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 nr. 56 283 van 18 februari 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 3 december 2010 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 4 oktober 2010 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang, 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. 

 

Gelet op de beschikking van 10 januari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 februari 

2011. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. MOSKOFIDIS, die loco advocaat M. SAMPERMANS 

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

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende bij aangetekend schrijven van 15 december 2009 een aanvraag in om, in toepas-

sing 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 (hierna: de Vreemdelingenwet), tot een 

verblijf gemachtigd te worden. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 4 oktober 2010 de 

beslissing waarbij verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk werd verklaard. Deze 

beslissing, die verzoeker op 3 november 2010 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt:  
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

15/10/2009 bij onze diensten werd ingediend door : 

 

(R., M.) (…) 

 

in toepassing 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, ingesteld door artikel 5 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 in toepassing van genoemd artikel 9ter, § 3, van de wet van 15 december 

1980 en in toepassing van artikel 7, § 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 17/05/2007 (B.S. 

31/05/2007). 

 

Reden: 

In het verzoekschrift werd als feitelijke verblijfplaats het adres opgegeven : Rue des Plentes 74 te 1210 

Sint-Joost-Ten-Node. Dat na woonstcontrole uitgevoerd door de Lokale Politie van Sint-Joost-Ten-Node 

op 26/09/2010 gebleken is dat betrokkene niet op dit opgegeven adres verblijft. Bijgevolg stemt het in de 

aanvraag opgegeven adres niet overeen met het adres van zijn feitelijke verblijfplaats in België. (K.B. 

van 17/05/2007 artikel 7, § 1, vierde lid) Dat bovendien het bewijs ontbreekt of betrokkene daadwerkelijk 

en feitelijk in België verblijft. (artikel 9ter, §1, 1e lid Vreemdelingenwet)” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien het beroep tot nietigverklaring slechts 

korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om de opgeworpen exceptie te onder-

zoeken. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Hij verstrekt volgende toelichting: 

 

“Verwerende partij stelt dat het opgegeven verblijfplaats adres niet overeenstemt met (het) werkelijke 

verblijfadres. 

 

Het is bijzonder merk(…)waardig dat het verslag dd. 6.10.2010 van de politie vermeld(t) dat het 

onderzoek van de politie wel ok is. 

 

Gezien de discretionaire bevoegdheid van verwerende partij, en gezien de positieve woonstcontrole, lijkt 

deze beslissing van verwerende partij niet redelijk en onrechtvaardig te zijn.”  

 

3.2. Verweerder repliceert als volgt: 

 

“In een quasi onleesbare kopie van het inleidend verzoekschrift, houdt verzoeker ter ondersteuning voor 

dat ‘het verslag van de politie van 6.10.2010 van de politie vermeldt dat het onderzoek van de politie ok 

is’. 

 

Verzoekers beschouwingen kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing. 

 

Verzoeker kan immers niet dienstig naar een vermeend politieverslag verwijzen van 06.10.2010. dat 

zodoende dateert van na de bestreden beslissing dd. 04.10.2010. 

 

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: RvV nr. 509, 29 juni 2007) 
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Voor het beoordelen van de wettelijkheid van een bestuursbeslissing dient men zich inderdaad te 

plaatsen op het ogenblik van het nemen van die beslissing, rekening houdend met de alsdan 

voorhanden zijnde feitelijke en juridische gegevens (cf. bv. R.v.St. nr. 46.794, 30.3.1994, R.A.C.E. 1994, 

z.p.)  

 

Aan de gemachtigde kan vanzelfsprekend niet worden verweten geen kennis te hebben gehouden met 

een vermeende politieverslag dat dateert van na de bestreden beslissing, en waarvan de gemachtigde 

zodoende sowieso geen kennis had op het ogenblik van het nemen van zijn beslissing. 

 

In casu kan enkel worden vastgesteld dat de gemachtigde geheel terecht een beslissing tot onontvanke-

lijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9ter van de Vreemdelingenwet 

heeft genomen. 

 

Dit gelet op het politieverslag van 26.092010 waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in de bestreden 

beslissing en dat zich ook in het administratief dossier bevindt. Uit dit politieverslag blijkt duidelijk dat de 

woonstcontrole hij verzoeker negatief was. 

 

Verzoeker betwist de concrete motieven van de bestreden beslissing ook niet in zijn verzoekschrift: hij 

ontkent niet dat er op 26.092010 terecht een negatief politieverslag is opgesteld door de politie. 

 

De gemachtigde heeft gezien dit politieverslag van 26.09.2010 geheel terecht een beslissing tot 

onontvankelijkheid van de aanvraag op grond van art. 9ter van de Vreemdelingenwet genomen. 

 

Desbetreffend verwijst de verwerende partij voor zoveel als nodig naar art. 9ter van de Vreemdelingen-

wet dd. 15.12.1980. dat uitdrukkelijk stipuleert dat: 

 

“1. De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument en die op zodanige 

wijze lijdt aan een ziekte dat (...)“ 

 

Artikel 7 van het K.B. tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 

tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf. 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bepaalt vervolgens: 

 

“§ 1. De aanvraag van de machtiging tot verblijf bedoeld in artikel 9ter, 1, van de wet, moet ingediend 

worden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de gemachtigde van de minister. De 

aanvraag gaat vergezeld van de volgende documenten en inlichtingen: 

 

1° hetzij een afschrift van zijn nationaal paspoort of van zijn identiteitskaart, hetzij de motivering die 

toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van artikel 9ter, 1, derde lid, van de wet 

2°  een medisch getuigschrift aangaande zijn ziekte bedoeld in artikel 9ter, § 1, van de wet; 

3° enige andere dienstige informatie of enig ander dienstig stuk met betrekking tot zijn ziekte waarover 

hij beschikt op het moment van de indiening van zijn aanvraag; 

4° het adres van zijn feitelijke verblijfplaats in België. 

 

§ 2. Onverminderd artikel 9ter, § 3, van de wet, verklaart de gemachtigde van de minister de aanvraag 

onontvankelijk indien de in § 1 vermelde documenten en inlichtingen niet of slechts gedeeltelijk bij de 

inleidende aanvraag werden gevoegd, of indien deze aanvraag niet werd ingediend door middel van een 

aangetekend schrijven. 

(…)” 

 

Verzoeker dient aldus te voldoen aan hoger vermelde wettelijke en reglementaire bepalingen, waarnaar 

ook in de bestreden beslissing uitdrukkelijk werd verwezen, om in aanmerking te komen voor een 

verblijfsrecht op basis van deze bepalingen.  

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid oordeelde geheel terecht, en 

binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, dat verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van art. 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk is. 

 

De gemachtigde handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete 

situatie daadwerkelijk kenmerken en waarvan de gemachtigde kennis had op het ogenblik van het 
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nemen van de beslissing, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels. het redelijkheidsbeginsel 

incluis. 

 

Verzoeker kan niet dienstig anders voorhouden. Zijn beschouwingen falen in feite en in rechte, en 

kunnen niet worden weerhouden.” 

 

3.3. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker geen kennelijke wanverhouding aantoont tussen de 

overwegingen die de bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing. 

Verzoeker kan derhalve niet gevolgd worden waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel geschonden 

werd (cf. RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  

 

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 februari tweeduizend en elf door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


