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 nr. 87 718 van 18 september 2012 

in de zaak RvV X / 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 Chinese nationaliteit te zijn, op 27 april 2012 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 28 maart 2012 waarbij de aanvraag om machtiging tot 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 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. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. LOOBUYCK, die loco advocaat P. STAELENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Chinese nationaliteit te zijn en geboren te zijn in 1980. 

 

Op 12 november 2008, met actualisaties op 2 februari 2009, 16 september 2009, 9 december 2009 en 4 

oktober 2011, dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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).  

 

Op 28 maart 2012 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maat-

schappelijke Integratie en Armoedebestrijding de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk. Dit 

is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 12.11.2008 werd 

ingediend en op 02.07.2009, 24.10.2009, 09.12.2009, 16.09.2009 en op 04.10.2011 werd 

geactualiseerd door: 

S.N. (...) (R. R.: (...)) 

Ook gekend als: G., D. (...) 

nationaliteit: China Volksrep./ 

geboren te Dreshang op (...) of (...) 

adres: (...) 

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. 

Reden: 

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 artikel 9bis, §1 van 

de wet van 15.12.1980, gewijzigd door artikel 4 van de wet van 15.09.2006. 

Betrokkene legt ten bewijze van zijn identiteit een verklaring van het bureau van Tibet te Brussel dd. 

31.03.2006, een verklaring van de Tibetaanse gemeenschap in België en een verklaring van het 

Nalanda International Institute te India dd. 05.03.2006 voor. Tevens voegt hij een attest dd. 31.10.2008 

toe van het Bureau van Tibet te Brussel, waarin wordt gesteld dat betrokkene zijn ‘green book’ zou 

hebben aangevraagd. Deze documenten kunnen niet worden aanzien als een door onze dienst 

aanvaard identiteitsdocument daar deze documenten geen internationaal erkend paspoort, geen 

gelijkwaardige reistitel en geen identiteitskaart uitmaken. De omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1 -

b) stelt namelijk dat de identiteit en nationaliteit moet bewezen worden door een internationaal erkend 

paspoort, een gelijkwaardige reistitel of een identiteitskaart. 

Verzoeker haalt tevens aan dat er aan hem, gezien zijn Tibetaanse afkomst, door de Chinese 

ambassade geen nationaal of internationaal paspoort wordt afgegeven. Bovendien zou het betreden van 

de Chinese ambassade betekenen dat betrokkene op Chinees grondgebied zou moeten komen, 

aangezien volkenrechtelijk ook de ambassade op het grondgebied van de staat in kwestie zou liggen. 

Dergelijke verplichting zou aan betrokkene niet kunnen worden opgelegd. De houding van de Chinese 

autoriteiten zou ten aanzien van Tibetanen op heden nog steeds uiterst repressief zijn. Er zou helemaal 

niet kunnen verwacht worden van betrokkene dat hij persoonlijk naar China zou afreizen om aldaar een 

nationaal of internationaal paspoort aan te vragen. Betrokkene legt hier evenwel geen bewijzen van voor 

en toont niet aan waarom hij geen internationaal erkend paspoort, geen gelijkwaardige reistitel of geen 

identiteitskaart zou kunnen bemachtigen. Het is aan betrokkene om aan te tonen dat hij geen enkel van 

de drie vereiste documenten kan bekomen. 

Betrokkene vult dd. 09.12.2009 zijn aanvraag aan met een Registration Certificate op naam van G.D. 

(...) (“1980), met een ‘green book’ en met een attest van het Tibetaans bureau te Brussel dd. 27.11.2009 

waarin wordt gesteld dat Dhr, G.D. (...) (°1980) en Dhr. S.N. (...) dezelfde persoon betreft. Tevens voegt 

hij dd. 16.09.2009 een attest van het Bureau van Tibet te Brussel dd. 12.08.2010 toe.  

Deze documenten kunnen eveneens niet aanvaard worden, aangezien betrokkene het bewijs dient te 

leveren, op het ogenblik van indiening van zijn aanvraag, dat hij over een identiteitsdocument beschikte 

zoals bepaald in Art 9bis § 1. (Arrest 70.708 van de RVV d.d. 25 november 2011: “uit de redactie van 

artikel 9bis §1 van de Vreemdelingenwet blijkt dat de zogenaamde documentaire 

ontvankelijkheidsvoorwaarde wordt gesteld op het ogenblik van het indienen van de aanvraag”. Dit 

Arrest verwijst rechtstreeks naar Arrest 214.351 van de Raad van State dd. 30 juni 2011 dat stelt: “dat 

uit Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt dal de zogenaamde documentaire 

ontvankelijkheidsvoorwaarde wordt gesteld op het ogenblik van het indienen van de aanvraag” en 

anderzijds ‘dat het algemeen principe dat het bestuur op het ogenblik dat zij een beslissing treft dient 

rekening te houden met alle elementen waarover ze op dat ogenblik beschikt geen afbreuk kan doen 

aan de duidelijke ontvankelijkheidsvoorwaarden vermeld in Art. 9ter en zijn uitvoeringsbepalingen”. 

Bovendien stelt de omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1 -b) dat de identiteit en nationaliteit moet 

bewezen worden door een internationaal erkend paspoort, een gelijkaardige reistitel of een 

identiteitskaart. Betrokkene bewijst niet waarom hij geen enkele van deze drie documenten zou kunnen 

bemachtigen. 

Bovendien blijkt uit de beslissing van het Commissariaat — Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen dd. 11.12.2007 (eerste asielprocedure) dat betrokkene een vals attest heeft voorgelegd 

teneinde zijn beweerde vlucht uit Tibet te staven: 
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“Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie is toegevoegd aan 

het administratieve dossier blijkt dat het door u voorgelegde attest van de ‘Nelen Khang’ (het Tibetaanse 

Refugee Reception Center) te Kathmandu, de dato 1995, vals is verklaard door die organisatie zelf” 

De beslissing van het Commissariaat-generaal dd. 16.11.2009 (vijfde asielprocedure) stelt het volgende: 

“Eerst en vooral werd het attest van Nelen Khang’ Dhararnasala door de uitreikende instantie opnieuw 

vals verklaard. U volhardt aldus in de betrachting de Belgische autoriteiten op intentionele wijze te 

misleiden met het oog op het verkrijgen van de asielstatus. Het attest van ‘Nelen Khang’ kan een 

ernstige aanduiding zijn van uw herkomst uit Tibet, volksrepubliek China. Volgens de informatie 

toegevoegd aan het administratief dossier is het overgrote deel van de Tibetanen dat Tibet ontvlucht via 

Nepal geregistreerd bij ‘Nelen Khang’. Het ontbreken van een geloofwaardig attest van ‘Nelen Khang’ 

vormt zodoende een ernstige aanwijzing dat u niet uit Tibet, Volksrepubliek China afkomstig bent en u 

dus niet over de Chinese nationaliteit beschikt. De ongeloofwaardigheid van uw herkomst uit de 

Volksrepubliek China werdt verder bevestigd doordat u geen enkel origineel identiteitsdocument kunt 

neerleggen. Een bewijs van identiteit vormt een belangrijk element in iedere asielprocedure. Ook schept 

u geen duidelijkheid over uw identiteit. 

