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 nr. 86 557 van 31 augustus 2012 

in de zaak RvV X9 / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 onbepaalde nationaliteit te zijn, op 23 april 2012 heeft 

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

staatssecretaris van 14 maart 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis 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 ontvankelijk doch ongegrond 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. 

 

Gelet op de beschikking van 25 juni 2012 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 28 juni 2012. 

 

Gelet op de beschikking van 17 juli 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 augustus 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. HOOYBERGHS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten  

 

1.1. Volgens de onderstaande bestreden beslissing dient de verzoekende partij die staatsloos is, op 8 

juli 2011 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 (vreemdelingenwet). 

 

1.2. Op 14 maart 2012 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de aanvraag 

ongegrond. Dit is de bestreden beslissing die luidt: 
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“(…) Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.07.2011 werd 

ingediend door : 

 

(…) 

 

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 ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

Redenen: 

 

De redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn onvoldoende :  

 

Betrokkene haalt aan dat hij zich in een prangende humanitaire situatie bevindt omdat hij staatloos is. 

Hij werd erkend als staatloze door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout op 12.05.2011. Het feit 

dat betrokkene staatloos is, vormt echter op zich geen grond voor een verblijfsregularisatie. Het Verdrag 

van New York betreffende de status van staatlozen van 28.09.1954 verleent geen automatisch 

verblijfsrecht op basis van een loutere erkenning als staatloze. Verzoeker  behoort tot de groep van de 

“bidun” en is afkomstig uit Koeweit. De term “bidun” verwijst naar een bevolkingsgroep van 

langverblijvers die in Koeweit wonen, maar staatloos zijn omdat Koeweit hen de toegang tot het 

staatsburgerschap ontzegt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de geregistreerde bidun en de 

niet-geregistreerde bidun. Deze laatste groep heeft geen rechten. (bron: CGVS, advies aan het parket 

van de Procureur des konings te Turnhout d.d. 25.02.2011) Betrokkene is een geregistreerde bidun. Dit 

blijkt uit de documenten die hij voorlegt: namelijk een registratiekaart, een geboorteakte, de geboorte- 

en overlijdensakte van zijn vader, schoolattesten en certificaten die stellen dat betrokkene bij het 

Uitvoerend comité voor illegalenzaken bekend is als illegale inwoner (d.w.z. dat hij geen nationaliteit 

heeft). De geregistreerde bidun hebben bepaalde rechten, zoals toegang tot privé-onderwijs, medische 

zorgen en tewerkstelling. Uit de verklaringen die betrokkene aflegde in het kader van zijn asielprocedure 

blijkt dat zijn voorouders altijd in de regio woonden, dat zijn familie in 1965 geregistreerd werd en dat 

verzoeker en zijn grootouders erkend werden in Koeweit, dat hij school gelopen heeft in Koeweit tot zijn 

zeventiende en zijn diploma heeft behaald, dat zijn familie er een woning huurde en 15.000 dollar wist 

op te brengen voor betrokkenes reis naar het buitenland. (Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen, beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van 

de subsidiaire bescherming d.d. 23.08.2010) Uit bovenstaande blijkt dat hoewel betrokkene geen 

nationaliteit bezit, hij in het land van gewoonlijk verblijf, Koeweit, kan verblijven in de hoedanigheid van 

geregistreerde bidun.  

 

Betrokkene haalt aan dat hij geen reisdocumenten heeft en dus onmogelijk het land kan verlaten. Hij 

toont niet aan dat hij reeds stappen heeft ondernomen om na te gaan of hij een reisdocument zou 

kunnen bekomen. De loutere vermelding dat men geen reisdocumenten heeft, kan niet aanzien worden 

als een grond voor regularisatie. Het komt de betrokkene toe alles in het werk te stellen om aan zijn 

verplichting om het Schengengebied te verlaten, te voldoen. Volgens verzoeker verbiedt art. 31 van het 

Verdrag van New York betreffende de status van staatlozen de verwijdering van erkende staatlozen van 

het grondgebied, tenzij er redenen van openbare orde of openbare veiligheid zijn. Artikel 31 van het 

Verdrag van New York van 28.09.1954 stelt echter dat het staatlozen zijn, die wettig op het grondgebied 

verblijven, die niet uitgewezen zullen worden, tenzij op grond van nationale veiligheid of openbare orde. 

Gezien betrokkene illegaal in België verblijft is art. 31 van het Verdrag van New York van 28.09.1954 

niet op hem van toepassing.  

