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 nr. 207 470 van 1 augustus 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 21 december 2015 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 29 oktober 2015, 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 onontvankelijk 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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart de Egyptische nationaliteit te bezitten. 

 

Op 9 oktober 2012 diende verzoeker een verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 2 mei 2013 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna verkort de gemachtigde) 

een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

Op 12 juni 2013 diende verzoeker een tweede verzoek om internationale bescherming in. 
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Op 30 juni 2014 weigerde het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna 

verkort het CGVS) verzoeker als vluchteling te erkennen en de subsidiaire beschermingsstatus toe te 

kennen. 

 

Op 5 augustus 2014 diende verzoeker een derde verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 16 september 2014 weigerde het CGVS verzoeker als vluchteling te erkennen en de subsidiaire 

beschermingsstatus toe te kennen. 

 

Op 9 september 2015 diende verzoeker 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 verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 29 oktober 2015 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 9 september 2015 om machtiging tot 

verblijf op grond van humanitaire redenen onontvankelijk.  

 

Deze beslissing vormt de bestreden beslissing en is gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 09.09.2015 werd 

ingediend door : 

B.H.F., B. (R.R.: […]) 

nationaliteit: Egypte 

geboren te N., K. op […].1987 

adres: […] 2000 ANTWERPEN 

 

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 art. 9bis, §1 van de 

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

 

De door betrokkene voorgelegde documenten, namelijk drie bijlages 26, zijn arbeidskaart C, zijn 

rijbewijs, zijn kaart van vervoersmaatschappij De Lijn, zijn attest van immatriculatie en zijn attest van 

sociaal verzekerde, kunnen niet door onze diensten aanvaard worden als zijnde identiteitsdocumenten 

aangezien de omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1-b) vermeldt dat het voorgelegde identiteitsbewijs 

een identiteitskaart, een internationaal erkend paspoort of een gelijkwaardige reistitel moet zijn. 

Een rijbewijs toont aan dat een persoon met een bepaalde identiteit gemachtigd is tot het rijden met een 

voertuig maar dit toont, in tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, niet noodzakelijkerwijze aan dat de 

persoon die in het bezit is van een rijbewijs, de erop vermelde identiteit heeft. Dit kan enkel aangetoond 

worden door het overleggen van een erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel of een nationale 

identiteitskaart. Het loutere feit dat een rijbewijs een objectief stuk is dat werd afgeleverd door de 

bevoegde administratieve instanties in Egypte doet hier geen afbreuk aan. 

De raadsman van betrokkene haalt aan dat verzoeker niet meer over zijn identiteitskaart beschikt omdat 

deze werd verscheurd bij zijn vlucht uit Egypte. Dit zou verzoeker ook verklaard hebben tijdens zijn 

asielaanvragen. 

 

Echter, we stellen vast dat uit de verklaringen van betrokkene bij het Commissariaat-Generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen blijkt dat hij op legale wijze van Egypte naar Malta is gereisd, onder zijn 

eigen paspoort mét visum voor Malta. Echter, hijzelf heeft dit paspoort verscheurd bij binnenkomst te 

Malta. De verklaringen van de raadsman van betrokkene kunnen dan ook niet aanvaard worden daar ze 

niet op de waarheid berusten. 
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Volledigheidshalve stellen we vast dat betrokkene bij zijn tweede asielaanvraag d.d. 12.06.2013 een 

kopie van zijn identiteitskaart kon voorleggen. Betrokkene toont niet aan waarom hij deze kopie niet kan 

voorleggen bij huidige aanvraag 9ibs. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van artikel 3, §1, van de gecoördineerde wetten 

op de Raad van State van 12 januari 1973, van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en van de 

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.  

 

Zijn eerste middel luidt als volgt: 

 

“1. 

