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 nr. 63 824 van 27 juni 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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 2 mei 2011 heeft 

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 20 september 2010 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend 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, onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 mei 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juni 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. TIELEMAN, die loco advocaat J. DE LIEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 17 december 2009 een aanvraag om verblijfsmachtiging 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).  

 

1.2. Op 20 september 2010 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asiel-

beleid de in punt 1.1 bedoelde aanvraag onontvankelijk. Deze beslissing wordt betekend op 31 maart 

2011 en vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 
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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. 

 

Het door betrokkene voorgelegde stuk, met name een attestation d’identité, kan niet door onze diensten 

aanvaard worden als zijnde een identiteitsdocument aangezien de omzendbrief van 21.06.07 (punt II C 

1-b) duidelijk stelt dat de identiteit en nationaliteit bewezen moet worden door een internationaal erkend 

paspoort, een gelijkwaardige reistitel of een identiteitskaart. 

 

Betrokkene toont niet op geldige wijze aan dat hij zich in de onmogelijkheid bevindt om het vereiste 

identiteitsdocument te verwerven in België. Betrokkene haalt aan dat de Kameroense ambassade in 

België vooralsnog niet bevoegd is om paspoorten af te leveren, maar voegt echter geen enkel bewijs toe 

om deze bewering te staven. De motivering waarom betrokkene vrijgesteld zou zijn van de verplichting 

een kopie van het identiteitsdocument voor te leggen, wordt bijgevolg niet aanvaard door onze dienst. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn. 

   

2.1. In een eerste middel en enig middel werpt verzoeker de schending op van de artikelen 9 bis en 62 

van de Vreemdelingenwet en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen  

    

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“(…) Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurs-

handelingen bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

moet vermelden die ten grondslag liggen aan die beslissing, en dat de gegeven motivering afdoende 

dient te zijn.Aan de motiveringsplicht is in casu geenszins voldaan. In casu heeft verzoeker een 

attestation d'identité gevoegd bij zijn aanvraag, attest dat gelegaliseerd werd door de Belgische 

autoriteiten.Dat dit attest een foto bevat van verzoeker zodat het in elk geval kan worden vereenzelvigd 

met verzoeker en is het een sluitend bewijs van zijn identiteit. Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen bepaalt dat de opgelegde motivering 

in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die ten grondslag liggen aan die 

beslissing, en dat de gegeven motivering afdoende dient te zijn. Aan de motiveringsplicht is in casu 

geenszins voldaan. In casu heeft verzoeker een attestation d'identité gevoegd bij zijn aanvraag, attest 

dat gelegaliseerd werd door de Belgische autoriteiten. Dat dit attest een foto bevat van verzoeker zodat 

het in elk geval kan worden vereenzelvigd met verzoeker en is het een sluitend bewijs van zijn identiteit. 

De verwijzing naar een niet verordenende omzendbrief in dit verband is irrelevant daar de wet enkel 

spreekt over identiteitsdocument. Dat een omzendbrief hieraan bijkomende voorwaarden doet stellen is 

irrelevant, daar zulks contra legem is voor zover het andere identiteitsdocumenten uitsluit. Dat art. 9bis 

geschonden is en eveneens de materiële motiveringsplicht geschonden is.” 

 2.2. Verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen:  

“(…) Betreffende de vermeende schending van art. 3 van de wet dd. 29.7.1991 en art. 62 van de 

Vreemdelingenwet, artikels die de formele motiveringsplicht betreffen, laat de verwerende partij gelden 

dat bij lezing van verzoekers inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar dat hij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer 

te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. De 

verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoeker het 

vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.). Verder laat de verwerende partij gelden dat: het tegelijk aanvoeren van een schending van de 

formele én de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke 

formele motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht 

geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001), wanneer verzoeker in staat zou zijn een schending 

van de materiële motiveringsverplichting aan te voeren, dit betekent dat deze van een eventuele 

schending van de formele motiveringsplicht geen gevolgen heeft ondervonden. De verwerende partij 

zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre verzoeker de schending van de materiële motiverings-

plicht aanvoert. De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen, voor 
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wat betreft de beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten: 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 een attestation d'identité, 

kan niet door onze diensten aanvaard worden als zijnde een identiteitsdocument aangezien de 

omzendbrief van 21.06.07 (punt II C 1-b) duidelijk stelt dat de identiteit en nationaliteit bewezen moet 

worden door een internationaal erkend paspoort, een gelijkwaardige reistitel of een identiteitskaart. 

