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 nr. 61 391 van 13 mei 2011 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: X 

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen 

X 

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, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar 

minderjarige kinderen X en X, die verklaren van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op 17 februari 2011 

hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

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

24 november 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 wordt verklaard.  

 

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 9 maart 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 april 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. LOOSVELT, die loco advocaat V. VEREECKE 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 

 

Op 19 juli 2010 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 

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

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

 

Op 24 november 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard, aan 
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verzoekster kennis gebracht op 19 januari 2011. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering 

luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 19.07.2010 werd ingediend 

door:  

 

M., A. (R.R.: 000)  

nationaliteit: Azerbeidzjan ( Rep.)  

geboren te (…)  

adres: (…) 

 

+ kinderen  

M., G.r geboren op 11.07.2003  

M., M. geboren op 18.08.2004  

 

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.  

Het door betrokkene voorgelegde stuk met name haar geboorteakte kan niet door onze diensten 

worden aanvaard als zijnde een identiteitsdocument. Alhoewel een geboorteakte bepaalde gegevens kan 

verschaffen zoals een identiteitskaart, toont een geboorteakte niet aan dat de drager van het document 

de persoon is die omschreven wordt in het document en heeft het niet dezelfde bewijswaarde (RW nr. 

11.335 van 19.05.08). Bovendien stelt de omzendbrief van 21.06.07 (punt II C 1-b) dat de identiteit en 

nationaliteit moet bewezen worden dooreen internationaal erkend paspoort, of een gelijkwaardige reistitel, 

of een identiteitskaart. Betrokkene legt een attest van de Armeense ambassade dd. 13.11.2009 voor, 

waarin wordt gesteld dat er geen paspoort kan worden afgeleverd vermits zij niet wordt aanzien als een 

staatsburger van Armenië. Hierbij dient te worden opgemerkt dat betrokkene bij ons gekend staat onder de 

Azerbeidzjaanse nationaliteit. Verzoekster toont op geen enkele wijze aan dat zij zelf de nodige stappen 

heeft ondernomen of dat zij zich persoonlijk zou hebben aangemeld bij de bevoegde Azerbeidzjaanse 

ambassade (Ambassade Azerbeidzjan Molierelaan 464, 1050 Brussel) teneinde de vereiste 

identiteitsdocumenten te verwerven.  

De door betrokkene voorgelegde stukken, met name het uitreksel uit het bevolkingsregister van de stad 

Antwerpen en de verblijfstitel van haar moeder S. M.; de geboorteaktes van haar kinderen G. M. en M.M.; 

de verblijfstitel van haar grootmoeder M. E., de overlijdensakte van de stad Antwerpen van haar vader S. M. 

en een kopie van de identiteitskaart van haar broer A.M., kunnen niet door onze diensten worden aanvaard 

als zijnde een identiteitsdocument aangezien deze documenten niet aan betrokkene toebehoren en niet op 

haar persoon van toepassing zijn.  

 

Gezien deze aanvraag anderzijds noch van een identiteitsstuk, noch van een geldige verschoning voor de 

afwezigheid ervan vergezeld is, is de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde voor deze aanvraag dus 

niet vervuld.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste en enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 9bis juncto artikel 62 

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

van het redelijkheidsbeginsel.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“De dienst Vreemdelingenzaken wijst het verzoek in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet af als zijnde onontvankelijk omwille van volgende redenen: 
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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 (…)”. 

Artikel 9bis Vw.: 

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

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. 

Indien de minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf 

in België worden afgegeven. 

 

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op: 

- de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik 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 (…)". 

 

Verzoekster werd bij haar aankomst in België geregistreerd met de nationaliteit van Azerbeidzjan. Deze 

conclusie steunt op een materiële vergissing. Verzoekster is inderdaad afkomstig van AZERBEIDZJAN, 

doch heeft niet de nationaliteit van AZERBEIDJZAN. 

