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 nr. 67 668 van 30 september 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 Servische nationaliteit te zijn, op 25 juli 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 8 juli 2011 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf 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 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 23 augustus 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 september 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VANMARCKE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, 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 

 

1.1. Verzoeker dient op 17 maart 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf 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: vreemdelingenwet). 

 

1.2. Deze aanvraag wordt op 8 juli 2011 onontvankelijk beoordeeld. Verzoeker wordt hiervan in kennis 

gesteld op 9 juli 2011. Dit is de thans bestreden beslissing, die als volgt is gemotiveerd: 
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“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. 

 

Betrokkenen halen aan dat zij geen enkel identiteitsbewijs hebben, dat zij onbekend zouden zijn in hun 

land van herkomst, het toenmalige Joegoslavië en dat zij zelfs niet weten welke nationaliteit zij bezitten. 

Hun vader zou van Servische origine zijn en hun moeder van Kroatische. De advocaat voegt eraan toe 

dat zij proberen een kopie van hun geboorteaktes te bekomen. Betrokkenen tonen echter op geen 

enkele wijze aan dat zij stappen hebben ondernomen om te achterhalen of zij al dan niet het vereiste 

identiteitsdocument, zoals begrepen in de omzendbrief van 21 juni 2007 (punt II C 1-B) kunnen 

verwerven in België. Het is aan betrokkenen om minstens een begin van bewijs te geven. De loutere 

vermelding dat betrokken geen identiteitsdocument bezitten en niet zouden weten welke nationaliteit zij 

bezitten is onvoldoende om hen vrij te stellen van de verplichting om een kopie van het internationaal 

erkend paspoort, gelijkgestelde reistitel, of van de nationale identiteitskaart voor te leggen. Gezien deze 

aanvraag niet van een identiteitsstuk, noch van een geldige verschoning voor de afwezigheid ervan 

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

 

1.3. Verzoeker krijgt tevens een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding 

naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. Verzoeker wordt op 9 juli 2011 in kennis 

gesteld van deze beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoeker de schending op van het algemeen rechtsbeginsel ‘ad 

impossibile nemo tenetur’.  

 

2.2. Verzoeker licht zijn enig middel als volgt toe: “Verzoeker heeft een Servische vader en een 

Kroatische moeder. Verzoeker leefde destijds met zijn ouders in het voormalig Joegoslavië. Op zeer 

jonge leeftijd verliet verzoeker Joegoslavië. Verzoeker heeft noch Servische, noch Kroatische 

legitimatiebewijzen, noch weet verzoeker van welk van beide nieuwe landen hij de nationaliteit zou 

dragen. Het is niet meer dan logisch dat verzoeker van geen van beide landen een nationaliteitsbewijs 

kan voorleggen.” 

 

2.3. In de bestreden beslissing wordt vastgesteld : “Betrokkenen tonen echter op geen enkele wijze aan 

dat zij stappen hebben ondernomen om te achterhalen of zij al dan niet het vereiste identiteitsdocument, 

zoals begrepen in de omzendbrief van 21 juni 2007 (punt II C 1-b), kunnen verwerven in België. Het is 

aan de betrokkenen om minstens een begin van bewijs te geven. De loutere vermelding dat 

betrokkenen geen identiteitsdocument bezitten en niet zouden weten welke nationaliteit zij bezitten is 

onvoldoende om hen vrij te stellen van de verplichting om een kopie van het internationaal erkend 

paspoort, gelijkgestelde reistitel of van de nationale identiteitskaart voor te leggen.” 

 

2.4. Zoals de bestreden beslissing terecht stelt, wordt enkel een identiteitskaart, een paspoort of 

daarmee gelijkgestelde reistitel als identiteitsdocument aanvaard zoals begrepen in de omzendbrief van 

21 juni 2007 (punt II C 1-b). Artikel 9bis van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“§ 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.” 
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Niet alleen toont verzoeker de onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in 

België niet aan op geldige wijze, verzoeker brengt zelfs geen begin van bewijs aan van deze 

onmogelijkheid. De loutere bewering dat het niet meer dan logisch is dat verzoeker van geen van beide 

landen een nationaliteitsbewijs kan voorleggen, doet hieraan geen afbreuk. Verzoeker maakt met zijn 

betoog niet aannemelijk dat de verwerende partij op een kennelijk onredelijke wijze de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk heeft verklaard.  

 

Het 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 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 dertig september tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


