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 nr. 65 056 van 25 juli 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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 11 mei 2011 heeft 

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

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

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 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 15 juni 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 juli 2011. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. SCHOUTEN, die loco advocaat R. JESPERS 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 Op 26 juni 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot voorlopig verblijf op 

basis van artikel 9ter 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 24 november 2010 wordt de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf door de gemachtigde 

van de staatssecretaris onontvankelijk verklaard en aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 12 

april 2011.  

 

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“(…) in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door artikel 5 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 in toepassing van genoemd artikel 9ter, § 3, van de wet van 15 december 

1980 en in toepassing van artikel 7, § 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 17/05/2007 (B.S. 

31/05/2007). 

 

Reden: 

 

De aanvraag ging niet vergezeld van volgende documenten en inlichtingen: een afschrift van het 

nationaal paspoort of van de identiteitskaart hetzij de motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van 

deze voorwaarde op grond van artikel 9ter, § 1, derde lid van de wet (K.B. van 17/05/2007 artikel 7, § 1, 

eerste lid), m.n.: Betrokkene legde een geboorteakte, een zogenaamde Cédula Pessoal voor, welk niet 

aanvaard kan worden als een voldoende overtuigend identiteitsbewijs in de huidige procedure. In de 

regel kunnen enkel een identiteitskaart of nationaal paspoort aanvaard worden. Dat de aanvraag 

derhalve onmogelijk als ontvankelijk beschouwd kan worden. Het schrijven van betrokkenes advocaat 

waarin staat dat de Ambassade geen paspoorten aflevert aan Angolezen zonder wettige 

verblijfsvergunning in België en zonder geldig Angolees paspoort kan niet weerhouden worden als 

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

1, derde lid van de wet (K.B. van 17/05/2007 artikel 7, § 1, eerste lid). Volgens informatie, toegevoegd 

aan het administratief dossier, blijkt namelijk dat om een nationaal paspoort te bekomen, de Angolese 

onderdaan die in het buitenland verblijft enkel in het bezit moet zijn van een geboorteakte “ascento de 

nascimiento”. Betrokkene moet zich persoonlijk aanbieden op de ambassade met dit document en met 

vijf foto’s. 

 

Eveneens vermelden we hierbij dat betrokkens vorige aanvraag m.b.t. artikel 9ter (dd.27/06/2008) om 

dezelfde reden onontvankelijk werd verklaard op 22/01/2009. 

 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd welke geen betrekking hebben op de 

medische toestand van betrokkene. Dat met de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 

15 december 1980 duidelijk een onderscheid werd aangebracht in twee verschillende procedures, m.n. 

ten eerste het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een 

medische aandoening, ten tweede het artikel 9bis voor in België verblijvende personen, die menen te 

beschikken over buitengewone omstandigheden, en die om humanitaire redenen een 

verblijfsmachtiging wensen te verkrijgen. Dat de hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de 

medische context van artikel 9ter vallen en dat derhalve in dit verzoek aan deze niet-medische 

argumenten geen verder gevolg kan worden gegeven. (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 De verzoekende partij voert in haar enig middel een schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel 

daar zij in haar aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet heeft uiteengezet dat het moeilijk is voor haar om aan een paspoort te geraken, dat 

zij heeft verwezen naar het algemeen bekende feit dat de Angolese ambassade in België geen 

paspoorten uitreikt aan mensen die geen wettelijke verblijfstitel hebben in België, dat omdat de situatie 

van de verzoekende partij maar niet opgelost geraakte, een sociaalassistente met haar is meegegaan 

naar de ambassade en dit in een brief gericht aan DVZ heeft verklaard. De verzoekende partij wijst erop 

dat de informatie in het administratief dossier niet klopt daar uit een schrijven van de ambassade blijkt 

dat een verblijfskaart wel degelijk nodig is en dat de verzoekende partij zich persoonlijk heeft 

aangeboden bij de ambassade, dat zij steeds bot ving en dat men daar gezegd heeft dat geen 

paspoorten worden afgeleverd aan Angolese onderdanen die niet over een geldige verblijfsvergunning 

in België beschikken zoals blijkt uit het schrijven van M.D’H. 

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij wat volgt: 

 

“(…) In een eerste en enig middel stelt verzoeker een schending voor van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidbeginsel en van de materiële 

motiveringsplicht. 
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Verzoeker meent dat hij niet in het bezit kan worden gesteld van een paspoort en dat hij dit duidelijk 

heeft gemaakt bij zijn aanvraag. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

"§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. De vreemdeling dient alle nuttige 

inlichtingen aangaande zijn ziekte over te maken. De beoordeling van het bovenvermeld risico en van 

de mogelijkheden van behandeling in het land van oorsprong of het land waar hij verblijft, gebeurt door 

een ambtenaar-geneesheer die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan zonodig de vreemdeling 

onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

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

- de asielzoeker wiens asielaanvraag niet het voorwerp van een definitieve beslissing heeft 

uitgemaakt of die een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar verklaard administratief 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, (...)" 