 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Hij diende op 20.01.2009 een 

asielaanvraag in, die afgesloten werd op 24.11.2010 met een beslissing van weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten hem betekend op 12.01.2011 en verblijft sindsdien illegaal in België. De duur 

van de procedure – namelijk een jaar en iets meer dan tien maanden – was ook niet van die aard dat ze 

als onredelijk lang kan beschouwd worden.(…)” 

 

2.Onderzoek van het beroep 
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2.1. In het derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

2.2. De verwerende partij legt geen nota neer en geen administratief dossier. 

 

2.3. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet aan 

de verwerende partij de grond werd meegedeeld waarop de kamervoorzitter zich steunt om te oordelen 

dat het beroep door middel van een louter schriftelijke procedure kan verworpen worden. In casu wordt 

het volgende gesteld: “De verwerende partij heeft geen administratief dossier overgelegd, zodat het voor 

de Raad onmogelijk is gemaakt een wettigheidscontrole op haar beslissing uit te oefenen.”. Door een 

verzoek tot horen in te dienen, maakt de verwerende partij kenbaar dat zij het niet eens is met deze in 

de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de vreemdelingenwet 

immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te worden). In dit kader 

dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn visie kenbaar te maken 

de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december 2010 houdende diverse 

bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53 0772/001, 25, 26) en dit 

verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een nota of als een bijkomende mogelijkheid tot het 

neerleggen van een administratief dossier. Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot 

horen er niet toe strekt aan de verwerende partij de mogelijkheid te geven het gebrek aan een nota 

hetzij onvolkomenheden van een nota, hetzij deze waarop in de beschikking overeenkomstig artikel 

39/73, § 2 van de vreemdelingenwet precies gewezen wordt, hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook 

het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen. 

 

Op 29 juni 2012 dient de verwerende partij een verzoek tot horen in. Ter terechtzitting van 9 augustus 

2012, alwaar zij uitdrukkelijk uitgenodigd wordt te reageren op de in de beschikking van 25 juni 2012 

opgenomen grond, stelt zij dat in casu de Raad zijn wettigheidscontrole wel kan uitoefenen op grond 

van de gegevens die blijken uit de bestreden beslissing, het verzoekschrift en eventuele stukken bij het 

verzoekschrift, gelet op de concrete middelen die worden aangevoerd in het verzoekschrift. Zij zet 

vervolgens concreet uiteen hoe in voorliggend geval deze wettigheidscontrole mogelijk is met name 

omdat in de bestreden beslissing er wordt op gewezen dat de verzoekende partij in Koeweit kan 

verblijven als een geregistreerde “bidun”. 

 

De verzoekende partij ziet niet in hoe zonder administratief dossier een wettigheidscontrole mogelijk is. 

 

Met betrekking tot het ter terechtzitting van 9 augustus 2012 gevoerde betoog en de in het 

verzoekschrift ontwikkelde middelen, wijst de Raad op het volgende: 

 

De verzoekende partij stelt dat uit stuk 6 toegevoegd bij de aanvraag blijkt dat de verzoekende partij in 

Koeweit wordt beschouwd als zijnde illegaal. Een essentiële en noodzakelijke voorwaarde om te kunnen 

genieten van bepaalde rechten in Koeweit is het beschikken over een verblijfsrecht, wat de verzoekende 

partij niet kan hebben volgens de door haar neergelegde stukken. Voorts verwijst de verzoekende partij 

naar het advies van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aan het parket te 

Turnhout dat zij ten dele toevoegt aan het verzoekschrift. Hieruit zou moeten blijken dat de 

discriminaties waarvan bidun het slachtoffer zijn talrijk zijn in Koeweit. De verzoekende partij stelt dat de 

stukken hebben aangetoond dat de verzoekende partij in Koeweit zal onderworpen worden aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat deze dit argument betwist en dat de bestreden 

beslissing ook verwijst naar voormeld advies van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen en naar een beslissing die genomen werd door de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen betreffende de asielaanvraag van de verzoekende partij. 

 

De Raad beschikt niet over de stukken die zijn neergelegd door de verzoekende partij en niet over het 

volledige advies van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aan het parket, 

advies waarop de bestreden beslissing ten dele zich steunt, noch over de beslissing van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen waarvan sprake in de bestreden 

beslissing. Deze stukken zijn noodzakelijk om het middel te onderzoeken. Evenmin kan er worden 

nagegaan of de administratie uit de inlichtingen waarover zij beweerde te beschikken wel de juiste 

conclusie getrokken heeft. Daar de administratie deze determinerende informatie niet ter beschikking 

van de Raad gesteld heeft, maakt ze de wettigheidscontrole op haar beslissing onmogelijk (RvS 17 
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februari 1998, nr. 71.867). Het betoog van de verwerende partij ter terechtzitting doet hieraan geen 

afbreuk.  

 

Het beroep dient ingewilligd te worden. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 14 maart 2012 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op basis 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 ontvankelijk 

doch ongegrond wordt verklaard, wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig augustus tweeduizend en twaalf 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 