Uit het verhoor van betrokkene bij Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat verzoekster het volgende 

verklaarde: 

"Van origine ben ik Armeense maar ik ben geboren in K. Mijn moeder is Armeense van origine. Mijn 

vader komt uit een gemengd gezin. Zijn vader was Azeri en zijn moeder een Armeense. Mijn vader is in 

Azerbeidzjan geboren". 

Toen verzoekter nog klein was, verhuisde zij met haar ouders naar Armenië. 

Aangezien zij afkomstig waren van Azerbeidzjan werden zij daar slecht behandeld. Zij vluchtten dan 

naar Rusland, doch daar werden zij dan weer beschouwd als Tsjetsjenen. Zij kwamen uiteindelijk in 

België. 

Verzoekster heeft echter nooit de nationaliteit van AZERBEIDZJAN gehad. 

In de beslissing van het commissariaat-generaal van 16 oktober 2001 (zonder bijkomend verhoor van 

verzoekster), wordt dit: 

“U verklaart voor de Dienst Vreemdelingenzaken Azerisch staatsburger van Armeense afkomst te zijn". 

Sindsdien wordt verzoekster geïndentificeerd met de nationaliteit van AZERBEIDZJAN, een identificatie 

die in de verschillende verzoekschriften ook wordt overgenomen. 

Verzoekster is enkel geboren in AZERBEIDZJAN, aangezien haar ouders toen daar woonden. Uit de 

geboorteakte blijkt dat zowel haar vader als haar moeder de ARMEENSE nationaliteit hebben. 

Verzoekster was nog zeer klein toen zij verhuisden naar ARMENIE (en later naar RUSLAND). 

Verzoekster heeft de nationaliteit van AZERBEIDZJAN nooit gehad. 

Zowel uit de bijlage 26bis van vader, als de 26bis van moeder, blijkt dat zij de Armeense nationaliteit 

hebben. Ook de broer heeft de Armeense nationaliteit. 

Verzoekster heeft geen enkele mogelijkheid om een identiteitsdocument van AZERBEIDZJAN te 

ontvangen. Zij zal daar als illegale ARMEENSE zelfs niet te woord gestaan worden, gezien de 

gespannen verhouding tussen beide landen. 

Verzoekster verbleef bij het uiteenvallen van de USSR niet meer in AZERBEIDZJAN, nog heeft één van 

haar ouders de nationaliteit van AZERBEIDZJAN. Evenmin is verzoekster ooit gehuwd geweest. Er is 

dan ook geen mogelijkheid dat zij de nationaliteit van AZERBEIDZJAN heeft. 

Alle stukken bevestigen dat verzoekster de nationaliteit heeft van ARMENIE. Een attest van de 

Armeense ambassade bevestigt dat zij geen paspoort kan voorleggen. Aldus bevindt verzoekster zich 

weldegelijk in de onmogelijkheid om identiteitsdocumenten voor te leggen. 

De bestreden beslissing gaat uit van de nationaliteit van Azerbeidjan. Er wordt geen rekening gehouden 

met de omstandigheid dat op grond van de stukken blijkt dat verzoekster de nationaliteit van ARMENIE 

heeft. 

De registratie door Dienst Vreemdelingenzaken, kan echter niet gelden boven de officiële stukken 

(geboorteakte verzoekster, identiteitsbewijzen ouders en broer). 

Huidig middel is dan ook gegrond.” 

 

2.2 In de nota met opmerkingen zet verweerder het volgende uiteen: 
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“In haar enig middel poneert verzoekster een schending van artikel 9bis juncto artikel 62 van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en de motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, 

minstens van het redelijkheidsbeginsel, 

Vooreerst stelt de verwerende partij vast dat verzoekster in de toelichting van het enig middel in gebreke 

blijft in te gaan op de nochtans door haar opgeworpen schendingen van artikel 9bis juncto artikel 62 van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en de motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur, minstens van het redelijkheidsbeginsel. 

