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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 9115 van 21 maart 2008
in de zaak RvV X II

In zake: X, handelend in eigen naam en in haar hoedanigheid van wettelijk
                        vertegenwoordiger van haar minderjarig kind, X
                         Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, in eigen naam en in haar hoedanigheid van wettelijk
vertegenwoordiger van haar minderjarig kind, X, die verklaren van Servische nationaliteit te
zijn, op 17 januari 2008 heeft ingediend om de schorsing van tenuitvoerlegging en de
nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van
Binnenlandse Zaken van 3 december 2007 houdende de onontvankelijkverklaring van de
aanvraag om machtiging tot verblijf.

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.

Gelet op de beschikking van 11 februari 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10
maart 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. PEELS, die verschijnt voor de verzoekende partij
en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

1.1. Bij schrijven van 1 augustus 2007 verzocht verzoekster, 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: de Vreemdelingenwet), om een
machtiging tot verblijf.
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1.2. Op 3 december 2007 verklaarde de gemachtigde van de minister van Binnenlandse
Zaken de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk. Deze beslissing, die op 18
december 2007 ter kennis werd gebracht aan verzoekster, is gemotiveerd als volgt:

"(…)
REDEN :
De aanvraag ging niet vergezeld van volgende documenten en inlichtingen :
Een afschrift van het internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of van de nationale
identiteitskaart hetzij de 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 de wet van 15/09/2006.
(…)".

Dit is de bestreden beslissing.

2. Onderzoek van het beroep.

2.1. Over de ontvankelijkheid van het beroep.

Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt, zal blijken dat in elk
geval het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. In die omstandigheden is het niet
nodig om de opgeworpen exceptie te onderzoeken.

2.2. Over de gegrondheid van het beroep.

2.2.1. Verzoekster voert, in een eerste middel, de schending aan van het beginsel van de
scheiding der machten vervat in Titel III van de Grondwet en in het bijzonder van de artikelen
36 en 37 van de Grondwet. Zij betoogt dat de gemachtigde van de minister van Binnenlandse
Zaken een voorwaarde aan de wet toevoegt wanneer hij stelt dat een aanvraag om tot een
verblijf gemachtigd te worden op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet
ontvankelijk is, indien geen internationaal paspoort of nationale identiteitskaart, waaruit de
identiteit van de aanvrager blijkt, bij de aanvraag wordt gevoegd. Verzoekster stelt dat de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken zich ten onrechte de rol van de
wetgever aanmeet en hierdoor de Grondwettelijke bepalingen miskent.

Artikel 9bis, § 1, van de Vreemdelingenwet luidt:

"§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een
identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester
van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de
minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België
worden afgegeven.

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

– de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een
overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
toegelaten cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest
inzake het toegelaten beroep is uitgesproken;

– de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op
geldige wijze aantoont."
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De kern van het betoog van verzoekster is de stelling dat artikel 9bis van de
Vreemdelingenwet aangeeft dat een vreemdeling, die zich wenst te beroepen op
buitengewone omstandigheden om een verblijfsmachtiging vanuit België aan te vragen,
slechts dient “te beschikken” over een identiteitsdocument en dat dit niet betekent dat een
afschrift van dit document bij de aanvraag moet gevoegd worden.

Er dient evenwel 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. 2478/001,
12). Uit deze terminologie vloeit voort dat het niet volstaat dat een vreemdeling beweert een
identiteitsdocument in zijn bezit te hebben, doch dat hij, in het kader van zijn
verblijfsaanvraag, tevens een afschrift van dit identiteitsdocument dient over te maken. Ook
uit het advies van de Raad van State bij de wetswijziging blijkt duidelijk dat “beschikken” dient
geïnterpreteerd te worden als “overleggen” (Parl. St, Kamer, 2005-2006, nr. 2478/001, 184).
De Raad van State stelt immers dat: “(…) het verschil tussen de drie gevallen waarvan sprake is in
het ontworpen artikel 9bis, § 1, tweede lid, enerzijds, en het ontworpen artikel 9bis, § 1, eerste lid,
anderzijds, (ligt) in het feit dat in de drie gevallen bedoeld in het ontworpen artikel 9bis, § 1, tweede lid,
het niet nodig is een identiteitsbewijs over te leggen.” 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” (Parl.
St., Kamer, 2005-2006, nr. 2478/001, 33). De ministeriële omzendbrief van 21 juni 2007
betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen ten
gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 stelt evenzeer dat een
aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging “alle relevante persoonsgegevens
aangaande de aanvrager (naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke
stand) met kopie van identiteitsdocumenten van de aanvrager of motivering waarom de aanvrager deze
niet kan leveren” dient te bevatten. In tegenstelling tot wat verzoekster aangeeft voegt deze
omzendbrief geen voorwaarde toe aan de wet doch geeft hij slechts de bedoeling van de
wetgever weer, zoals deze voortvloeit uit de memorie van toelichting.

Waar verzoekster nog stelt dat zij drie jaar eerder, toen zij een asielverzoek indiende, haar
paspoort voorlegde aan de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken en het
bestuur dus al zekerheid en duidelijkheid had over haar identiteit, dient te worden opgemerkt
dat de wetgever uitdrukkelijk voorzien heeft in welke gevallen niet dient voldaan te worden aan
de vereiste dat een identiteitsdocument moet overgelegd worden in het kader van een
aanvraag overeenkomstig artikel 9bis, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet en dat de
door verzoekster aangegeven situatie niet onder deze uitzonderingsbepalingen valt. Ten
overvloede dient er nog op te worden gewezen dat verzoekster niet toelicht hoe de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken, gelet op het risico van
identiteitsusurpatie, met zekerheid kan weten of de persoon die een aanvraag tot het
verkrijgen van een verblijfsmachtiging indient tevens de persoon is die een paar jaar voordien
een asielverzoek indiende, indien geen identiteitsstuk wordt gevoegd bij de aanvraag.

Het eerste middel is ongegrond.

2.2.2. Wat betreft de door verzoekster, in haar tweede, derde en vierde middel, aangevoerde
schending van het redelijkheidsbeginsel, het fair-playbeginsel en het evenredigheidsbeginsel
kan verwezen worden naar de bespreking van het eerste middel. Ten overvloede dient te
worden gesteld dat deze beginselen uitgaan van het feit dat het bestuur, binnen de uitoefening
van een discretionaire bevoegdheid, beschikt over enige beleidsvrijheid. In casu wordt niet
betwist dat verzoekster heeft nagelaten om een afschrift van een identiteitsstuk te voegen bij
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haar aanvraag, terwijl deze vereiste door de reglementering wordt vooropgesteld. De
wetgever heeft, zoals reeds werd geduid, uitdrukkelijk, in artikel 9bis, § 1, tweede lid, van de
Vreemdelingenwet, bepaald in welke gevallen de aanvrager niet over een identiteitsdocument
dient te beschikken om, op ontvankelijke wijze, een verblijfsmachtiging in België te kunnen
aanvragen. Met betrekking tot vreemdelingen die niet voldoen aan de bepalingen van artikel
9bis, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet beschikt het bestuur bijgevolg over een
gebonden bevoegdheid.

Het tweede, derde en vierde middel zijn ongegrond.

Verzoekster heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. Er is derhalve grond
om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006
houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot
schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot
nietigverklaring behandeld.

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 eenentwintig maart tweeduizend
acht door:

dhr. G. DE BOECK,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. I. CORNELIS,  toegevoegd griffier.

 De griffier,  De voorzitter,

 I. CORNELIS. G. DE BOECK.


