geen uitspraak gedaan omtrent de ingediende actualisatie; Aldus heeft de 

Staatssecretaris zijn beslissing foutief, minstens onvoldoende gemotiveerd. De Staatssecretaris schendt 

dan ook de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen. Verzoeker dient het grondgebied te verlaten uiterlijk op 05.02.2011. Deze 

beslissing werd verzoeker betekend op 05.01.2011; Het is onmogelijk op een dergelijke korte periode de 

nodige schikkingen te treffen om het land te verlaten (zelfs met de hulp van de Internationale 

Organisatie voor Migratie — IOM), nu hij reeds jarenlang in België woont en hier het centrum van zijn 

belangen heeft gevestigd. Verzoeker heeft hier tal van goederen, meubels en dergelijke meer. De 

Minister weet dit zeer goed en had hiermee rekening dienen te houden. Zijn handelswijze is onredelijk 

en onzorgvuldig. De motivering van de gemachtigde van de Minister komt niet als redelijk voor. Door 

verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen schendt de Minister de algemene 
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rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat in de bestreden beslissing worden 

geschonden, de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen, het artikel 7 en 9 bis van de Wet van 15.12.1980; de bepalingen van de 

instructie van 19.07.2009 (met name 2.8 A en 2.8 B - dewelke foutief toegepast worden in de bestreden 

beslissing);  Dat de schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden bevolen als ernstige middelen 

worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte kunnen verantwoorden en op 

voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de akte een moeilijk te herstellen nadeel kan 

berokkenen. Verzoeker riskeert om terug gestuurd te worden naar een land waar hij geen banden meer 

mee heeft.. Het centrum van zijn belangen bevindt zich in België. Door de te korte termijn die hem 

gelaten wordt om het grondgebied te verlaten is hij niet in staat om zijn vertrek naar behoren voor te 

bereiden. Aldus dient de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing te worden geschorst”. 

 

2.4. Waar verzoeker voorhoudt dat SINGH Darshan zijn echte naam is waardoor hij er nooit in slaagde 

identiteitsdocumenten voor te leggen op naam van SINGH Peata geldt dat verzoeker, indien zijn echte 

identiteit niet SINGH Peata zou zijn, hij zijn ware identiteit reeds vroeger kon en diende recht te zetten. 

Verzoeker was immers al gekend sinds 2002 bij de Belgische overheden, steeds onder naam van 

SINGH Peata. Zoals overigens duidelijk blijkt uit het feitenrelaas en uit het voorliggende administratieve 

dossier leidde verzoeker steeds procedures in onder de naam van ‘Singh Peata’. Verzoeker diende zo 

onder meer op 8 april 2008 een aanvraag in om machtiging tot verblijf die op 27 januari 2009 

onontvankelijk werd verklaard precies omwille van het feit dat verzoeker geen identiteitsdocumenten bij 

zijn aanvraag had ingediend.  

 

2.5. Vervolgens diende hij verzoeker op 25 februari 2009 een nieuwe aanvraag om machtiging tot 

verblijf in bij toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en voegde hieraan toe dat hij geen 

paspoort kon bijbrengen aangezien hij dit was kwijtgeraakt. Het is dan ook opmerkelijk dat verzoeker 

plots, met name op 20 oktober 2009 een actualisering indiende van zijn aanvraag onder een andere 

naam, de naam SINGH Darshan, voorzien van een identiteitskaart op naam van SINGH Darshan. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat zelfs bij de aanvraag van 25 februari 2009 verzoeker nog meende 

dat hij zijn paspoort was kwijtgeraakt. 

 

2.6. Bovendien komt het aan verzoeker toe en geenszins aan het bestuur, om zijn juiste identiteit 

kenbaar te maken. Het bestuur dient dan ook geen vingerafdrukken te nemen. De vraag om de zaak te 

herbekijken en vingerafdrukken te laten nemen door verzoeker gebeurde na het nemen van de 

voorliggende bestreden beslissing op 15 december 2010, met name op 6 en tevens op 24 januari 2011, 

Zodoende werd deze vraag niet gericht aan het bestuur vooraleer zij de bestreden beslissing nam. 