Gezien er geen geloof kan werden gehecht aan uw beweerde Chinese nationaliteit dient de 

Commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen vast te stellen dat u er niet in geslaagd 

bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het 

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te 

maken.” 

In de beslissing dd. 16.12.2011 (zesde asielprocedure) vermeldt het Commissariaat-generaal het 

volgende: 

“U geeft immers geen zicht op wie u bent en waar u bent geboren. Tijdens uw eerste vijf asielaanvragen 

verklaarde u in Tibet, Volksrepubliek China, te zijn geboren en nu verklaart u in Pharo in Bhutan te zijn 

geboren. 

Bovendien moet worden opgemerkt dat het Registration Certificate van de Indische overheid vermeldt 

dal u in India bent geboren, terwijl uw ‘green book’ dan weer vermeldt dat u in Drukpadro (Bhutan) bent 

geboren, net zoals het attest van het bureau van Tibet dat zich daarvoor op uw ‘green book’ steunt. 

Aangaande uw namen wordt vastgesteld dat u tijdens uw opeenvolgende asielaanvragen geen 

gelijklopende verklaringen aflegde. Tijdens uw eerste asielaanvraag verklaarde u dat uw geboortenaam 

G.D. (...) was en uw monnikennaam S.N. (...). Bij uw tweede, derde en vierde asielaanvraag verklaarde 

u geen andere namen te hebben dan S.N. (...). Hetzelfde verklaarde u tevens bij DVZ bij uw vijfde 

asielaanvraag. Tijdens het gehoor voor het cgvs bij de behandeling van uw vijfde asielaanvraag, 

verklaarde u plots opnieuw dat G.D. (...) een andere naam van u is. U verklaarde dan ook dat u de 

naam G.D. (...) bij uw huwelijk gebruikte. U verklaarde toen ook enerzijds dat S.N. (...) de naam was die 

u van het klooster had gekregen en anderzijds verklaarde u, gevraagd naar uw geboortenaam, dat die 

S.N. (...) was om dan plots te verklaren dat uw geboortenaam G.C. (...) was. Voor het cgvs tijdens de 

behandeling van uw zesde asielaanvraag, verklaarde u levens dat uw naam in het klooster S.N. (...) was 

en de naam die uw familie u gaf G.D. (...) was. Net als uw geboorteplaats, geeft u onvoldoende zicht op 

uw naam. 

U hebt doorheen uw verscheidene asielprocedures uw herkomst niet aannemelijk gemaakt en uw 

verklaringen en documenten daarover zijn doorheen uw verscheidene asielprocedures te uiteenlopend 

om er enig zicht op te krijgen. Evenmin geeft u zicht op uw naam. Gezien de discrepanties tussen uw 

namen, geboorteplaatsen en oorspronkelijke plaatsen van herkomst maakt u het onmogelijk uit te 

maken of u daadwerkelijk een kind bent van Chinese vluchtelingen uit de Volksrepubliek China.” 

De aanvraag tot machtiging om verblijf kan niet anders dan onontvankelijk worden verklaard wanneer 

iemands identiteit onzeker is (RVV nr. 4.623 nr. 10.12.2007). Betrokkene heeft getracht de Belgische 

overheid te misleiden, de ststelling van het bedrieglijk handelen volstaat dan ook om de aanvraag te 

weigeren in toepassing van het beginsel “fraus omnia corrumpit”. 

Betrokkene dient zich tot de voor hem van toepassing zijnde ambassade te richten teneinde een 

internationaal erkend paspoort, een gelijkwaardige reistitel of een identiteitskaart te bekomen. 

Gezien deze aanvraag noch van een identiteitsstuk, noch van een geldige verschoning voor de 

afwezigheid ervan vergezeld is, is de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde van deze aanvraag 

dus niet vervuld.” 

 

 

 

 

2. Over de rechtspleging 
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Waar de verzoekende partij in het dictum van haar verzoekschrift vraagt de verwerende partij te 

veroordelen tot de kosten, wijst de Raad er op dat zij het voordeel van de kosteloze rechtspleging 

geniet, zodat op haar verzoek niet kan worden ingegaan, nu het beroep kosteloos is.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 EVRM en de 

materiële motiveringsplicht. 

 

Het middel luidt als volgt:  

 

“II.1.1. Volgens de verwerende partij is de identiteit van de verzoekende partij onzeker. 

Gezien de discrepanties tussen haar namen, geboorteplaatsen en oorspronkelijke plaatsen van 

herkomst. 

Het is echter voor verzoekende partij onmogelijk om haar identiteit te bewijzen aangezien zij van 

Tibetaanse afkomst is, en dat door die reden geen nationaal en internationaal erkend paspoort door de 

Chinese ambassade wordt afgegeven.  

II.1.2. In de bestreden beslissing valt er ook te lezen: 

‘Verzoeker haalt tevens aan dat er aan hem, gezien zijn Tibetaanse afkomst, door de Chinese 

ambassade geen nationaal of internationaal paspoort wordt afgegeven.  

Bovendien zou het betreden van de Chinese ambassade betekenen dat betrokkene op Chinees 

grondgebied zou moeten komen, aangezien volkenrechtelijk ook de ambassade op het grondgebied van 

de staat in kwestie zou liggen. Dergelijke verplichting zou aan betrokkene niet kunnen worden opgelegd. 

De houding van de Chinese autoriteiten zou ten aanzien van Tibetanen op heden nog steeds uiterst 

repressief zijn. Er zou helemaal niet kunnen verwacht worden van betrokkene dat hij persoonlijk naar 

China zou afreizen om aldaar een nationaal of internationaal paspoort aan te vragen. Betrokkene legt 

hier evenwel geen bewijzen van voor en toont niet aan waarom hij geen internationaal erkend paspoort, 

geen gelijkwaardige reistitel of geen identiteitskaart zou kunnen bemachtigen. Het is aan betrokkene om 

aan te tonen dat hij geen enkel van de drie vereiste documenten kan bekomen.’ 

II.1.3. De verzoekende partij wenst hier dan ook aan te tonen waarom zij, gezien haar Tibetaanse 

afkomst, in de onmogelijkheid verkeert om een nationaal of internationaal paspoort te verkrijgen bij de 

Chinese Ambassade. De houding van de Chinese autoriteiten ten opzichte van de Tibetanen is tot op 

vandaag nog zeer repressief. Als bewijs van deze onhumane behandeling van de Chinese autoriteiten 

tegen Tibetanen, worden meerder recente artikels uit www.refworld.org en www.ecoi.net voorgelegd 

(Stuk 3). 

Hieronder volgen enkele koppen en korte samenvattingen: 

‘China —Tibet cut off from the rest of the world’ uit RSF- Reporters Sans Frontières (7 maart 2012). 