Betrokkene toont niet op geldige wijze aan dat hij zich in de onmogelijkheid bevindt om het vereiste 

identiteitsdocument te verwerven in België. Betrokkene haalt aan dat de Kameroense ambassade in 

België vooralsnog niet bevoegd is om paspoorten af te leveren, maar voegt echter geen enkel bewijs 

toe om deze bewering te staven. De motivering waarom betrokkene vrijgesteld zou zijn van de 

verplichting een kopie van het identiteitsdocument voor te leggen, wordt bijgevolg niet aanvaard door 

onze dienst' Verzoeker verwijst naar het door hem overgemaakte attestation d'identité en stelt dat dit 

attest een foto bevat waarmee hij kan worden vereenzelvigd. Om deze reden acht verzoeker de 

motiveringsplicht geschonden. De verwerende partij benadrukt dat verzoekers kritiek zowel juridische 

als feitelijke grondslag mist. De verwerende partij laat vooreerst gelden dat artikel 9bis §1 van de 

Vreemdelingenwet als volgt luidt: (…) Terwijl uit de Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de 

reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de 

wet van 15 september 2006, duidelijk blijkt: "Het nieuwe artikel 9bis stelt als algemene regel dat de 

vreemdeling dient te beschikken over een identiteitsdocument. In dit verband kunnen enkel een 

internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart aanvaard 

worden. Het is hierbij niet vereist dat deze documenten nog steeds geldig zijn. " In casu blijkt uit het 

administratief dossier en ook uit de inhoud van het verzoekschrift dat de aanvraag van verzoeker niet 

vergezeld ging van een kopie van een identiteitskaart, zodat de gemachtigde geheel terecht heeft 

beslist de aanvraag van verzoeker onontvankelijk te verklaren. Het gelegaliseerde 'attest d'identité' 

betreft geen internationaal erkend paspoort, een gelijkwaardige reistitel of een identiteitskaart. " De 

bedoeling van artikel 9 bis is een duidelijk kader te scheppen voor de aanvraag tot het bekomen van 

een machtiging tot verblijf, die in buitengewone omstandigheden wordt ingediend door een 

vreemdeling bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Zo wordt duidelijk bepaald dat een 

identiteitsdocument, zijnde een paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel onontbeerlijk is. " (R.v.V. nr. 

3808 van 20.11.2007) Verzoeker heeft - zoals in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt vermeld - 

nagelaten om de noodzakelijke documenten (kopie van het (inter)nationaal paspoort / identiteitskaart of 

motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9 bis, § 1 van 

de wet) over te maken bij de aanvraag o.g.v. artikel 9 bis Vreemdelingenwet, zodat de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid geheel terecht beslist heeft om de aanvraag van 

verzoeker onontvankelijk te verklaren. Verzoeker heeft nagelaten te voldoen aan de wettelijke 

voorwaarden, zodat de bestreden beslissing geheel terecht tot stand is gekomen. De verwerende partij 

verwijst volledigheidshalve naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: "De Raad 

wijst erop dat in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet nader wordt toegelicht wat onder 

"identiteitsdocument" dient begrepen te worden, maar dat de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende 

de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de 

inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 (hierna: de omzendbrief van 21 juni 2007) 

aangeeft welke identiteitsdocumenten in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet aanvaard 

worden: "Het nieuwe artikel 9bis stelt als algemene regel dat de vreemdeling dient te beschikken over 

een identiteitsdocument In dit verband kunnen enkel een internationaal erkend paspoort of een 

gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart aanvaard worden." (Omzendbrief 21 juni 2007, 

p. 7). In de bijhorende voetnoot wordt hierover gesteld dat: "Deze interpretatie vindt steun in de 

memorie van toelichting van artikel 4 van de wet van 15 september 2006, en in het analoge artikel 7 

van het koninklijk besluit van 17 mei 2007".De memorie van toelichting stelt inzake het nieuwe artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet het volgende: "De bedoeling van artikel 9bis is een duidelijk kader te 

scheppen voor de aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf die in buitengewone 

omstandigheden wordt ingediend door een vreemdeling bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Zo 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." 

(Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-

gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Memorie van toelichting, Pari. 

St. Kamer, zittingsperiode 51, n° 2478/001, p. 33).Het is bijgevolg niet kennelijk onredelijk dat de 

gemachtigde van de minister het document dat door verzoeker zelf als een geboorteakte wordt 
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bestempeld, niet aanvaardt als een geldig identiteitsbewijs. Zoals reeds gesteld, rust de bewijslast voor 

het voldaan zijn aan de vereiste te beschikken over een identiteitsdocument dan wel van het feit dat hij 

zich in één van de gevallen bevindt waar deze voorwaarde geen toepassing vindt, op de 

aanvrager."(R.v.V. nr. 28 487 van 10 juni 2009) Terwijl verzoeker niet dienstig kan verwijzen naar de 

foto op het voorgelegde attest. Immers, deze foto is geheel onduidelijk en laat de gemachtigde niet toe 

verzoeker hiermee te vereenzelvigen. Terwijl verzoeker geenszins met stukken heeft gestaafd waarom 

hij zich beperkt tot het voorleggen van een gelegaliseerde 'attestation d'identité' en geen internationaal 

erkend paspoort, gelijkwaardige reistitel of een identiteitskaart kan voorleggen. De gemachtigde heeft 

terecht vastgesteld dat verzoeker geen enkel bewijs toevoegt van zijn bewering dat de Kameroense 

ambassade in België niet bevoegd zou zijn om paspoorten af te leveren. Verzoeker toont geen 

schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de 

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

correcte feitenvinding (R.v.St. 167.411 van 2februari 2007; R.v.St. nr. 154.954 van 14februari 2006).Uit 

de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid een grondig onderzoek heeft verricht naar verzoeker aanvraag en hierbij de 

voorliggende elementen correct heeft gekwalificeerd. Verzoeker voldoet niet aan de wettelijke 

ontvankelijkheidsvoorwaarde voor de toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Een 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel ligt dan ook niet voor. 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 verzoekers aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van art. 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk is met bevel om het 

grondgebied te verlaten. De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid 

handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete situatie 

daadwerkelijk kenmerken, en conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheids-

beginsel incluis. Verzoeker kan niet dienstig anders voorhouden. De verwerende partij is de mening 

toegedaan dat verzoekers enig middel niet ernstig is.” 

 

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De 

Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, waarin in het 

ondersteunend betoog de schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd, zodat 

voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is, bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

  

2.4. De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 9bis, §1, van de Vreemdelingen-

wet, dat het volgende bepaalt: 

 

“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 het beroep niet toelaatbaar 

wordt verklaard; 

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

geldige wijze aantoont.” 
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2.5. In casu wordt verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging op een gemotiveerde wijze onontvanke-

lijk verklaard aangezien de gemachtigde van de staatssecretaris oordeelde 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 

vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van art. 9bis, §1 van de wet van 15.12.1980.”  

 

2.6. Er dient te worden gesteld dat uit de voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de Vreemdelingenwet blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is dat een vreemdeling 

die een verblijfsaanvraag indient overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zijn identiteit 

“aantoont” (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 12). De wetgever heeft duidelijk aangegeven dat 

“een identiteitsdocument, zijnde een paspoort of een daarmee gelijkgestelde reistitel onontbeerlijk is” en 

dat bij gebreke aan een dergelijk document de identiteit onzeker is en bijgevolg de aanvraag om 

machtiging tot verblijf “niet anders dan onontvankelijk (kan) verklaard worden” (Parl.St., Kamer 2005-

2006, nr. 2478/001, 33).  