Waardoor het bestuur niet verweten kan worden met deze vraag of dit element geen rekening te hebben 

gehouden in voorliggende zaak die geleid heeft tot de bestreden beslissing(en). Dit element of deze 

vraag vermag dan ook niet mee in overweging genomen worden om de wettigheid van de bestreden 

beslissingen van 15 december 2010 te toetsen. Het bestuur mag dan wel gehouden zijn 

vingerafdrukken te nemen in andere procedures van de vreemdelingenwet of procedures ontleend uit 

internationale verdragen, doch bij de vraag naar de toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet door een vreemdeling geldt de documentaire voorwaarde als een primaire 

voorwaarde dewelke vervuld dient te zijn vooraleer er ook maar tot de ontvankelijkheid van de aanvraag 

besloten kan worden. Een en ander staat letterlijk en zeer eenduidig te lezen in artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Vooreerst gelet op het feit dat verzoeker ruimschoots de tijd had om zijn ware 

identiteit bekend te maken aan het bestuur, waar hij overigens toe gehouden is en tevens gelet op het 

feit dat verzoeker een procedurele voorgeschiedenis heeft met problemen aangaande het bewijs van 

zijn identiteit en gelet op het feit dat een foto slechts één element is om een identiteit aan te tonen, 

terwijl afgeleverde documenten meer bewijskracht genieten, heeft het bestuur besloten dat verzoeker 

niet voldeed aan de documentaire voorwaarde zoals vereist door artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

De Raad is de mening toegedaan dat het bestuur hierbij niet kennelijk onredelijk handelde. Te meer 

daar zij de wettelijk voorschriften van artikel 9bis van de vreemdelingenwet heeft toegepast.  

 

2.7. Artikel 9bis van de vreemdelingenwet luidt immers als volgt : 

 

“§ 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. 
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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 van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop het beroep niet toelaatbaar 

wordt verklaard; 

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

geldige wijze aantoont.” 

 

2.8. Sinds 1 juni 2007 vermeldt de vreemdelingenwet in artikel 9bis expliciet dat de vreemdeling die 

beroep wenst te doen op dit artikel over een identiteitsdocument moet beschikken. In principe moet een 

internationaal erkend paspoort of een nationale identiteitskaart voorgelegd worden. De geldigheid van 

deze documenten mag evenwel reeds verlopen zijn. Vreemdelingen die geen identiteitsdocumenten 

kunnen voorleggen hebben volgens de vreemdelingenwet slechts één wettelijk omschreven 

mogelijkheid. Zij dienen aan te tonen dat ze in de onmogelijkheid verkeren om aan deze documenten in 

België te bekomen. Verzoeker heeft dit evenwel niet aangetoond. Hetgeen ook niet ter betwisting staat. 

 

2.9. De ontvankelijkheid van een aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

wordt door het bestuur beoordeeld op het moment van de beslissing en niet op het moment van de 

aanvraag. Wanneer het bestuur heeft geoordeeld dat op basis van de elementen van het administratief 

dossier verzoeker zijn identiteit niet heeft aangetoond door een éénduidig identiteitsdocument noch 

door een geldig bewijs dat hij in de onmogelijkheid verkeert om het vereiste identiteitsdocument te 

verwerven in België, dan dient het bestuur de aanvraag onontvankelijk te verklaren, zoals in casu 

conform de wet geschiedde.  

 

2.10. gelet op al het voorgaande kan verzoeker dan ook niet gevolgd worden in zijn stelling als zou 

werkelijk onomstotelijk en volgens de wet vaststaan dat SINGH Peata en SINGH Darshan één en 

dezelfde persoon zouden zijn.  