 

Verzoekers kritiek spitst zich toe op de motivering in de bestreden  beslissing  aangaande zijn  

voorgelegde document, zijnde de cédula pessoal, wat  niet aanvaard werd als een identiteitsdocument. 

  

Bij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf voegde verzoeker een fax van 11 mei 2001, op basis 

waarvan hij beweert dat het voor hem onmogelijk is om een paspoort te bekomen, daar hij over geen 

wettelijke verblijfstitel zou beschikken. Echter, uit de documenten uit het administratieve dossier (zie 

bijlage) is gebleken dat verzoeker enkel een geboorteakte dient over te maken en zich persoonlijk dient 

aan te melden bij de ambassade van Angola. Verzoeker maakt niet aannemelijk als zou hij zich sinds 11 

mei 2007, datum van het faxbericht, aangemeld hebben bij de ambassade teneinde te proberen in het 

bezit te worden gesteld van een paspoort. Hij maakt derhalve niet aannemelijk als zou hij in de 

onmogelijkheid zijn een paspoort te bekomen. Verzoeker kan evenmin gevolgd worden in zijn bewering 

als zou hij een geldige verblijfstitel dienen voor te leggen om in het bezit gesteld te kunnen worden van 

een paspoort. 

 

Bovendien wijst verwerende partij op het feit dat verzoekers aanvraag, ingediend op 27 juni 2008 d.d. 22 

januari 2009 onontvankelijk bevonden daar de aanvraag niet vergezeld ging van een afschrift van het 

nationaal paspoort of van de identiteitskaart, hetzij van een motivering die toelaat betrokkene vrij te 

stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9ter, §1, derde lid van de vreemdelingenwet. De 

beslissing stelde het volgende: 

(...) Betrokkene legde een geboorteakte, een zogenaamde Cédula Pessoal voor, welk niet aanvaard kan 

worden als een voldoende overtuigend identiteitsbewijs in de huidige procedure. (...) " Derhalve kon 

verzoeker op redelijke wijze reeds voorzien dat ook zijn huidige aanvraag onontvankelijk zou worden 

bevonden omwille van dezelfde redenen. 

 

Verwerende partij heeft de eer te stellen dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij de 

beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd is om 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). 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat verwerende partij de zorgvuldigheidsplicht schendt daar hij niet 

aantoont dat de beslissing niet op redelijke wijze tot stand is gekomen en dat de beslissing niet tot stand 

kon komen op basis van de gedane feitenvaststelling. Evenmin maakt verzoeker aannemelijk als 

zouden er in het dossier gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Een 

schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet wordt evenmin aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is niet ernstig. (…)” 
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2.2 Er moet worden benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter enkel 

een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming van de 

Raad van State en oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, 

Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht niet bevoegd is om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, 

nr.101.624). 

 

(oud) Artikel 9ter van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

 

De vreemdeling dient alle nuttige inlichtingen aangaande zijn ziekte over te maken. De appreciatie van 

het bovenvermeld risico en van de mogelijkheden van behandeling in het land van oorsprong of het land 

waar hij verblijft, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan 

zonodig de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 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. (…)” 

 

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de 

wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het koninklijk 

besluit van 17 mei 2007) bepaalt: 

 

“§1. De aanvraag van de machtiging tot verblijf, bedoeld in artikel 9ter, §1, van de wet, moet ingediend 

worden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de gemachtigde van de minister. De 

aanvraag gaat vergezeld van de volgende documenten en inlichtingen: 

1° hetzij een afschrift van zijn nationaal paspoort of van zijn identiteitskaart, hetzij de motivering die 

toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9ter, §1, derde lid, van de 

wet; 

2° een medisch getuigschrift aangaande zijn ziekte bedoeld in artikel 9ter, §1, van de wet; 

3° enige andere dienstige informatie of enig ander dienstig stuk met betrekking tot zijn ziekte waarover 

hij beschikt op het moment van de indiening van zijn aanvraag; 

4° het adres van zijn feitelijke verblijfplaats in België. 

§2. Onverminderd artikel 9ter, §3, van de wet, verklaart de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk indien de in §1 vermelde documenten en inlichtingen niet of slechts gedeeltelijk bij de 

inleidende aanvraag werden gevoegd, of indien deze aanvraag niet werd ingediend door middel van een 

aangetekend schrijven. (…)”. 

 

Uit de gezamenlijke lezing van deze bepalingen blijkt zonder meer dat indien de aanvrager niet beschikt 

over identiteitsdocumenten, de onmogelijkheid om de vereiste identiteitsdocumenten in België te 

verkrijgen volledig moet blijken uit de ingediende aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden. De 

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

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

de aanvrager. 
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2.3 Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 26 juni 2009 een 

aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft ingediend. 