Hierin valt te lezen dat China voorkomt dat de buitenlandse media ook nog maar een glimp krijgt van 

wat er gebeurt in Tibet. De Chinese autoriteiten ‘controleren’ de Tibetanen achter gesloten deuren. Ook 

websites over Tibetanen zijn niet toegankelijk. 

‘Tibetans slam widespread torture’ uit Radio Free Asia (27 juni 2011). Hierin valt te lezen dat de 

Tibetaanse politieke gevangenen geëlektrocuteerd worden, geslagen en geschopt worden, kleren 

worden afgetrokken, kokend water wordt op het gezicht gegooid en men wordt gedwongen blootvoets 

op ijs te staan. Op deze manier willen de Chinese autoriteiten hun geloof onderdrukken. Wanneer de 

Tibetanen in opkomst komen tegen de autoriteiten, en dit voor gelijk welke reden, wordt dit in ‘stilte 

opgelost’. 

‘China: Tibetans threatened with severe punishment’ Radio Free Asia (30 maart 2012). De autoriteiten 

waarschuwen de Tibetanen dat er hard zal worden opgetreden als zij de ‘sociale stabiliteit bedreigen’. 

Met andere worden vrije meningsuiting is daar niet van toepassing en Tibetanen die toch hun mond 

open doen worden beschouwd als criminelen en bijgevolg hard aangepakt. 

‘China: Tibetan Monasteries Placed Under Direct Rule’ uit HRW- Human Rights Watch(16 maart 2012). 

De Chinese autoriteiten hebben een nieuw system geïntroduceerd dat bijna elk klooster in Tibet, niet 

langer onder het directe gezag van de monniken behoort, maar onder het directe toezicht valt van 

overheidsfunctionarissen om zo het ‘sociale beheer te verbeteren’. Deze maatregel is zeer 

onrustwekkend, aangezien de regering steeds meer binnen dringt in de religie van de Tibetanen. 

‘Tibetan protest: Qinghai immolation sparks mass protest’ uit BBC News (17 maart 2012) Hierin valt te 

lezen dat de Tibetanen in opstand komen en dat er al meerdere zichzelf in brand hebben gestoken, de 

Chinese autoriteiten willen dit zo beperkt mogelijk naar het buitenland laten lekken. 

Aangezien er onschendbaarheid heerst binnen de ambassade, spreekt het voor zich dat de 

verzoekende partij zich daar niet durft te vertonen. En dat het voor bovenstaande reden ook in het 
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geheel uitgesloten is dat de verzoekende partij naar China zou terugkeren om een nationaal of 

internationaal paspoort te verkrijgen. 

II.1.4. Verder stelt de bestreden beslissing: 

‘Het attest van ‘Nelen Khang’ kan een ernstige aanduiding zijn van uw herkomst uit Tibet, volksrepubliek 

China. Volgens de informatie toegevoegd aan het administratief dossier is het overgrote deel van de 

Tibetanen dat Tibet ontvlucht via Nepal geregistreerd bij ‘Nelen Khang’. Het ontbreken van en 

geloofwaardig attest van ‘Nelen Khang’ vormt zodoende een ernstige aanwijzing dat u niet uit Tibet, 

Volksrepubliek China afkomstig bent en u dus niet over de Chinese nationaliteit beschikt.’ 

Er valt te lezen dat het overgrote deel van de Tibetanen dat Tibet ontvlucht via Nepal geregistreerd is bij 

‘Nelen Khnag. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het overgrote deel niet gelijk is aan iedereen en dat 

het dus mogelijk is dat verzoekende partij niet in het bezit is van een dergelijk geldig document. 

Daarenboven kan het ‘niet hebben’ van dit document niet rechtsstreeks impliceren dat verzoekende 

partij geen Tibetaan zou zijn. 

II.1.5. In de bestreden beslissing staat ook: 

‘Bovendien moet worden opgemerkt dat het ‘Registration Certificate’ van de Indische overheid vermeldt 

dat u in India bent geboren, terwijl uw ‘green book’ dan weer vermeldt dat u in Drukpadro (Bhutan) bent 

geboren, net zoals het attest van het bureau van Tibet dat zich daatvoor op uw ‘green book’ steunt.’ 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het ‘Registration Certificate’ niet de plaats van geboort vermeld, 

maar wel de plaats van de aanvraag.  

II.1.6. Aangezien verzoekende partij haar identiteit niet kan bewijzen, heeft zij een verzoekschrift gericht 

aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge dd. 27 april 2012 om haar te erkennen als apatride 

(Stuk 4).” 

 

3.2. De verwerende partij merkt op in haar nota:  

 

“Aangezien verzoeker als enig middel tot nietigverklaring de schending aanvoert van: 

- artikel 3 EVRM; 

- de materiële motiveringsplicht. 

Verzoeker meent dat voormelde rechtsregels geschonden zijn, doordat het voor hem onmogelijk zou 

zijn om zijn identiteit te bewijzen. De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding had volgens verzoeker de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging niet om deze reden onontvankelijk mogen verklaren. 

Verzoekers beschouwingen kunnen niet worden aangenomen. 

Vooreerst stelt de verwerende partij vast dat verzoeker in de toelichting van het enig middel in gebreke 

blijft in te gaan op de voorgehouden schending van artikel 3 EVRM. 

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door verzoeker 

vermelde rechtsregel zou zijn geschonden, kan de verwerende partij zich desbetreffend niet met kennis 

van zaken verdedigen. 

Ook indien in de toelichting van het enig middel door verzoeker slechts op een zeer algemene wijze 

wordt ingegaan op de vermeende schending van artikel 3 EVRM, is het de verwerende partij op basis 

daarvan niet duidelijk hoe deze bepaling volgens verzoeker door het nemen van de bestreden beslissing 

concreet werd geschonden, zodat het middel in dit opzicht hoe dan  ook niet ontvankelijk is (cf. R.v.St. 

nr. 46.649, 25.3.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

Uit het voorgaande volgt dat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen schending dewelke niet 

— naar behoren — wordt toegelicht, naar het oordeel van de verwerende partij om die reden als 

onontvankelijk dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

Ten overvloede laat de verwerende partij gelden dat onder folteringen in de zin van artikel 3 EVRM 

wordt begrepen, “die handelingen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van j5’sieke 

of psychische aard wordt toegebracht” (Arbitragehof nr. 51/94, 29 juni 1994, T Vreemd 1994, 253, noot 

VANHEULE, D.). 

Het terugleiden van een vreemdeling zou ten aanzien van het artikel 3 EVRM een probleem kunnen 

doen rijzen wanneer er ernstige en duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene een risico 

loopt op folteringen, onmenselijke of vernederende handelingen, doch deze bepaling impliceert 

geenszins dat een vreemdeling zonder meer het recht heeft het grondgebied van een bepaalde staat 

binnen te komen of er te verblijven (Cass. 4 februari 1992, Arr. Cass. 1993, 1, 148). 