Door de verzoekende partij werd in de aanvraag tot machtiging van verblijf volgende elementen 

opgeworpen en bijgevoegd omtrent zijn identiteit: 

“Verzoeker legt ter staving van zijn identiteit alle mogelijke documenten voor waarover hij beschikt (stuk 

2): 

- Bijlage 26 van 12 juni 2013; 

- Bijlage 26 van 5 augustus 2014; 

- Zijn rijbewijs; 

- Zijn arbeidskaart C; 

- Zijn kaart van vervoersmaatschappij De Lijn 

- Zijn attest van immatriculatie 

- Attest Sociaal Verzekerde 

- Bijlage 26 van 09.10.2012; 

Verzoeker beschikt niet meer over zijn identiteitskaart. Verzoeker is gevlucht uit Egypte (infra). Zijn 

identiteitsdocument werd hierbij verscheurd. Dit heeft verzoeker destijds reeds verklaard bij het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (infra). Deze verklaringen bevinden 

zich in het administratief dossier. 

De identiteit van verzoeker is, conform de wettelijke voorwaarden, meer dan voldoende aangetoond en 

vaststelbaar.” 

Niettemin oordeelt de verwerende partij in de bestreden beslissing dat: “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 art. 4 van 

de wet van 15.09.2006.” 

 

2. 

Artikel 9bis Vreemdelingenwet stelt: 

“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 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.” 

De vreemdeling dient derhalve te beschikken over “een identiteitsdocument”. 

De verwerende partij verwijst ter onderbouwing van haar standpunt naar 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. 

De verwerende partij steunt zich op punt II C 1-b van deze omzendbrief waarbij het begrip 

“identiteitsdocument” wordt omschreven als “een internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde 

reistitel, of een nationale identiteitskaart”. 
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Uit de bewoordingen van de bestreden beslissing blijkt dat deze rechtstreeks gestoeld is op de 

omzendbrief van 21 juni 2007 (eigen accentuering): 

“De door betrokkene voorgelegde documenten, namelijk drie bijlages 26, zijn arbeidskaart C, zijn 

rijbewijs, zijn kaart van vervoersmaatschappij De Lijn, zijn attest van immatriculatie en zijn attest van 

sociaal verzekerde, kunnen niet door onze diensten aanvaard worden als zijnde identiteitsdocumenten 

aangezien de omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1-b) vermeldt dat het voorgelegde identiteitsbewijs 

een identiteitskaart, een internationaal erkend paspoort of een gelijkwaardige reistitel moet zijn.” 

 

Omzendbrieven kunnen in principe geen verordenend karakter hebben en bijgevolg ook geen nieuwe en 

dwingende rechtsregels creëren (RvS 8 januari 2009, nr. 189.323). 

Naar de inhoud van de omzendbrief van 21 juni 2007 dient deze evenwel te worden gekwalificeerd als 

een verordenende omzendbrief. 

Verordenende omzendbrieven hebben tot doel een dwingende rechtsregel te formuleren die moet 

worden nageleefd door degenen tot wie de omzendbrief is gericht (RvS 15 oktober 2009, nr. 196.968). 

Om verordenend te zijn moet de omzendbrief: 

 

de bedoeling hebben om de richtlijnen die in de omzendbrief vervat zijn verplicht te stellen; 

toepassen te binden; 

delen om de handhaving van de richtlijnen af te dwingen. 

(RvS 15 oktober 2009, nr. 196.968; RvS 29 oktober 1991, nr. 37.962; RvS 13 januari 1992, nr. 

38.479,13; Zie ook K. LEUS, “Omtrent het rechtskarakter en de rechtswaarde van bestuurlijke 

omzendbrieven: stand van zaken anno 1993”, T.Gem. 1994, 46-64). 

Aan deze criteria is voldaan: 

gedefinieerd als “een internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of een nationale 

identiteitskaart”; deze criteria zijn niet in de Vreemdelingenwet of een andere bestaande reglementering 

voorzien waardoor deze bijgevolg iets toevoegen aan de bestaande reglementering (RvS 5 februari 

2009, nr. 190.178). 

 

op elke vreemdeling die zich baseert op artikel 9bis Vreemdelingenwet om een aanvraag tot machtiging 

van verblijf in te dienen. 

blijkt uit de bestreden beslissing; niets wekt de indruk dat het hier om een verblijvende richtlijn gaat. 

 bevoegdheid beschikt 

die het haar mogelijk maakt bij betwisting de naleving van de door haar uitgevaardigde normen af te 

dwingen. 

Gelet op de criteria gehanteerd door de Raad van State dient 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 te worden gekwalificeerd als een 

verordenende omzendbrief. De bestreden beslissing is hierop gebaseerd, zoals woordelijk blijkt. 