De verzoekende partij verduidelijkt in haar aanvraag dat zij in de onmogelijkheid is om het vereiste 

identiteitsdocument te verwerven in België daar de Angolese ambassade slechts paspoorten uitreikt aan 

mensen die een verblijfsvergunning hebben. De verzoekende partij wordt op deze wijze in de illegaliteit 

gedwongen daar zij niet meer kan terugkeren naar Angola gelet op de medische problemen, dat zij 

zonder identiteitsdocument geen regularisatieaanvraag kan doen en zonder regularisatieaanvraag kan 

zij geen verblijfsvergunning krijgen nodig om een paspoort aan te vragen. De verzoekende partij  

bevindt zich duidelijk in een vicieuze cirkel en er is geen mogelijkheid om uit deze cirkel te geraken. De 

verzoekende partij voegt een fax van de Angolese ambassade te Brussel van 11 mei 2007 inzake 

‘demande de passport’. Uit deze fax blijkt dat de verzoekende partij zich persoonlijk moet aanmelden bij 

de ambassade en verschillende documenten moet voorleggen waaronder een ‘Carte de Séjour’. Verder 

voegt de verzoekende partij een schrijven van M.D’H. van het Jongerencentrum Protestants Sociaal 

Centrum waarin zij stelt dat ‘het is in dit geval onmogelijk om een paspoort van Angola te verkrijgen. De 

ambassade van Angola vereist een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister, alvorens over 

te gaan tot het afleveren van een paspoort.’ 

 

De bestreden beslissing stelt dat de aanvraag niet vergezeld ging van een afschrift van het nationaal 

paspoort of van de identiteitskaart hetzij de motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze 

voorwaarde op grond van artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij legde een 

geboorteakte, een zogenaamde Cédula Pessoal voor, welk niet aanvaard kan worden als een 

voldoende overtuigend identiteitsbewijs in de huidige procedure. In de regel kunnen enkel een 

identiteitskaart of nationaal paspoort aanvaard worden. Dat de aanvraag derhalve onmogelijk als 

ontvankelijk beschouwd kan worden. Het schrijven van betrokkenes advocaat waarin staat dat de 

ambassade geen paspoorten aflevert aan Angolezen zonder wettige verblijfsvergunning in België en 

zonder geldig Angolees paspoort kan niet weerhouden worden als geldige motivering die toelaat 

betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9ter, § 1, derde lid van de 

vreemdelingenwet. Volgens informatie, toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt namelijk dat om 

een nationaal paspoort te bekomen, de Angolese onderdaan die in het buitenland verblijft enkel in het 

bezit moet zijn van een geboorteakte “ascento de nascimiento”. De verzoekende partij moet zich 

persoonlijk aanbieden op de ambassade met dit document en met vijf foto’s. 

 

De Raad merkt echter op dat de informatie toegevoegd aan het administratief dossier, en tevens 

gevoegd bij de nota met opmerkingen, waarop de verwerende partij haar motivering steunt en waaruit 

zou moeten blijken dat de in het buitenland verblijvende Angolese onderdaan slecht in het bezit moet 

zijn van een geboorteakte “ascento de nascimiento” en dat deze Angolese onderdaan zich persoonlijk 

moet aanbieden op de ambassade met dit document en met vijf foto’s, enkel een interne e-mail betreft 

tussen V.L. en D.B.J. Deze interne e-mail betreffende ‘antwoord vraag Angolese paspoorten’ stelt de 

antwoorden te bevatten van de ambassade (van meneer G.B.B.) op de volgende vragen van 14 

september 2010: ‘Hebben Angolese onderdanen effectief een verblijfskaart nodig om aan een paspoort 

te geraken? (zie puntje 21 van de bijlage puntje g)’ en ‘Kan de ambassade een foto en een stempel 

aanbrengen op de cedula pessoal om zo de identiteit te bevestigen? (als mensen met cedula pessoal 

naar de ambassade zouden gaan)’. Uit de interne e-mail blijkt dat deze vragen als volgt, werden 

beantwoord: ‘om een nationaal pp te bekomen, moet de Angolese onderdaan die in het buitenland 

verblijft enkel in het bezit zijn van een acte de naissance “ascento de nascimiento” (légalisé par le 

Ministère des Affaires des Etrangers en Angola). Betrokkene moet zich persoonlijk aanbieden op de 

ambassade met dit document en met 5 foto's. Een verblijfskaart is niet nodig om een paspoort te 

bekomen.’ en ‘nee, de ambassade kan geen foto of stempel aanbrengen hierop omdat de cedula 

pessoal geen identiteitsdocument is.’ 

 

Er werd reeds gewezen op het feit dat de verwerende partij haar motivering steunt op informatie 

aanwezig in het administratief dossier, en dat deze informatie enkel een e-mail met verwijzing naar de 

antwoorden van de ambassade betreft zonder dat de informatie waarop de e-mail zich heeft gebaseerd 

zich in het administratief dossier bevindt.  Er kan bijgevolg niet worden nagegaan of de oordeelsvorming 

van de gemachtigde van de staatssecretaris gegrond is, gelet op de aangevoerde schendingen zoals 

hierboven vermeld. Evenmin kan er worden nagegaan of de administratie wel of niet over alle nodige 

informatie beschikte bij het nemen van de bestreden beslissing. Daar de administratie deze 

determinerende informatie niet ter beschikking van de Raad gesteld heeft, is de wettigheidscontrole op 

haar beslissing onmogelijk (RvS 17 februari 1998, nr. 71.867). 
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Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

24 november 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 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, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig juli tweeduizend en elf door: 

 

mevr. C. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