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door verzoekster 

vermelde rechtsregels zouden zijn geschonden, kan de verwerende partij zich desbetreffend niet met 

kennis van zaken verdedigen. 

Ook indien in de toelichting van het enig middel door verzoekster slechts op een zeer algemene wijze 

wordt ingegaan op bepaalde rechtsregels, is het de verwerende partij op basis daarvan niet duidelijk 

hoe deze volgens verzoekster door het nemen van de bestreden beslissing concreet zijn geschonden, 

zodat het middel in dit opzicht hoe dan ook niet ontvankelijk is (cf. R.v.St. nr. 46.649, 25.3.1994, 

R.A.CE. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

Uit het voorgaande volgt dat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen schendingen dewelke 

niet - naar behoren - worden toegelicht, naar het oordeel van de verwerende partij om die reden als 

onontvankelijk dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R. V.St. 1992, z.p.). 

Ondergeschikt en in antwoord op verzoeksters concrete kritiek dient het volgende te worden benadrukt. 

Verzoekster meent dat de bestreden beslissing verkeerdelijk uitgaat van de nationaliteit van Azerbeidjan 

en geen rekening zou worden gehouden met stukken waaruit zou blijken dat verzoekster de nationaliteit 

van Armenië zou hebben. 

De verwerende partij benadrukt dat verzoekster er een verkeerde lezing van de bestreden beslissing op 

nahoudt. 

In casu werd door verzoekster een attest van 13.11.2009 voorgelegd afgeleverd door de Armeens 

ambassade waarin wordt verklaard dat verzoekster niet wordt aanzien als een staatsburger van 

Armenië. 

De ambassade verklaart inderdaad dat verzoekster niet geregistreerd staat in 'the data-base of the 

National Register of Armenia'. 

Om die reden kan door de Armeense ambassade geen paspoort worden afgeleverd. 

Uit de door verzoekster bij haar aanvraag voorgelegde documenten blijkt derhalve dat ze niet aanzien 

wordt als een staatsburger van Armenië. 

Verzoeksters kritiek dat 'alle stukken bevestigen dat verzoekster de nationaliteit heeft van Armenië' mist 

dan ook feitelijke grondslag. 

De gemachtigde stelt na de vaststelling dat ze door de Armeense ambassade niet aanzien wordt als 

een Armeense staatsburger, vast dat verzoekster bij de verwerende partij gekend staat onder de 

Azerbeidzjaanse nationaliteit. 

Verzoekster meent dat de gemachtigde niet mocht uitgaan van de Azerbeidjaanse nationaliteit. 

De verwerende partij wijst er dienaangaande op dat: - de Azerbeidjaanse nationaliteit van verzoekster in 

de diverse beslissingen – aan verzoekster ter kennis werden gebracht - werd vermeld: beslissing tot 

weigering van verblijf dd. 18.09.01, bevestigende beslissing van weigering van verblijf dd. 16.10.01, 

beslissing dd. 02.06.04 tot onontvankelijkheid van verzoeksters eerste aanvraag om machtiging tot 

verblijf, bevel om het grondgebied te verlaten, beslissing dd. 20.11.07 tot onontvankelijkheid van 

verzoeksters tweede aanvraag om machtiging tot verblijf. 

Deze bevelen en de erin vervatte vermeldingen zijn thans aldus definitief zodat verzoekster de inhoud 

ervan niet langer dienstig kan betwisten; 

- verzoekster zowel bij haar asielaanvraag als bij alle aanvragen om machtiging tot verblijf die zij heeft 

ingediend telkens uitdrukkelijk heeft verklaard de Azerbeidjaanse (Azerische) nationaliteit te hebben; 

Verzoeksters beschouwingen kunnen aldus niet worden aangenomen ... 