In casu is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, niet in het minst nu: 

- verzoeker ter zake vaag blijft en geen concrete gegevens naar voor brengt of bewijskrachtige stukken 

voorlegt, 

- de beweerde problemen in het land van herkomst reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een 

diepgaande onderzoeken in het kader van de verscheidene asielaanvragen van verzoeker, dewelke 

definitief werden verworpen. 
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Er is in casu geen sprake van een reëel risico om te worden onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, zoals reeds bleek uit het diepgaand onderzoek 

in het kader van de asielaanvragen van verzoeker.  

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om 

een inbreuk uit te maken op art. 3 EVRM. Een eventualiteit van art. 3 EVRM kan worden geschonden 

volstaat op zich niet (R.v.St. nr. 105.233 dd. 27.03.2002, R.v.St. nr. 105.262 dd. 28.03.2002, R.v.St. nr. 

104.674 dd. 14.03.2002, ...)  

Een schending van artikel 3 EVRM wordt op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt. 

In zoverre verzoeker de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht, laat de verwerende 

partij gelden dat de bestreden beslissing uitdrukkelijk melding maakt van de volgende elementen: 

“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 artikel 9bis, §1 van 

de wet van 15.12.1980, gewijzigd door artikel 4 van de wet van 15.09.2006. 

Betrokkene legt ten bewijze van zijn identiteit een verklaring van het bureau van Tibet te Brussel dd. 

31.03.2006, een verklaring van de Tibetaanse gemeenschap in België en een verklaring van het 

Nalanda International Institute te India dd. 05.03.2006 voor. Tevens voegt hij een attest dd. 31.10.2008 

toe van het Bureau van Tibet te Brussel, waarin wordt gesteld dat betrokkene zijn ‘green book’ zou 

hebben aangevraagd Deze documenten kunnen niet worden aanzien als een door onze dienst 

aanvaard identiteitsdocument daar deze documenten geen internationaal erkend paspoort, geen 

gelijkwaardige reistitel en geen identiteitskaart uitmaken. De omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1-b) 

stelt namelijk dat de identiteit en nationaliteit moet bewezen worden door een internationaal erkend 

paspoort, een gelijkwaardige reistitel of een identiteitskaart. 

Verzoeker haalt tevens aan dat er aan hem, gezien zijn Tibetaanse afkomst, door de Chinese 

ambassade geen nationaal of internationaal paspoort wordt afgegeven. Bovendien zou het betreden van 

de Chinese ambassade betekenen dat betrokkene op Chinees grondgebied zou moeten komen, 

aangezien volkenrechtelijk ook de ambassade op het grondgebied van de staat in kwestie zou liggen. 

Dergelijke verplichting zou aan betrokkene niet kunnen worden opgelegd De houding van de Chinese 

autoriteiten zou ten aanzien van Tibetanen op heden nog steeds uiterst repressief zijn. Er zou helemaal 

niet kunnen verwacht worden van betrokkene dat hij persoonlijk naar China zou afreizen om aldaar een 

nationaal of internationaal paspoort aan te vragen. Betrokkene legt hier evenwel geen bewijzen van voor 

en toont niet aan waarom hij geen internationaal erkend paspoort, geen gelijkwaardige reistitel of een 

identiteitskaart zou kunnen bemachtigen.  

Het is aan betrokkene om aan te tonen dat hij geen enkel van de drie vereiste documenten kan 

bekomen. 

Betrokkene vult dd 09.12.2009 zijn aanvraag aan met een Registration Certificate op naam van G., D. 

(...) (°1980), met een green book en met een attest van het Tibetaans bureau te Brussel dd. 27.11.2009 

waarin wordt gesteld dat Dhr. G.D. (...) (“1980) en Dhr. S.N. (...) dezelfde persoon betreft. Tevens voegt 

hij dd 16.09.2009 een attest van het Bureau van Tibet te Brussel dd 12.08.2010 toe.  

Deze documenten kunnen eveneens niet aanvaard worden, aangezien betrokkene het bewijs dient te 

leveren, op het ogenblik van indiening van zijn aanvraag, dat hij over een identiteitsdocument beschikte 

zoals bepaald in Art 9bis §1. (Arrest 70.708 van de RVV dd. 25 november 2011: “uit de redactie van 

artikel 9bis §1 van de Vreemdelingenwet blijkt dat de zogenaamde documentaire 

ontvankelijkheidsvoorwaarde wordt gesteld op het ogenblik van het indienen van de aanvraag”. Dit 

arrest verwijst rechtstreeks naar Arrest 214.351 van de Raad van State dd. 30 juni 2011 dat stelt: “dat 

uit Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt dat de zogenaamde documentaire ontvankelijkheids-

voorwaarde wordt gesteld op het ogenblik van het indienen van de aanvraag” en anderzijds ‘dat het 

algemeen principe dat het bestuur op het ogenblik dat zij een beslissing treft dient rekening te houden 

met alle elementen waarover ze op dat ogenblik beschikt geen afbreuk kan doen aan de duidelijke 

ontvankelijkheidsvoorwaarden vermeld in Art. 9ter en zijn uitvoeringsbepalingen”. Bovendien stelt de 

omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1-b) dat de identiteit en nationaliteit moet bewezen worden door 

een internationaal erkend paspoort, een gelijkwaardige reistitel of een identiteitskaart. Betrokkene 

bewijst niet waarom hij geen enkele van deze drie documenten zou kunnen bemachtigen. 

Bovendien blijkt uit de beslissing van het Commissariaat — Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen dd. 11.12.2007 (eerste asielprocedure) dat betrokkene een vals attest heeft voorgelegd 

teneinde zijn beweerde vlucht uit Tibet te staven: 

“Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie is toegevoegd aan 

het administratieve dossier blijkt dat het door u voorgelegde attest van de ‘Nelen Khang’ (het Tibetaanse 

Refugee Reception Center) te Kathmandu, de dato 1995, vals is verklaard door die Organisatie zelf” 

De beslissing van het Commissariaat-generaal dd 16.11.2009 (vijfde asielprocedure) stelt het volgende: 
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“Eerst en vooral werd het attest van ‘Nelen Khang’ Dharamasala door de uitreikende instantie opnieuw 

vals verklaard. U volhardt aldus in de betrachting de Belgische autoriteiten op intentionele wijze te 

misleiden met het oog op het verkrijgen van de asielstatus. Het attest van ‘Nelen Khang’ kan een 

ernstige aanduiding zijn van uw herkomst uit Tibet, volksrepubliek China. Volgens de informatie 

toegevoegd aan het administratief dossier is het overgrote deel van de Tibetanen dat Tibet ontvlucht via 

Nepal geregistreerd bij ‘Nelen Khang’. Het ontbreken van een geloofwaardig attest van ‘Nelen Khang’ 

vormt zodoende een ernstige aanwijzing dat u niet uit Tibet Volksrepubliek China afkomstig bent en u 

dus niet over de Chinese nationaliteit beschikt. De ongeloofwaardigheid van uw herkomst uit Tibet, 

Volksrepubliek China, wordt verder bevestigd doordat u geen enkel origineel identiteitsdocument kunt 

neerleggen. Een bewijs van identiteit vormt een belangrijk element in iedere asielprocedure. Ook schept 

u geen duidelijkheid over uw identiteit 

Gezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde Chinese nationaliteit, dient de 

Commissaris- generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen vast te stellen dat u er niet in geslaagd 

bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het 

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te 

maken.”  