 

2.7. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij zijn in punt 1.1. bedoelde aanvraag om 

verblijfsmachtiging een  kopie van een “attestation d’identité” voegde. Hierin wordt het volgende gesteld:  

 

“L’ambassade de la République du Cameroun à Bruxelles atteste par la présente que sur fondement 

des documents présentés à ses Services, les renseignements d’identification concernant le nommé F.A. 

sont les suivants :  

nom : F.A. 

prenoms(s) : ////// 

Date de naissance : (…) 

Fils de : (…) 

Et de : (…) 

Nationalité : (…) 

Profession : (…) 

Adresse en Belgique : (…) 

En foi de quoi la présente attestation est délivrée, pour servir et valoir ce que de droit." 

 2.8. De gemachtigde van de staatssecretaris beoordeelt dit stuk als volgt : 

 

“Het door betrokkene voorgelegde stuk, met name een attestation d’identité, kan niet door onze dien-

sten aanvaard worden als zijnde een identiteitsdocument aangezien de omzendbrief van 21.06.07 (punt 

II C 1-b) duidelijk stelt dat de identiteit en nationaliteit bewezen moet worden door een internationaal 

erkend paspoort, een gelijkwaardige reistitel of een identiteitskaart. 

 

Betrokkene toont niet op geldige wijze aan dat hij zich in de onmogelijkheid bevindt om het vereiste 

identiteitsdocument te verwerven in België. Betrokkene haalt aan dat de Kameroense ambassade in 

België vooralsnog niet bevoegd is om paspoorten af te leveren, maar voegt echter geen enkel bewijs toe 

om deze bewering te staven. De motivering waarom betrokkene vrijgesteld zou zijn van de verplichting 

een kopie van het identiteitsdocument voor te leggen, wordt bijgevolg niet aanvaard door onze dienst.” 

 

2.9. Het “attestation d’identité” is blijkens het gestelde in punt 2.7. een identiteitsattest dat uitgereikt 

werd door de ambassade van Kameroen in België op grond van niet nader bepaalde documenten. Het 

is geen eigenlijk identiteitsdocument, zoals een paspoort een reistitel of een identiteitskaart. Het feit dat 

het betrokken attest gelegaliseerd werd door de Belgische autoriteiten en “een foto bevat” maakt niet dat 

het een identiteitsdocument is of zoals verzoeker voorhoudt “een sluitend bewijs van zijn identiteit” 

vormt, minstens toont verzoeker niet aan waarop zijn bewering steunt. Blijkens het administratief dossier 

waarin zich zijn asielinterview van 9 januari 2006 bevindt, had verzoeker een identiteitsdocument “die in 

Cameroen is, hij wist niet dat hij die zou nodig hebben.” Verzoeker had blijkens dit zelfde interview ook 

geen paspoort bij, want hij verklaarde “gereisd te hebben met een vals paspoort die de smokkelaar 

afgenomen heeft bij zijn aankomst in België.” Ook al verwijst de eerste overweging van de bestreden 

beslissing naar de omzendbrief van 21 juni 2007, vormt het in deze geen schending van de in het 

middel opgeworpen bepalingen aangezien zowel uit artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, waarnaar de 

bestreden beslissing in zijn aanhef verwijst, als uit de memorie van toelichting bij dit artikel (cfr. punten 

2.4. en 2.6.) blijkt dat een identiteitsdocument moet overgemaakt worden.  
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3.10. De in punt 2.8. vermelde overwegingen van de bestreden beslissing moeten in hun geheel 

gelezen worden. Verzoeker brengt niet in tegen volgende vaststelling in de bestreden beslissing: 

“Betrokkene haalt aan dat de Kameroense ambassade in België vooralsnog niet bevoegd is om pas-

poorten af te leveren, maar voegt echter geen enkel bewijs toe om deze bewering te staven. De 

motivering waarom betrokkene vrijgesteld zou zijn van de verplichting een kopie van het identiteits-

document voor te leggen, wordt bijgevolg niet aanvaard door onze dienst”. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. 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 Vreemdelingen-

betwistingen, 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 zevenentwintig juni tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