 

2.11. Wat betreft de opgeworpen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, geldt 

dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

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

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende 

motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven. Met name dat veerzoeker niet 

voldoet aan de primaire documentaire voorwaarde zoals nochtans uitdrukkelijk en éénduidig vereist 

door artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

2.12. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in 

staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr. R.v.St., nr. 105.103 van  

26 maart 2002). Verzoeker kent klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar hij ze 

aanvecht in zijn verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

 

2.13. De bestreden beslissing werd immers bij toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk bevonden en er werd ingegaan op alle door hem aangehaalde elementen. De motiven 

van de bestreden beslissing verklaart dat het feit, als zou hij zijn paspoort kwijt zijn, niet aanvaard kan 

worden om hem vrij te stellen van de verplichting om een identiteitsstuk voor te leggen. Daarenboven 

geeft de beslissing weer dat er, vooraleer deze genomen werd,  geen enkel begin van verklaring wordt 

weergegeven dat het hier werkelijk om één en dezelfde persoon zou gaan (SINGH Peata en SINGH 

Darshan) en dat aan verzoeker zelf toekomt om aan te tonen dat het voorgelegde identiteitsdocument 

werkelijk op zichzelf betrekking heeft. Nogmaals, het is ingevolge artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

aan verzoeker om zijn identiteit op wettige wijze aan het bestuur kenbaar te maken en iet andersom. 

Verzoeker had de onduidelijkheid al eerder kunnen wegnemen. Verzoeker kent klaarblijkelijk de 

motieven van de bestreden beslissing, daar hij ze aanvecht in zijn verzoekschrift. Aan de formele 

motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

 

2.14. In zoverre verzoeker de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel, dient erop te worden 

gewezen dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op 
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een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St: nr. 167.411 

van 2 februari 2001; R.v.St.  nr. 154.954 van 14 februari 2006). De zorgvuldigheidsplicht houdt tevens in 

dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis 

van zaken een beslissing te kunnen nemen (R.v.St., nr. 107.624, 11 juni 2002). 

 

2.15. Aan het bestuur kan geen onzorgvuldig gedrag verweten worden nu verzoeker niet aantoont dat 

de bestreden beslissing genomen werd op basis van een verkeerde voorstelling van de feiten. Het komt 

aan evenzeer aan verzoeker toe om zorgvuldig te zijn, waardoor hij zijn ware identiteit diende kenbaar 

te maken. Hetgeen in voorliggende procedure bovendien een specifieke en noodzakelijke wettelijke 

vereiste uitmaakt.  

 

2.16. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

het redelijkheidbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidbeginsel de rechter 

toestaat, is niet 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, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is. 

Een schending van het proportionaliteitsbeginsel wordt evenmin aannemelijk gemaakt. 

 

2.17. Het bestuur heeft de wet correct toegepast. Verzoeker heeft noch een onbetwist identiteitsstuk 

noch een geldige verklaring waarom hij dergelijk bewijsstuk niet kon voorleggen neergelegd. Zodoende 

werd geheel terecht en conform de geldende regels beslist om de aanvraag van verzoeker die gelied 

heeft tot de bestreden beslissing onontvankelijk te verklaren. Naast de wettigheidscontrole kan deze 

Raad een beslissing van het bestuur die kennelijk onredelijk vernietigen, doch in casu was het oordeel 

van het bestuur niet kennelijk onredelijk noch disproportioneel, gelet op al het voorgaande en gelet op 

het feit dat verzoeker zijn identiteit niet op wettelijke wijze kenbaar heeft gemaakt hoewel hij daar ruim 

de tijd voor had en het slechts aan hem toekomt dit te doen. 

 

2.18. Wat betreft de opgeworpen schending van artikel 7 van de vreemdelingenwet laat verzoeker na 

duidelijk te omschrijven hoe hij precies, in concreto, meent dat de voornoemd artikel geschonden wordt 

door de bestreden beslissingen. Zodoende dient dit onderdeel, naar vaste rechtspraak van de Raad van 

State als onontvankelijk beschouwd te worden.  

  

Het enig middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend en elf 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