 

3. 

Uit voorgaande vaststellingen blijkt dat aan de omzendbrief van 21 juni 2007 waarop de bestreden 

beslissing is gestoeld, een reglementaire draagwijdte moet worden toegeschreven. 

Aan een verordenende omzendbrief worden dezelfde rechtmatigheidseisen gesteld als aan alle 

verordenende besluiten, zoals onder andere het voorafgaand advies van de Raad van State, afdeling 

Wetgeving - behoudens dringende noodzakelijkheid - en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Op grond van artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

dient het ontwerp van deze omzendbrief aan de afdeling wetgeving van de Raad van State te moeten 

worden voorgelegd. 

Zulks is niet gebeurd, waardoor de omzendbrief van 21 juni 2007 onwettig is. De bestreden beslissing 

heeft zich derhalve ten onrechte gebaseerd op de omzendbrief van 21 juni 2007 om de bestreden 

beslissing te onderbouwen, waardoor deze eveneens onwettig is. Het middel is gegrond.” 

 

In zijn tweede middel voert verzoeker een schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Hij verschaft de volgende toelichting: 

 

“1. 

Artikel 9bis Vreemdelingenwet stelt: 
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“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 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.” 

De vreemdeling dient derhalve te beschikken over “een identiteitsdocument”. 

Een identiteitsdocument moet worden beschouwd als een document dat de identiteit van de aanvrager 

met voldoende zekerheid kan vaststellen (taalkundige interpretatie op basis van de gebruikte woorden in 

de wettekst zelf). 

 

2. 

Door de verzoekende partij werd in de aanvraag tot machtiging van verblijf volgende elementen 

opgeworpen en bijgevoegd omtrent zijn identiteit: 

“Verzoeker legt ter staving van zijn identiteit alle mogelijke documenten voor waarover hij beschikt (stuk 

2): 

- Bijlage 26 van 12 juni 2013; 

- Bijlage 26 van 5 augustus 2014; 

- Zijn rijbewijs; 

- Zijn arbeidskaart C; 

- Zijn kaart van vervoersmaatschappij De Lijn 

- Zijn attest van immatriculatie 

- Attest Sociaal Verzekerde 

- Bijlage 26 van 09.10.2012; 

 

Verzoeker beschikt niet meer over zijn identiteitskaart. Verzoeker is gevlucht uit Egypte (infra). Zijn 

identiteitsdocument werd hierbij verscheurd. Dit heeft verzoeker destijds reeds verklaard bij het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (infra). Deze verklaringen bevinden 

zich in het administratief dossier. 

De identiteit van verzoeker is, conform de wettelijke voorwaarden, meer dan voldoende aangetoond en 

vaststelbaar.” 

Gelet op de bewoordingen van artikel 9bis Vreemdelingenwet dient de verwerende partij derhalve elk 

document te verifiëren om deze kunnen beschouwd worden als een “identiteitsdocument”. Hiertoe heeft 

zij een discretionaire bevoegdheid. 

Deze discretionaire bevoegdheid kan niet worden ingeperkt door te verwijzen naar een omzendbrief 

waardoor haar bevoegdheid ten onrechte wordt gereduceerd tot een gebonden bevoegdheid, zonder 

een mogelijkheid af te wijken hiervan. 

In het tegengestelde geval wordt een onbestaande voorwaarde toegevoegd aan artikel 9bis 

Vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing schendt hierdoor artikel 9bis Vreemdelingenwet.” 

 

In zijn derde middel voert verzoeker ten slotte een schending aan van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

Hij verstrekt de volgende toelichting: 

 

“1. 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat het bijgebrachte rijbewijs door de verzoekende partij niet 

kan worden weerhouden als een identiteitsdocument. De verwerende partij oordeelt dat een rijbewijs 

niet noodzakelijkerwijze aantoont dat de persoon die in het bezit is van het rijbewijs, de erop vermelde 

identiteit heeft. 

 

Het bijgevoegde rijbewijs door de verzoekende partij vermeldt zeer duidelijk de naam, voornaam, 

geboortedatum, geboorteplaats, handtekening en foto van verzoeker. Het rijbewijs is authentiek 
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(hetgeen niet wordt betwist) en voorzien van de gewoonlijke veiligheidsmaatregelen (zoals een 

watermerk). 