In de beslissing dd. 16.12.2011 (zesde asielprocedure) vermeldt het Commissariaatgeneraal het 

volgende:  

“U geeft immers geen zicht op wie u bent en waar u bent geboren. Tijdens uw eerste vijf asielaanvragen 

verklaarde u in Tibet, Volksrepubliek China, te zijn geboren en nu verklaart u in Pharo in Bhutan te zijn 

geboren. 

Bovendien moet worden opgemerkt dat het ‘Registration Certficate’ van de Indische overheid vermeldt 

dat u in India bent geboren, terwijl uw green book’ dan weer vermeldt dat u in Drukpadro (Bhutan) bent 

geboren, net zoals het attest van het bureau van Tibet dat zich daarvoor op uw reen book’ steunt. 

Aangaande uw namen wordt vastgesteld dat u tijdens uw opeenvolgende asielaanvragen geen 

gelijklopende verklaringen aflegde. Tijdens uw eerste asielaanvraag verklaarde u dat uw geboortenaam 

G.D. (...) was en uw monnikennaam S.N. (...). Bij uw tweede, derde en vierde asielaanvraag verklaarde 

u geen andere namen te hebben dan S.N. (...). Datzelfde verklaarde u tevens bij DVZ bij uw vijfde 

asielaanvraag. Tijdens het gehoor voor het cgvs bij de behandeling van uw vijfde asielaanvraag, 

verklaarde u plots opnieuw dat G.D. (...) een andere naam van u is. U verklaarde dan ook dat u de 

naam G.D. (...) bij uw huwelijk gebruikte. U verklaarde toen ook enerzijds dat S.N. (...) de naam was die 

u van het klooster had gekregen en anderzijds verklaarde u, gevraagd naar uw geboortenaam, dat die 

S.N. (...) was om dan plots te verklaren dat uw geboortenaam G.D. (...) was. Voor het cgvs tijdens de 

behandeling van uw zesde asielaanvraag, verklaarde u tevens dat uw naam in het klooster S.N. (...) was 

en de naam die uw familie u gaf G.D. (...) was. Net als uw geboorteplaats, geeft u onvoldoende zicht op 

uw naam. 

U hebt doorheen uw verscheidene asielprocedures uw herkomst niet aannemelijk gemaakt en uw 

verklaringen en documenten daarover zijn doorheen uw verscheidene asielprocedures te uiteenlopend 

om er enig zicht op te krijgen. Evenmin geeft u zicht op uw naam. Gezien de discrepanties tussen uw 

namen. geboorteplaatsen en oorspronkelijke plaatsen van herkomst maakt u het onmogelijk uit te 

maken of u daadwerkelijk een kind bent van Chinese vluchtelingen uit de Volksrepubliek China.” 

De aanvraag tot machtiging om verblijf kan niet anders dan onontvankelijk worden verklaard wanneer 

iemands identiteit onzeker is (RW nr. 4.623 nr. 10.12.2007). 

Betrokkene heeft getracht de Belgische overheid te misleiden, de vaststelling van het bedrieglijk 

handelen volstaat dan ook om de aanvraag te weigeren in toepassing van het beginsel fraus omnia 

corrumpit. 

Betrokkene dient zich tot de voor hem van toepassing zijnde ambassade te richten teneinde een 

internationaal erkend paspoort, een gelijkwaardige reistitel of een identiteitskaart te bekomen. 

Gezien deze aanvraag noch van een identiteitsstuk, noch van een geldige verschoning voor de 

afwezigheid ervan vergezeld is de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde van deze aanvraag dus 

niet vervuld.” 

Uit de omstandige motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding na grondig 

en zorgvuldig onderzoek van verzoekers specifieke situatie heeft geoordeeld dat verzoekers aanvraag 

tot verblijfsmachtiging onontvankelijk diende te worden verklaard. 

Verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift dd. 27.04.2012 naar recente artikels, waaruit zou moeten blijken 

dat de houding van de Chinese autoriteiten ten opzichte van Tibetanen nog zeer repressief is. 

Dienaangaande laat de verwerende partij vooreerst gelden dat uit de stukken van het administratief 

dossier niet blijkt dat verzoeker voormelde artikels reeds voor het nemen van de bestreden beslissing 

ter kennis bracht van de gemachtigde. Derhalve kon de gemachtigde hieromtrent uiteraard niet 

motiveren in de bestreden beslissing. 
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De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29juni 2007). 

In verzoekers middel is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het geenszins tot de 

beoogde nietigverklaring kan leiden. 

De verwerende partij merkt op dat verzoekers verwijzingen naar algemene verslagen, hoe dan ook geen 

afbreuk kunnen doen aan de gedegen motivering van de bestreden beslissing.  

Artikel 9bis § 1, waarop verzoeker zich beroept, luidt immers als volgt: 

“1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteits-

document 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.” (vetschrift en onderlijning toegevoegd) 

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. 

“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 federale 

Minister van Migratie- en Asielbeleid geheel terecht beslist heeft om de aanvraag van verzoeker 

onontvankelijk te verklaren. 

Het loutere feit dat verzoeker algemene verslagen aanhaalt betreffende de behandeling van Tibetaanse 

onderdanen door de Chinese overheid, is niet dienstig als bewijs dat het voor verzoeker onmogelijk zou 

zijn om een internationaal erkend paspoort, een gelijkwaardige reistitel of een identiteitskaart te kunnen 

bemachtigen. 

Verzoekers beschouwingen, als zou het uitgesloten zijn dat hij naar China zou terugkeren om een 

nationaal of internationaal paspoort te verkrijgen, zijn niet dienstig, vermits verzoeker evenmin bewijzen 

voorlegt dat hij bij de voor hem bevoegde ambassade in België heeft gepoogd om een identiteits-

document te verwerven. Verzoekers vage beschouwingen, als zou hij zich niet in de ambassade durven 

vertonen, kunnen niet worden aangenomen.  

“In de motivering van de bestreden beslissing wordt vastgesteld: “Verzoeker poogt haar identiteit te 

bewijzen aan de hand van twee documenten, namelijk een attest van het Bureau van Tibet d.d. 