Door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid wordt in de beslissing terecht 

geoordeeld dat de aanvraag niet vergezeld ging van een kopie van een internationaal erkend paspoort 

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

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

vreemdelingenwet: 

'Het door betrokkene voorgelegde stuk met name haar geboorteakte kan niet door onze diensten 

worden aanvaard als zijnde een identiteitsdocument. Alhoewel een geboorteakte bepaalde gegevens 

kan verschaffen zoals een identiteitskaart, toont een geboorteakte niet aan dat de drager van het 

document de persoon is die omschreven wordt in het document en heeft het niet dezelfde bewijswaarde 

(RW nr. 11.335 van 19.05.08). Bovendien stelt de omzendbrief van 21.06.07 (punt 11C l-b) dat de 
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identiteit en nationaliteit moet bewezen worden door een internationaal erkend paspoort, of een 

gelijkwaardige reistitel, of een identiteitskaart. 

Betrokkene legt een attest van de Armeense ambassade dd. 13.11.2009 voor, waarin wordt gesteld dat 

er geen paspoort kan worden afgeleverd vermits zij niet wordt aanzien als een staatsburger van 

Armenië. Hierbij dient te worden opgemerkt dat betrokkene bij ons gekend staat onder de 

Azerbeidzjaanse nationaliteit. 

Verzoekster toont op geen enkele wijze aan dat zij zelfde nodige stappen heeft ondernomen of dat zij 

zich persoonlijk zou hebben aangemeld bij de bevoegde Azerbeidzjaanse ambassade (Ambassade 

Azerbeidzjan Molierelaan 464, 1050 Brussel) teneinde de vereiste identiteitsdocumenten te verwerven. 

De door betrokkene voorgelegde stukken, met name het uitreksel uit het bevolkingsregister van de stad 

Antwerpen en de verblijfstitel van haar moeder S.M.; de geboorteaktes van haar kinderen G. M. en M. 

M.; de verblijfstitel van haar grootmoeder M. E.; de overlijdensakte van de stad Antwerpen van haar 

vader S.M. en een kopie van de identiteitskaart van haar broer M.M., kunnen niet door onze diensten 

worden aanvaard als zijnde een identiteitsdocument aangezien deze documenten niet aan betrokkene 

toebehoren en niet op haar persoon van toepassing zijn. ' 

Verzoeksters kritiek kan aan deze vaststellingen geen afbreuk doen. 

De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en 

Asielbeleid geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat 

verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis van de wet dd. 15.12.1980 

onontvankelijk is. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde daarbij na 

grondig onderzoek van de elementen die verzoeksters concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en 

conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het redelijkheidsbeginsel incluis. 

De verwerende partij is de mening toegedaan dat verzoeksters enig middel niet ernstig is en niet kan 

worden aangenomen.”  

 

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, 

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 verzoekster 

onontvankelijk is omdat niet voldaan is aan de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde. In de 

bestreden beslissing worden de redenen weergegeven waarom de aanvraag van verzoekster 

onontvankelijk is verklaard. 

 

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).  

 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar 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 verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht.  
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Verzoekster stelt dat de conclusie dat zij de Azerbeidzjaanse nationaliteit zou hebben, berust op een 

materiële vergissing. Zij heeft nooit de Azerbeidzjaanse nationaliteit gehad doch wel de Armeense. Zij 

kan bijgevolg geen identiteitsdocument ontvangen van de Azerbeidzjaanse ambassade. Verzoekster 

verwijst naar haar geboorteakte en identiteitsbewijzen van haar ouders en broer waaruit blijkt dat zij de 

Armeense nationaliteit heeft. Zij betoogt dat het attest van de Armeense ambassade bevestigt dat zij 

geen paspoort kan voorleggen en bijgevolg bevindt zij zich in de onmogelijkheid om 

identiteitsdocumenten voor te leggen.  

