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 nr. 62 247 van 27 mei 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 24 maart 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 9 februari 2011 tot weigering van onbeperkt verblijf. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat K. GOVAERTS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaten E. MATTERNE 

en N. LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, dient op 13 juni 2005 een asielaanvraag in als 

niet-begeleide minderjarige. 

 

Op 10 maart 2007 wordt de voogdij omwille van de meerderjarigheid van verzoeker van rechtswege 

beëindigd. 

 

Op 18 juli 2007 wordt verzoekers verblijf verlengd tot 20 juni 2008. 

 

Op 4 juli 2008 wordt verzoekers verblijf verlengd tot 20 juni 2009. 

 

Op 2 juli 2009 wordt verzoekers verblijf verlengd tot 20 juni 2010. 
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Op 25 juni 2010 wordt zijn verblijf verlengd tot 20 juni 2011. Verzoeker is aldus in het bezit van een A-

kaart. 

 

Ter gelegenheid van de verlengingen van het verblijf vraagt de verwerende partij telkens dat verzoeker 

een paspoort zou voorleggen. Verzoeker hetzij diens voogd heeft telkens te kennen gegeven dat de 

Chinese ambassade dit weigert, gelet op verzoekers Tibetaanse origine. 

 

Op 26 november 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf gesteund op artikel 

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

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

 

Op 9 februari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot weigering van onbeperkt verblijf. Dit is de bestreden beslissing, die luidt: 

 

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

een verblijf zonder beperkingen (B-kaart) ingediend op 26/11/2009 wordt verworpen om de volgende 

reden(en): 

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

stelde reistitel, noch van een kopie van de nationale identiteitskaart, noch van een geldige motivering 

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

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

waardoor hij niet langer vrijgesteld is van de verplichting om over een geldig identiteitsdocument te 

beschikken. 

De raadsman van betrokkene stelt: "Ik wijs erop dat dient als Tibetaan van de Chinese vertegenwoordi-

ging geen nationale identiteitskaart of paspoort kan bekomen, uit de bijgevoegde stukken, blijkt dat hij 

daartoe de nodige inspanningen heeft gedaan. 

De onmogelijkheid om het identiteitsdocument in België te verwerven is hiermee echter niet afdoende 

bewezen. Betrokkene legt een foto voor om aan te tonen dat hij zich heeft aangeboden bij de Chinese 

ambassade in België op 28/10/2009. De precieze reden of omstandigheden waarom geen 

identiteitsdocument kan worden bekomen in het concrete geval van de betrokkene worden niet vermeld. 

Er wordt enkel verwezen naar een algemene moeilijkheid voor Chinese tibetanen om een identiteits-

kaart of paspoort te bekomen. 

De bewijslast waarmee de onmogelijkheid kan worden aangetoond om een identiteitsdocument in 

België te verwerven ligt bij betrokkene en dient concreet in zijn individuele geval te worden aangetoond. 

De bewering dat hij afkomstig zou zijn uit Chinees Tibet rust immers voorlopig op de persoonlijke 

verklaringen van betrokkene en kan niet worden gecontroleerd. 

Rekening houdende met het feit dat zijn identiteit nog niet met zekerheid kon worden vastgesteld, wordt 

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

Deze onderrichtingen dienen aan de vreemdeling betekend te worden, één exemplaar dient hem 

overhandigd te worden, een tweede exemplaar dient ons teruggezonden te worden. 

Indien u zich in de onmogelijkheid bevindt om onderhavige beslissing te laten betekenen aan de 

vreemdeling gelieve ons schriftelijk op de hoogte te brengen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van “art. 9bis § 1 van de wet van 15 

december 1980, zoals gewijzigd door art. 4 van de wet van 15 september 2006, de motiveringsplicht in 

bestuurshandelingen en het zorgvuldigheidsbeginsel.” 