18.04.2006 en een document met als titel ‘Lhasa Hada Group Construction Branch Writing Paper’. De 

voorgelegde identiteitsdocumenten kunnen niet aanvaard worden, gezien de omzendbrief van 

21.06.2007 (punt II C 1-b) stelt dat het een internationaal erkend paspoort of een geljkwaardige reistitel 

of een identiteitskaart moet zijn. Er dient opgemerkt te worden dat betrokkene geen bewijzen voorlegt 

dat zij bij de voor haar bevoegde ambassade in België heeft gepoogd een identiteitsdocument - of een 

attest dat zij niets kan voorleggen- te verwerven. Betrokkene dient alles in het werk te stellen om een 

aanvaardbaar identiteitsdocument voor te leggen “. Derhalve is betrokkene niet vrijgesteld om de nodige 

identiteitsdocumenten voor te leggen.” 

Bovendien dient te worden opgemerkt dat in het kader van verzoekers asielaanvragen reeds 

herhaaldelijk werd vastgesteld dat verzoeker zijn herkomst niet aannemelijk heeft gemaakt. 
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Integendeel werd vastgesteld dat verzoeker heeft getracht de Belgische overheid te misleiden, ten einde 

toegelaten te worden tot verblijf in het Rijk. 

De verwerende partij laat gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding dienvolgens geheel terecht oordeelde dat de 

vaststelling van het bedrieglijk handelen volstaat om de aanvraag tot verblijfsmachtiging te weigeren in 

toepassing van het beginsel ‘fraus omnia corrumpit”. 

“2.7. 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. 24 78/001, 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” (ParLSt., 

Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 33). Dit werd naderhand ook geëxpliciteerd in de door de bestreden 

beslissing vermelde omzendbrief  

2.8. Verzoeker betwist niet de vaststelling in de bestreden beslissing dat hij bij zijn in punt 1.1. bedoelde 

aanvraag om verblijfsmachtiging “een Registration Certificate, een niet officiële vertaling van verzoekers 

Green Book en een document dd. 19.10.2010 van het Bureau van Tibet waarin staat dat verzoeker een 

Bonafide Tibetan Refugee is” neerlegde. 

Er kan niet betwist worden dat deze stukken geen internationaal erkend paspoort, een gelijkwaardige 

reistitel of een identiteitskaart zijn. 

2.9. Zoals de bestreden beslissing terecht stelt werden deze documenten reeds beoordeeld tijdens 

verzoekers tweede asielaanvraag van 21 augustus 2009. Blijkens het administratief dossier komt de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in zijn beslissing van 19 november 2010 

tot de vaststelling dat verzoeker tijdens zijn eerste asielaanvraag van 19 december 2005 een andere 

identiteit heeft opgegeven alsook een totaal ander asielrelaas, dat verzoeker staafde “met blijkbaar 

valse documenten”. (...) 

2.10. De Raad acht het dan ook niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

gelet op de voormelde beoordeling van de asielinstanties van de voorgelegde stukken tot de vaststelling 

komt dat verzoekers identiteit “niet met zekerheid vaststaat.” (R.v.V. nr. 68.010 van 06.10.201 1) 

(markering toegevoegd)  

De verwerende partij merkt nog op dat verzoeker spijkers op laag water zoekt, waar hij kritiek levert op 

het feit dat in de bestreden beslissing wordt verwezen naar het oordeel van het Commissariaat-

Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, waarin werd gesteld dat het ontbreken van een 

geloofwaardig attest van ‘Nelen Khang’ een ernstige aanwijzing vormt dat verzoeker niet uit Tibet 

afkomstig is. Hetzelfde geldt met betrekking tot verzoekers bemerkingen aangaande het ‘Registration 

Certificate’. 

Dienaangaande dient immers te worden opgemerkt dat voormelde motieven slechts werden aangehaald 

ter staving van het feit dat verzoeker ook tijdens zijn asielaanvragen zijn beweerde herkomst niet 

aannemelijk kon maken en zelfs heeft getracht de Belgische instanties te misleiden. 

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing, met name dat verzoeker geen internationaal erkend 

paspoort, geen gelijkwaardige reistitel of geen identiteitskaart heeft voorgelegd bij zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf, in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, wordt door verzoeker 

niet betwist. Tevens werd hoger reeds uiteengezet om welke reden verzoeker niet aannemelijk maakt 

dat het voor hem onmogelijk is om voormelde documenten te verwerven. 

In zoverre verzoeker middels de uiteenzetting bij zijn enig middel een feitelijke herbeoordeling door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beoogt, laat de verwerende partij gelden dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen de gevraagde beoordeling niet kan maken. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onderzoekt enkel of de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding in redelijkheid is kunnen 

komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van de marginale toetsing 

wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke 

twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is (zie o.m. R.v.St. 17januari 2007, 

nr. 166.820). 

Verzoeker slaagt er niet in aan de hand van concrete elementen aannemelijk te maken dat de 

gemachtigde kennelijk onredelijk zou hebben gehandeld bij het nemen van de bestreden beslissing. 

De verwerende partij laat nog gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding uiteraard geen rekening heeft  kunnen 

houden met het feit dat verzoeker op 27.04.2 12 een verzoekschrift heeft ingediend, om erkend te 
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worden als staatloze. Immers werd de bestreden beslissing reeds op 28.03 .2012 genomen, waardoor 

de gemachtigde uiteraard niet kon motiveren aangaande het verzoek tot erkenning als apatride. 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29juni 2007). 

In verzoekers middel is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het geenszins tot de 

beoogde nietigverklaring kan leiden. 

De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, 

oordeelde dat verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

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

daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels.  

Terwijl de bestreden beslissing ten genoege van recht met draagkrachtige motieven, die de bestreden 

beslissing inhoudelijk ondersteunen, is omkleed. 

Verzoeker kan niet dienstig anders voorhouden. 

Het enig middel kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3. In haar enig middel voert de verzoekende partij, die de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, 

onder meer de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Dit vergt in casu een onderzoek van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling 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). 

 

Zoals uit de bestreden beslissing blijkt, is de aanvraag om machtiging tot verblijf als niet ontvankelijk 

afgewezen omdat deze niet vergezeld ging van een afschrift van het internationaal erkend paspoort of 

een gelijkgestelde reistitel, of van de nationale identiteitskaart, hetzij van de motivering die toelaat de 

verzoekende partij vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9bis, § 1 van de 

vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9bis, §1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteits-

document 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 

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.” 

 

Uit voormeld artikel 9bis, § 1 van de vreemdelingenwet volgt aldus dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument dient te beschikken om een aanvraag om machtiging tot verblijf te kunnen 

aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Het tweede lid van dezelfde paragraaf 

bepaalt de gevallen waarin de voorwaarde betreffende het beschikken over een identiteitsdocument niet 

van toepassing is. 

 

De bedoeling van artikel 9bis van de vreemdelingenwet is een duidelijk kader te scheppen voor de 

aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf, die een vreemdeling in buitengewone 

omstandigheden kan indienen bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Zo wordt duidelijk 

bepaald dat een identiteitsdocument, zijnde een paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel, onont-
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beerlijk is: de aanvraag om 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. Hiervan dienen twee situaties 

onderscheiden te worden waarin het voorleggen van een identiteitsdocument niet noodzakelijk is: 

 

– de situatie van de asielzoeker wiens asielaanvraag nog niet definitief werd afgewezen of wiens 

cassatieberoep bij de Raad van State hangende is overeenkomstig artikel 20 (nieuw) van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

– de situatie van een vreemdeling die aantoont dat het onmogelijk is om het vereiste document in België 

te verwerven (Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl.St. Kamer 2005-

2006, nr. 2478/001, p. 33).  