In die zin is het rijbewijs niet meer of niet minder te beschouwen als een veilig en zeker middel om de 

identiteit van de houder ervan vast te stellen. 

Het is kennelijk onredelijk dat de verwerende partij het tegendeel voorhoudt zonder (redelijke) 

verantwoording. 

Bovendien had de verwerende partij kunnen vaststellen dat het CGVS de identiteit van verzoeker niet 

heeft betwijfeld, nu men nazicht heeft gedaan van het administratief dossier. 

In die zin voldoet het bijgebrachte rijbewijs als een identiteitsdocument in de zin van artikel 9bis 

Vreemdelingenwet.” 

 

De middelen worden omwille van hun onderlinge samenhang tezamen onderzocht. 

 

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

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

gelijkgestelde reistitel, of van de nationale identiteitskaart, noch ligt een motivering voor die toelaat  

verzoeker vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9bis, § 1, van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit artikel 9, tweede lid, van de Vreemdelingenwet blijkt dat als algemene regel geldt dat een 

vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van 

oponthoud in het buitenland. 

 

Artikel 9bis, § 1 van dezelfde wet bepaalt evenwel dat in buitengewone omstandigheden en op 

voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, deze machtiging tot verblijf kan 

worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Het tweede lid van dezelfde 

paragraaf bepaalt de gevallen waarin de voorwaarde over 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,  onontbeerlijk is: de aanvraag om machtiging tot verblijf kan niet 

anders dan onontvankelijk verklaard worden indien iemands identiteit onzeker is. Hiervan dienen twee 

situaties onderscheiden te worden waarin het voorleggen van een identiteitsdocument niet noodzakelijk 

is: 

 

– de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken; 

– de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont. 

 

(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 

ontvankelijkheidsvoorwaarden: 

1° er zijn buitengewone omstandigheden aanwezig om het niet afhalen van de machtiging bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen; 

2° 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. 

 

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. 
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De Raad stelt vast dat verzoeker in de aanvraag om verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet geen afschrift neerlegt van zijn nationaal paspoort of identiteitskaart. Hij 

stelde evenwel dat hij niet over een identiteitskaart beschikt daar deze bij zijn vlucht uit Egypte in 

stukken werd gescheurd.  

 

Ook in zijn verzoekschrift weerlegt verzoeker niet dat hij geen paspoort of daarmee gelijkgestelde 

reistitel voorlegde. Hij herhaalt dat hij dit niet kon voorleggen omdat zijn identiteitskaart in stukken werd 

gescheurd, hetgeen hij reeds aanhaalde in zijn asielrelaas. Hij stelt evenwel dat hij een kopie van zijn 

rijbewijs, zijn bijlagen 26, zijn arbeidskaart C, zijn kaart van de vervoermaatschappij “de Lijn”, zijn attest 

van immatriculatie en zijn attest sociaal verzekerde neerlegde. Naar zijn oordeel tonen deze 

documenten zijn identiteit afdoende aan. 

 

Verzoeker meent in het eerste middel dat de gemachtigde ten onrechte steunt op de omzendbrief van 

21 juni 2007 om enkel een internationaal erkend paspoort, een gelijkgestelde reistitel of een nationale 

identiteitskaart te aanvaarden, omdat deze onwettig is. Verzoeker stelt immers dat deze omzendbrief 

een verordenend karakter heeft en daar deze niet voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad 

van State is voorgelegd, is deze onwettig. Verzoeker meent ook dat met deze omzendbrief iets wordt 

toegevoegd aan de wet, die zelf de term ‘identiteitsdocument’ niet definieert.  

