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 nr. 78 971 van 11 april 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 6 februari 2012 

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

beslissing van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 9 november 2011waarbij 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 en van het bevel om het grondgebied te verlaten van 5 

januari 2012. 

 

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 1 maart 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 maart 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. FRERE, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VYVER, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 mei 2011 diende verzoeker een aanvraag in 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 (hierna verkort de vreemdelingenwet). 

 

Op 9 november 2011 nam de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing waarbij 

verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard. Dit is thans de eerste 

bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

 

“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. 

Redenen: 

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

gelijkgesteld 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 identiteitsdocument, namelijk een rijbewijs, kan niet aanvaard worden 

gezien de omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1-b) stelt dat het voorgelegde identiteitsbewijs een 

internationaal erkend paspoort of een gelijkwaardige reistitel, of een identiteitskaart dient te zijn. 

De door betrokkene ingeroepen vrijstelling, verwijzend naar de brief van de ambassade d.d. 29.10.2010, 

kan niet dienstig ingeroepen worden. Uit deze brief blijkt duidelijk dat dat het om een tijdelijk probleem 

van afgifte van paspoorten gaat. Betrokkene legt noch een recent attest voor waaruit zou blijken dat dit 

nog steeds het geval is, noch heeft hij zijn aanvraag geactualiseerd met een identiteitsbewijs zoals 

bedoeld in de omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1-b). De overige documenten van de ambassade 

kunnen eveneens niet aanvaard worden gezien de omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1-b) stelt dat 

het voorgelegde identiteitsbewijs een internationaal erkend paspoort of een gelijkwaardige reistitel, of 

een identiteitskaart dient te zijn.” 

 

Op 5 januari 2012 wordt verzoeker in het bezit gesteld van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Dit is thans de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Ontvankelijkheid 

 

Uit de omschrijving van het voorwerp in het verzoekschrift en de toegevoegde stukken blijkt dat 

verzoeker eigenlijk twee beslissingen aanvecht met name de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid waarbij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard en van het bevel 

om het grondgebied te verlaten.  

 

Verzoeker voert echter geen middelen aan tegen het bevel om het grondgebied te verlaten, zodat het 

beroep tegen dit bevel onontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsverplichting zoals vervat in de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het 

redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Verzoeker is het niet eens met de motivering van de bestreden beslissing. Hij kan zich niet akkoord 

verklaren met de stelling van de verwerende partij dat hij een recent attest had moeten voorleggen. 

Verzoeker stelt dat het algemeen bekend is dat Liberia geen paspoorten kan afleveren. Dit werd hem 

nogmaals bevestigd in een telefonisch gesprek met de Liberiaanse ambassade. In dit telefoongesprek 

werd ook aangegeven dat de Belgische overheid op de hoogte is van dit probleem. Voorts stelt 

verzoeker dat de verwerende partij wel op de hoogte is van zijn identiteit en dit omwille van het 

voorgelegde rijbewijs en attest van de ambassade. Verzoeker stelt ook nog dat de verwerende partij 

geen rekening heeft gehouden met het arrest 193/2009 van het Grondwettelijk Hof. Uit dit arrest blijkt 

duidelijk dat zijn rijbewijs en het attest van de ambassade aanvaard moeten worden. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat kan worden 

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Het bestuur is 

verplicht om 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. 

 

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 
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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 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171, RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan deze 

werd genomen. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, met name artikel 9bis van de vreemdelingenwet en naar de feitelijke gegevens die er aan 

ten grondslag liggen, met name dat verzoeker geen internationaal erkend paspoort of nationale 

identiteitskaart heeft neergelegd bij zijn aanvraag, dat zijn rijbewijs geen identiteitsdocument is en dat de 

brief van de ambassade niet kan gelden als vrijstelling voor het niet neerleggen van het vereiste 

identiteitsdocument, daar het attest niet recent is en in het attest vermeld staat dat het een tijdelijk 

probleem betreft. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 

motiveringsplicht. Deze motivering die verzoeker zonder meer toelaat kennis te nemen van de motieven 

in feite en in rechte die de bestreden beslissing onderbouwen, is pertinent en draagkrachtig. 

 

Waar verzoeker het niet eens is met de beoordeling door de verwerende partij voert hij in wezen de 

schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zich bij de beoordeling van de aanvraag om machtiging tot verblijf in de plaats te stellen 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 de 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 

gekomen.  