 

Uit de samenlezing van de voornoemde bepalingen volgt dat de verblijfsmachtiging enkel in het Rijk kan 

worden aangevraagd indien voldaan is aan de beide navolgende cumulatieve ontvankelijkheids-

voorwaarden: 

 

1° de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument of toont aan dat hij zich bevindt in één van de 

gevallen waarin deze voorwaarde niet van toepassing is; 

2° er zijn buitengewone omstandigheden aanwezig om het niet afhalen van de machtiging bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen. 

 

De bewijslast, voor het voldaan zijn aan de vereiste te beschikken over een identiteitsdocument dan wel 

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

rust op de aanvrager. 

 

Bij haar aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 

opgesteld op 12 november 2008, legde de verzoekende partij volgende documenten voor ter staving 

van haar identiteit: 

 

- een brief van het Bureau van Tibet te Brussel van 31 maart 2006; 

- een niet gedateerde brief van de Tibetaanse Gemeenschap in België; 

- een brief van het Nalanda International Institute van 5 maart 2006; 

- een brief van het Bureau van Tibet van 31 oktober 2008 waarin verklaard wordt dat de verzoekende 

partij een ‘green book’ heeft aangevraagd.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij haar aanvraag meermaals actualiseerde en 

met betrekking tot (het aantonen van) haar identiteit een “certificate of registration” op naam van G.D. 

toevoegt, verkregen in India, dat onder “present nationality” “Tibetan” vermeldt en eveneens dat zij 

geboren is in India, terwijl de verzoekende partij in haar verzoekschrift voorhoudt dat “Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat het ‘Registration Certificate’ niet de plaats van geboort vermeld, maar wel de 

plaats van de aanvraag.” Ook voegde zij een op 27 november 2009 opgestelde brief toe van het Bureau 

van Tibet waarin gesteld wordt “This is to state that Mr. G.D. (…) born on 1980 S/o Mr. D. (…) is a 

bonafide Tibetan refugee from Bhutan as per his green book & hence holds no national passport as 

being stateless Mr. G.D. (…) alias Mr. S.N. (…) is one and the same person as per his annex no. N.N 

80.00.01.285-07.” Deze documenten werden echter toegevoegd na de aanvraag, terwijl uit artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet blijkt dat de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde wordt gesteld op het 

ogenblik van het indienen van de aanvraag, zodat de bestreden beslissing terecht stelt dat deze stukken 

om die reden niet aanvaard kunnen worden (RvS 8 mei 2012, nr. 219.256). Uit de Memorie van 

toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Parl.St. Kamer, 

2005-2006, n° 2478/001, 33-34) en 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 (BS 4 juli 2007) blijkt met betrekking tot de documentaire 

ontvankelijkheidsvoorwaarde uitdrukkelijk het volgende: “In dit verband kunnen enkel een internationaal 

erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart aanvaard worden.” De 

door de verzoekende partij voorgelegde brieven tonen niet noodzakelijkerwijs aan dat zij de erop 

vermelde nationaliteit heeft. Dit kan enkel aangetoond worden door het overleggen van een erkend 

paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart. De bestreden beslissing stelt 

derhalve terecht dat de brief van het Bureau van Tibet te Brussel van 31 maart 2006, de brief van de 

Tibetaanse Gemeenschap in België, de brief van het Nalanda International Institute van 5 maart 2006 
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en de brief van het Bureau van Tibet van 31 oktober 2008 niet kunnen aanvaard worden als een 

identiteitsbewijs. De verwerende partij kon derhalve in alle redelijkheid en volledig overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 9bis van de vreemdelingenwet vaststellen dat, op het ogenblik van het nemen 

van de bestreden beslissing, de verzoekende partij niet voldeed aan de door de wetgever in dit artikel 

voorziene ontvankelijkheidsvereiste. De verzoekende partij kan niet worden gevolgd waar zij stelt dat de 

door haar voorgelegde documenten kunnen volstaan in het kader van een aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

De Raad wijst er eveneens op dat er in de bestreden beslissing niet werd gemotiveerd omtrent de door 

de verzoekende partij ingediende aanvraag om erkend te worden als staatloze, nu deze aanvraag 

geschiedde na het indienen van het verzoekschrift en in het kader van het onderzoek naar de 

ontvankelijkheidsvoorwaarde de verwerende partij dient rekening te houden met de stukken gehecht 

aan de aanvraag zodat evenmin belang wordt getoond bij deze grief. 

 

Voorts betwist de verzoekende partij het motief dat stelt dat zij niet aantoont zich in de onmogelijkheid te 

bevinden haar identiteit aan te tonen. De verzoekende partij houdt voor dat zij zich niet kan wenden tot 

de Chinese ambassade, omdat de Chinese overheid repressief is.  

 

Waar de verzoekende partij aan haar verzoekschrift vijf artikels (van Reporters sans frontières, UNHCR 

(2), Human Rights Watch en BBC News) toevoegt betreffende de problematiek van de Tibetanen, wijst 

de Raad er op dat de verzoekende partij deze gegevens niet aan de verwerende partij heeft kenbaar 

gemaakt voor het nemen van de bestreden beslissing, zodat zij deze laatste niet kan verwijten hiermee 

geen rekening te hebben gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing.  

 

Ten overvloede wijst de Raad er op dat deze artikels handelen over de houding van de Chinese 

overheid in China en er niet wordt vermeld of aangetoond dat de verzoekende partij zich niet kan richten 

tot de Chinese ambassade te Brussel. 

 

De verzoekende partij meent tevergeefs dat zij in het kader van huidige procedure deze onmogelijkheid 

vooralsnog kan bewijzen. Er dient te worden benadrukt dat de Raad 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 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 

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). 