 

De Raad merkt op dat uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat zij steunt op artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet. Zoals hierboven reeds aangehaald, blijkt uit dit artikel dat een aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet gepaard moet gaan met een 

identiteitsdocument. 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), wordt met betrekking tot de 

documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde het volgende gesteld: “In dit verband kunnen enkel een 

internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart aanvaard 

worden.” Hieruit blijkt dat het de wil van de wetgever zelf was om de term identiteitsdocument uit artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet strikt te interpreteren en enkel een internationaal erkend paspoort, een 

gelijkgestelde reistitel of een nationale identiteitskaart te aanvaarden. De gemachtigde stelt in de 

bestreden beslissing dan ook, conform de wil van de wetgever, vast dat het identiteitsdocument, dat bij 

de aanvraag om humanitaire redenen moet worden gevoegd, één van de hierboven geciteerde 

documenten moet zijn. Er blijk niet dat dit louter voortvloeit uit de omzendbrief van 21 juni 2007 die 

verzoeker citeert. Verzoekers kritiek op de onwettigheid van de omzendbrief van 21 juni 2007 in het licht 

van artikel 3, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 kan bijgevolg 

niet leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing, gezien het om een overtollig motief gaat. Ten 

overvloede blijkt ook dat de invulling die in de omzendbrief is gegeven aan de term “identiteitsdocument” 

in lijn ligt met de uitdrukkelijke wil van de wetgever. 

 

Waar verzoeker meent dat de door hem ingediende documenten afdoende zijn identiteit aantonen, wijst 

de Raad er opnieuw op dat uit bovenstaande blijkt dat het de wil is van de wetgever om de term 

‘identiteitdocument’, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, heel strikt te interpreteren. De 

Raad kan enkel vaststellen dat de door verzoeker ingediende documenten met name het rijbewijs, de 

bijlagen 26, de arbeidskaart C, de kaart van de vervoermaatschappij “de Lijn”, het attest van 

immatriculatie en het attest sociaal verzekerde geen “internationaal erkend paspoort of een 

gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart” zijn en derhalve geen identiteitsdocument 

volgens de wil van de wetgever in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet vormen. Ook het 

gegeven dat zijn identiteit in het kader van eerdere procedures niet werd betwist, betekent op zich niet 

dat verzoeker vrijgesteld wordt van de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde om een 

identiteitsdocument te moeten indienen op het ogenblik van zijn aanvraag. 

 

Verzoeker voert een afzonder betoog met betrekking tot zijn rijbewijs en meent opnieuw dat dit een 

voldoende veilig en zeker middel is om de identiteit aan te tonen. De Raad kan niet anders dan herhalen 

dat een rijbewijs geen identiteitsdocument is stricto sensu en dat het duidelijk de wil van de wetgever is 

om dit document niet als een identiteitsdocument in het kader van een procedure gestoeld op artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet te aanvaarden. De gemachtigde stelt zich bijgevolg niet kennelijk 

onredelijk op. 

 

In zoverre verzoeker beroep zou willen doen op de tweede uitzondering voorzien in artikel 9bis, §1, 

tweede lid, van de Vreemdelingenwet omdat hij zich in een situatie bevindt van een vreemdeling die 

aantoont dat het onmogelijk is om het vereiste document in België te verwerven, merkt de Raad op dat 
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de gemachtigde in de bestreden beslissing verzoekers betoog hieromtrent niet geloofwaardig achtte. 

Verzoeker meent dat hij geen identiteitsdocument in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

kan voorleggen omdat zijn identiteitskaart bij zijn vlucht uit Egypte werd verscheurd. De gemachtigde 

merkt echter terecht op dat verzoeker een kopie van deze identiteitskaart voorlegde in het kader van zijn 

tweede internationaal beschermingsverzoek van 12 juni 2013. Verzoeker maakt niet duidelijk waarom 

het voor hem onmogelijk was bij de huidige aanvraag deze opnieuw voor te leggen. Bovendien toont 

verzoeker met zijn betoog ook niet aan dat hij geen nieuw identiteitsdocument in de zin van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet kan verwerven. Verzoeker toont dan ook niet aan zich in de 

uitzonderingssituatie voorzien in artikel 9bis, §1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet te bevinden. 

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste 
gegevens of op kennelijk onredelijke wijze werd genomen. Er kan geen miskenning van artikel 9bis van 
de Vreemdelingenwet in hoofde van de gemachtigde vastgesteld worden. Verzoeker toont ook niet aan 
dat de gemachtigde met enig nuttig, aan hem voorgelegd element geen rekening heeft gehouden. Een 
schending van de zorgvuldigheidsplicht wordt niet aangetoond. 
 
De middelen zijn ongegrond. 
 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden. 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 nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door verweerder. 

 

 

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 één augustus tweeduizend achttien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN A. MAES 

 