 

Artikel 9bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 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. (…) 

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.” 

 

Terwijl uit de omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van 

vreemdelingen ten gevolge 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 de stukken van het administratief dossier dat verzoeker bij zijn aanvraag enkel een 

rijbewijs heeft gevoegd, alsook een attest van de ambassade van Liberia van 8 november 2010. 

 

Verzoeker heeft dus geen internationaal erkend paspoort of nationale identiteitskaart neergelegd.  
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In zoverre verzoeker verwijst naar het arrest nr. 193/2009 van het Grondwettelijk Hof, stelt de Raad vast 

dat het Grondwettelijk Hof zich in dit arrest niet heeft uitgesproken over de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden opgenomen in artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Het uitgangspunt 

van voormeld arrest vormt de vaststelling dat de artikelen 9ter en 48/4 van de vreemdelingenwet samen 

de omzetting vormen in Belgisch recht van artikel 15 van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 

april 2004 “inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen 

als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de 

verleende bescherming”. Artikel 9bis van de vreemdelingenwet vormt geen omzetting van de voormelde 

Richtlijn 2004/83/EG en heeft geen uitstaans met de problematiek van de subsidiaire bescherming en 

dus mist de verwijzing naar het arrest nr. 193/2009 van 26 november 2009 van het Grondwettelijk Hof 

juridische grondslag. 

 

In zoverre verzoeker van oordeel is dat hij een geldige motivering heeft bijgebracht waaruit de 

onmogelijkheid blijkt om het gevraagde identiteitsbewijs neer te leggen en hij hiervoor verwijst naar het 

attest van de ambassade van 8 november 2010, stelt de Raad vast dat zijn aanvraag om machtiging tot 

verblijf dateert van 19 mei 2011. Het attest van de ambassade van 8 november 2010 vermeldt het 

volgende: 

 

“(…) 

Dit kantoor heeft het genoegen mede te delen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van Liberia de 

enige officiële autoriteit is die een Liberiaans paspoort kan uitreiken. Liberiaanse staatsburgers die in het 

buitenland wonen, kunnen op dit ogenblik echter geen paspoort bekomen en worden verzocht te 

wachten tot een team van Liberiaanse ambtenaren een bezoek brengt aan de verschillende Liberiaanse 

ambassades voor de uitreiking van nieuwe elektronisch leesbare paspoorten die door de overheid 

werden ingevoerd om te voldoen aan de Internationale Luchtvaartreglementen met betrekking tot 

paspoorten. (…)” 

 

Zoals de verwerende partij aangeeft in de motivering van de bestreden beslissing blijkt uit het 

neergelegde attest dat het om een tijdelijk probleem gaat, zodat het niet kennelijk onredelijk is om dit 

attest dat op het ogenblik van de aanvraag al zes maanden oud is niet te aanvaarden als geldige 

vrijstelling, aangezien het niet duidelijk is of het probleem nog steeds bestaat op het ogenblik van de 

aanvraag. 

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift verwijst naar een telefoongesprek met de Liberiaanse ambassade, 

dient de Raad vooreerst vast te stellen dat het hier een gratuite bewering betreft, waarvan niet het 

minste begin van bewijs voorligt. Verder dient aangestipt te worden dat de regelmatigheid van een 

bestuursbeslissing dient beoordeeld te worden aan de hand van de gegevens zoals bekend aan het 

bestuur op het ogenblik van het nemen van de beslissing. Verzoeker toont niet aan dat de verwerende 

partij kennis zou hebben gehad van het feit dat het probleem zich nog steeds stelde. Ook 

dienaangaande beperkt verzoeker zich tot een blote bewering. 

 

Met zijn betoog toont verzoeker geen schending aan van de materiële motiveringsplicht, noch van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Waar verzoeker meent dat het bestuur het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden heeft, wijst de Raad 

erop dat dit beginsel inhoudt dat de gemachtigde van de staatssecretaris zijn beslissing zorgvuldig dient 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Verzoeker maakt niet aannemelijk, zoals 

blijkt uit wat voorafgaat, dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid bij het 

nemen van de bestreden beslissing niet uitging van een correcte feitenvinding of dat laatstgenoemde 

onzorgvuldig was bij de voorbereiding van de beslissing. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet 

geschonden. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker 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 
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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 elf april tweeduizend en twaalf door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