 

Waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift het motief van de bestreden beslissing bekritiseert 

omtrent het feit dat zij niet in het bezit is van een attest van Nelen Khang terwijl het overgrote deel van 

de Tibetanen dat Tibet ontvlucht via Nepal hierbij geregistreerd is, zodat het ontbreken van een dergelijk 

attest een ernstige aanwijzing vormt dat zij niet uit Tibet afkomstig is en aldus niet over de Chinese 

nationaliteit beschikt, merkt de Raad het volgende op: de verzoekende partij toont de onmogelijkheid 

niet aan om in Brussel van de Chinese ambassade een identiteitsdocument te verkrijgen. Zij laat na aan 

te tonen dat zij deze heeft gecontacteerd. De verzoekende partij vergeet dat zij de bewijslast draagt om 

zekerheid te geven over haar identiteit door het voorleggen van een identiteitsdocument, hetzij dat zij 

dient aan te tonen dat zij in de onmogelijkheid verkeerd het vereiste document in bezit te krijgen in het 

Rijk. Dit klemt nog meer gezien de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen van 16 december 2011 waarbij de zesde asielaanvraag van de verzoekende partij wordt 

afgewezen – waar in de bestreden beslissing terecht naar wordt verwezen – en waarin onder meer 

gesteld wordt: 

 

“Na het gehoor door het CGVS wordt vastgesteld dat u niet in aanmerking komt voor de hoedanigheid 

van Vluchteling. U geeft immers geen zicht op wie u bent en waar u bent geboren. Tijdens uw eerste vijf 

asielaanvragen verklaarde u in Tibet, Volksrepubliek China, te zijn geboren en nu verklaart u in Pharo in 

Bhutan te zijn geboren (...). U probeerde tijdens uw vorige asielrelaas uw geboorte in Tibet tweemaal te 

staven met een vals verklaard attest van de “Nelen Khang” (“Reception Centre”). (...) 

Dergelijk handelen tast uw algemene geloofwaardigheid aan. Dat u in Bhutan bent geboren en dat uw 

ouders met u Bhutan ontvluchtten naar India omwille van het Bhutanese assimilatiebeleid (...), kan om 

bovenstaande redenen niet louter op basis van uw verklaringen worden aangenomen. U legt een attest 

neer van het “Sub Committee of Bhot Rangwang Denpai Legul” van de “Tibetian Settlement Byshing 
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Gang, P.O. Paro, Bhutan” dat moet staven dat u oorspronkelijk van Bhutan afkomstig bent. Deze 

Tibetaanse nederzetting komt echter niet voor in de lijst van Tibetaanse nederzettingen in Bhutan, 

opgesteld door de Centrale Tibetaanse Administratie (CTA) in ballingschap.  

Dat u, nadat u tijdens het gehoor daarmee werd geconfronteerd, na het gehoor ons aanschreef met de 

mededeling dat uw leraar u meldde dat het de “Kungaling Tibetan — 202” nederzetting betreft, doet niets 

af aan deze vaststelling. Bovendien moet worden opgemerkt dat het “Registration Certificate” van de 

Indische overheid vermeldt dat u in India bent geboren, terwijl uw “Green Book” dan weer vermeldt dat u 

in “Drukpadro” (Bhutan) bent geboren, net zoals het attest van het Bureau van Tibet dat zich daarvoor 

op uw “Green Book” steunt. Aangaande uw geboorte in Bhutan moet tevens worden opgemerkt dat u bij 

de Dienst Vreemdelingenzaken (21/01/2010) verklaarde dat u op achtjarige leeftijd (° 1980) naar India 

werd gebracht om er monnik te worden in een klooster (Verklaring punt 36). Voor het CGVS 

daarentegen verklaarde u dat u als baby in 1980 naar India werd gebracht en er dan op uw achtste 

toetrad tot een klooster (...). Hiermee geconfronteerd kon u louter uw verklaringen voor het CGVS 

herhalen. Dit heft de tegenstrijdigheid niet op. Bovendien werden uw verklaringen bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken u in het Tibetaans voorgelezen en u ondertekende ze ter aanvaarding. 

(...) U hebt doorheen uw verscheidene asielprocedures uw herkomst niet aannemelijk gemaakt en uw 

verklaringen en documenten daarover zijn doorheen uw verscheidene asielprocedures te uiteenlopend 

om er enig zich op te krijgen. (...) Gezien de discrepanties tussen uw namen, geboorteplaatsen en 

oorspronkelijke plaatsen van herkomst maakt u het onmogelijk uit te maken of u daadwerkelijk een kind 

bent van Chinese vluchtelingen uit de Volksrepubliek China. (...)” 

 

In de mate dat de verzoekende partij stelt dat het “Registration certificate” niet de plaats van geboorte 

vermeldt, is deze kritiek gericht tegen de beslissing van de commissaris-generaal van 16 december 

2011 die door de bestreden beslissing wordt hernomen. Kritiek hierop gericht dient desgevallend thuis te 

horen in het beroep tegen deze beslissing. 

 

De bestreden beslissing is niet kennelijk onredelijk, want de bewijslast om hetzij de identiteit hetzij de 

onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België aan te tonen rust op de 

verzoekende partij, waaraan zij in casu niet aan heeft voldaan. Dit klemt nog meer nu uit de beslissing 

van de asielinstanties blijkt dat de grootste twijfel bestaat over de herkomst van de verzoekende partij.  

 

Waar de verzoekende partij voorhoudt dat zij zich niet durft te vertonen in de Chinese ambassade en 

dat het uitgesloten is dat zij naar China zou terugkeren om de nodige documenten te verkrijgen, stelt de 

Raad vast dat zij zich hieromtrent beperkt tot blote beweringen, zodat haar beweringen niet ernstig 

kunnen worden genomen.  

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 

bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Verder voert de verzoekende partij in de hoofding van haar middel de schending van artikel 3 EVRM 

aan. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen merkt op dat de Raad van State heeft geoordeeld dat 

het louter verwijzen naar een internationaalrechtelijke bepaling of die enkel citeren, en zich bovendien 

beperken tot een aantal algemene beschouwingen zonder die op enigerlei wijze te betrekken op de 

bestreden beslissing, geen ontvankelijk middel uitmaakt (RvS 3 november 1997, nr. 69.314). Luidens 

artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van 

nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep 

worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende 

duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de 

bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 

135.618; RvS 17 december 2004, nr. 138.590). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze 

waarop een rechtsregel geschonden is. De verzoekende partij beperkt zich in het verzoekschrift tot het 

aanhalen van de schending van artikel 3 EVRM in de hoofding van haar middel. Verder verwijst zij enkel 

naar en citeert zij uit de hierboven reeds aangehaalde artikels over de houding van de Chinese overheid 

ten opzichte van Tibetanen. Deze handelwijze voldoet niet aan de voornoemde vereiste dat, om van een 

middel te spreken, de wijze moet worden omschreven waarop de aangevoerde rechtsregel is 

geschonden door de bestreden beslissing. De loutere verwijzing naar en het citeren uit rapporten laat 

niet toe een schending van artikel 3 EVRM aannemelijk te maken, te meer er zelfs twijfels zijn of de 
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verzoekende partij wel degelijk een kind is van Chinese vluchtelingen uit de Volksrepubliek China. De 

exceptie van de verwerende partij is gegrond. Dit onderdeel van het middel is onontvankelijk.  

 

Ten overvloede wijst de Raad er op dat de bestreden beslissing een beslissing tot onontvankelijkheid 

van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet betreft 

daar op het ogenblik van het indienen van de aanvraag niet voldaan is aan de documentaire 

ontvankelijkheidsvoorwaarde, en dat deze beslissing geen verwijderingsmaatregel inhoudt noch dat de 

verwerende partij zich uitspreekt over de grond van de zaak. 

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, 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 achttien september tweeduizend en twaalf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