 

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

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

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

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

overheid bij de beoordeling van deze aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen 

komen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat verzoekster geen kopie van het 

internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, noch van de nationale identiteitskaart heeft 

ingediend en geen geldige motivering naar voren heeft gebracht die toelaat haar vrij te stellen van deze 

voorwaarde. De bestreden beslissing stelt uitdrukkelijk “Gezien deze aanvraag anderzijds noch van een 

identiteitsstuk, noch van een geldige verschoning voor de afwezigheid ervan vergezeld is, is de 

documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde voor deze aanvraag dus niet vervuld.”  

 

Artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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 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, 

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

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

rust op de aanvrager. 

 

Waar verzoekster in het verzoekschrift betoogt dat de conclusie van verweerder dat zij de 

Azerbeidzjaanse nationaliteit heeft, berust op een materiële vergissing, stelt de Raad vast dat haar 

betoog berust op een verkeerde lezing van de bestreden beslissing. In de beslissing wordt uitdrukkelijk 

vastgesteld dat het attest van de Armeense ambassade verklaart dat verzoekster niet kan worden 

aanzien als een staatsburger van Armenië. Verder stelt verweerder vast dat verzoekster op de Dienst 

Vreemdelingenzaken “gekend” is onder Azerbeidzjaanse nationaliteit. Verzoekster betwist dit evenmin 

doch bevestigt in haar verzoekschrift dat zij bij verweerder ‘gekend’ is onder de Azerbeidzjaanse 

nationaliteit, waar zij stelt dat zij sinds het eerste verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken in het raam 

van haar asielaanvraag is geïdentificeerd met de nationaliteit van Azerbeidzjan “een identificatie die in 

de verschillende verzoekschriften ook wordt overgenomen”. Uit de stukken van het dossier blijkt niet dat 

verzoekster sinds haar asielaanvraag op 24 juli 2001 verweerder gewezen heeft op de materiële 

misslag met betrekking tot haar nationaliteit. Zij wijst thans voor het eerst in haar verzoekschrift op deze 

materiële vergissing. Bijgevolg is het niet kennelijk onredelijk waar verweerder in de bestreden 

beslissing concludeert dat zij “gekend” is onder de Azerbeidzjaanse nationaliteit.  

 

Waar verzoekster in haar verzoekschrift betoogt dat de Armeense ambassade bevestigt dat zij geen 

paspoort kan voorleggen, wijst de Raad op de motivering in de bestreden beslissing, met name dat de 
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Armeense ambassade haar blijkens het attest niet aanziet als een staatsburger van Armenië. Dit wordt 

niet weerlegd door verzoekster. Waar verzoekster wijst op de officiële stukken (haar geboorteakte en 

identiteitsbewijzen van haar ouders en broer) doen deze stukken geen afbreuk aan de verklaring door 

de Armeense ambassade. Verzoeksters grief dat “alle stukken” bevestigen dat zij de nationaliteit heeft 

van Armenië mist aldus feitelijke grondslag.  

 

Verzoekster toont niet aan dat de conclusie in de bestreden beslissing, met name dat “Gezien deze 

aanvraag anderzijds noch van een identiteitsstuk, noch van een geldige verschoning voor de afwezigheid 

ervan vergezeld is, is de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde voor deze aanvraag dus niet vervuld.” , 

kennelijk onredelijk of onjuist is of genomen is met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid 

waarover de gemachtigde van de staatssecretaris beschikt. De bestreden beslissing steunt op ter zake 

dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat de 

materiële motiveringsplicht is geschonden is. 

 

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

redelijkheidsbeginsel 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 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. Wat het redelijkheidsbeginsel 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 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). De Raad stelt vast, na de bespreking hierboven en in het raam 

van zijn wettigheidstoezicht, dat de gemachtigde van de staatssecretaris in redelijkheid tot de door hem 

gedane vaststelling is gekomen en er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die onverenigbaar 

zijn met die vaststelling. 

 

Het eerste en enig middel is ongegrond.   

 

3. Korte debatten 

 

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

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: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien mei tweeduizend en elf door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 