 

Hij verwoordt het middel als volgt: 

 

“dat het beroep van verzoeker gegrond is op de volgende middelen en grieven; 

dat de bestreden beslissing strijdig is met art. 9bis § 1 van de wet van 15 december 1980, zoals 

gewijzigd door art. 4 van de wet van 15 september 2006, de motiveringsplicht in bestuurshandelingen 

en het zorgvuldigheidsbeginsel; 

dat verzoeker immers in de absolute onmogelijkheid is om een nationale identiteitskaart of nationaal 

paspoort te bekomen; dat hij bijgevolg krachtens de wet vrijgesteld is van deze voorwaarde voor de 

aanvraag van een machtiging tot onbeperkt verblijf; dat het immers algemeen bekend is dat de Chinese 

vertegenwoordiging in België geen enkele medewerking verleent aan Tibetanen; dat verzoeker wel 

degelijk bewijst dat hij de nodige inspanningen heeft gedaan; dat de onmogelijkheid om het identiteits-

document te bekomen op afdoende wijze is aangetoond; 
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dat verzoeker zich het recht voorbehoudt om in de loop van de debatten nog bijkomende stukken met 

nieuwe doorslaggevende elementen neer te leggen; 

dat verzoeker het Nederlands kiest als taal voor het verhoor ter zitting; dat het dossier van verzoeker bij 

de verwerende partij bekend is onder nummer 5 767 747; REDENEN waarom het de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen behage: Bovenstaand verzoek ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

Dienvolgens de bestreden beslissing van de gemachtigde van de federale staatssecretaris voor 

migratie-en asielbeleid, dienst vreemdelingenzaken, nietig te verklaren.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“De verwerende partij heeft de eer op te merken dat artikel 9bis, § 1 van de wet van 15 december 1980 

bepaalt dat in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, de 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 identiteitsdocument niet van toepassing is. 

Er wordt duidelijk bepaald dat een identiteitsdocument, zijnde een paspoort of daarmee gelijkgestelde 

reistitel onontbeerlijk is: de 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. 

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

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

rust op de aanvrager. 

Zoals uit de bestreden beslissing blijkt, is de aanvraag voor het bekomen van een onbeperkt verblijf 

afgewezen omdat de aanvraag 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 verzoeker vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9 bis, § 1 van de 

Vreemdelingenwet. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker niet ontkent geen identiteitsdocumenten 

te hebben voorgelegd.  

Hij beperkt zijn uiteenzetting echter tot het verdedigen van de stelling als zou hij de nodige inspanningen 

hebben gedaan en voldoende hebben aangetoond in de onmogelijkheid te verkeren zijn identiteit aan de 

hand van officiële documenten aan te tonen. 

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

een Chinese Tibetaan te zijn, zoals uitdrukkelijk wordt gemotiveerd in de bestreden beslissing. 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat de bewering dat verzoeker afkomstig zou zijn uit Chinees 

Tibet op zijn persoonlijke verklaringen berust en niet kan worden gecontroleerd. 

Door de verwerende partij wordt in de bestreden beslissing dan ook terecht besloten dat rekening 

houdende met het feit dat verzoekers identiteit niet met zekerheid kan worden vastgesteld, het niet 

opportuun is om hem een machtiging tot onbeperkt verblijf in het Rijk te verlenen. 

De verwerende partij handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoeker zijn 

concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het 

zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

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

De uiteenzetting van verzoeker kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als 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 enig middel van verzoekende partij is niet gegrond.” 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorg-

vuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het betreffende dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Voorts blijkt uit artikel 9bis van de Vreemdelingenwet dat de aanvrager wordt vrijgesteld van het 

voorleggen van een identiteitsdocument of paspoort indien hij 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 het administratief dossier blijkt dat verzoeker een “actualisering” indient van een regularisatie-

aanvraag waarbij hij verwijst naar de voorafgaande al uitgekeerde voorlopige verblijfstitel waarover hij 

beschikt. Bij zijn aanvraag meldt verzoeker uitdrukkelijk: “Ik wijs erop dat cliënt als Tibetaan van de 

Chinese vertegenwoordiging in België geen nationale identiteitskaart of paspoort kan bekomen: uit de 

bijgevoegde stukken blijkt dat hij daartoe de nodige inspanningen heeft gedaan.” Bij de aanvraag voegt 

verzoeker stuk 2 toe, wat hij omschrijft als zijnde een bewijs van de weigering tot medewerking van de 

Chinese ambassade, twee foto’s met als hoofding een mail van 28 oktober 2009 verzonden door J.A., 

de voormalige voogd van verzoeker en een niet ondertekende verklaring waarbij te lezen valt dat 

verzoeker zich gemeld heeft op de Chinese ambassade te Brussel om een paspoort aan te vragen. 

Omdat verzoeker verwijst naar zijn voorgaande tijdelijke verblijfstitel, onder meer ook in zijn fax van 8 

februari 2011 gericht naar Dienst Vreemdelingenzaken mag van het bestuur verwacht worden dat de 

documenten betreffende de voorgaande afgeleverde verblijfstitels worden onderzocht, te meer 

verzoeker als niet begeleide minderjarige België is binnengekomen. Uit het administratief dossier blijkt 

dat verzoeker, hetzij diens voogd, meermaals aan het bestuur te kennen heeft gegeven dat hij zich in de 

onmogelijkheid bevindt om identiteitsdocumenten of een paspoort te verkrijgen. 

Dienaangaande volstaat het te verwijzen naar de volgende documenten: 

- mail van J.H., Dienst paspoorten FOD Buitenlandse Zaken van 11 mei 2006 gericht aan de voogd: 

“(…)Vreemde ambassades in Brussel, en allicht ook de Chinese ambassade, zullen om volgende 

redenen niet vlug een paspoort aan een niet-begeleide minderjarige afgeven (…) Ambassades zijn ook 

heel terughoudend wanneer de communicatie per brief of per telefoon gebeurt; meestal verkiezen of 

eisen zij dat de aanvrager voor een paspoort zich in persoon meldt. Dit argument gaat niet op in Uw 

geval, want U heeft zich in persoon, met de kinderen, aangeboden. (…)”; 

- nota Dienst Vreemdelingenzaken van 29 november 2006: “Inzake het P P deelt de voogd ons nog-

maals mede dat hij meermaals contact heeft opgenomen met de ambassade van China die weigeren 

een P P af te leveren. Ze weigeren tevens iets inzake het P P op papier te zetten. De voogd maakt ons 

opnieuw het antwoord van Buitenlandse Zaken over d.d. 11/05/2006 waarin men vermeld dat de 

ambassade niet soepel is in het afleveren van een paspoort. Betrokkene wordt meerderjarig op 

10/03/2007. (…)”; 

- fax van 22 juni 2007 van de voogd betreffende de weigering van de ambassade een paspoort uit te 

reiken en een attest uit te reiken waarin de weigering van afgifte van een paspoort wordt bevestigd; uit 

deze fax blijkt dat de voogd zich met verzoeker in persoon heeft aangemeld in de ambassade; 

- synthesenota van de Dienst Vreemdelingenzaken van 17 november 2006 met de melding dat het zeer 

moeilijk zal zijn om een paspoort te laten afleveren. 

 

Voorts stelt de Raad vast dat het bestuur steeds is overgegaan tot het verlengen van de voorlopige 

verblijfstitel ook al was aan de voorwaarde van het indienen van een identiteitskaart hetzij een paspoort 

niet voldaan. Evenmin verklaart de bestreden beslissing de aanvraag onontvankelijk. 

 

Rekening houdend met alle elementen van het dossier en meer bepaald met de pogingen om een 

paspoort te verkrijgen van de Chinese ambassade te Brussel die verzoeker en zijn voogd ook in het 

verleden hebben ondernomen, acht de Raad het kennelijk onredelijk en onzorgvuldig dat het bestuur 

oordeelt dat de onmogelijkheid om het identiteitsdocument te verwerven in België niet afdoende is 

bewezen. De Raad ziet niet in welk bewijsstuk verzoeker nog kan aanbrengen, rekening houdend met 

het gegeven dat de Chinese ambassade weigert attesten betreffende een verzoek tot het verkrijgen van 

een paspoort af te leveren, wat in het verleden meermaals is benadrukt en wellicht reden waarom 

verzoeker foto’s laat nemen bij de ambassade. Dit klemt nog meer omdat ook FOD Buitenlandse Zaken 

aan het bestuur heeft meegedeeld dat de Chinese ambassade heel terughoudend is. Uit de bestreden 

beslissing blijkt niet dat de verwerende partij met deze gegevens heeft rekening gehouden in de 

beoordeling van de aanvraag, integendeel verwijt de bestreden beslissing verzoeker dat de precieze 

omstandigheden of reden niet zijn vermeld. De verwerende partij kan niet op ernstige wijze voorhouden 

dat zij een grondig onderzoek heeft verricht in deze zaak, daargelaten de vraag of het algemeen bekend 

is dat de Chinese vertegenwoordiging in België geen enkele medewerking verleent aan Tibetanen. In 

die mate is het onderdeel dat de schending van de zorgvuldigheidsplicht aanvoert, 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 9 februari 

2011 tot weigering van onbeperkt verblijf wordt vernietigd. 

 

 

 

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

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


