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 nr. 192 369 van 21 september 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Libanese nationaliteit te zijn, op 8 maart 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 7 februari 2017 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 verklaard wordt, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 10 

februari 2017. 

 

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 19 juni 2017 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 4 juli 2017. 

 

Gelet op de beschikking van 14 juli 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. EL KHOURY, die loco advocaat H. VAN VRECKOM 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden bestuurshandeling betreft de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 7 februari 2017 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 (hierna: de 
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vreemdelingenwet) onontvankelijk verklaard wordt, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 10 

februari 2017. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

ingegaan worden op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen 

van de verzoekende partij. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 Overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet werd aan de partijen de grond 

meegedeeld waarop de kamervoorzitter zich steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een 

louter schriftelijke procedure kan ingewilligd worden. In casu werd het volgende gesteld:  

 

“De bestreden bestuurshandeling betreft de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 7 februari 2017 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard 

op grond van voormeld artikel 9ter, § 3, 1°. 

De verzoekende partij voert in een enig middel onder meer de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht, van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en van de zorgvuldigheidsplicht.  

Ze betoogt dat het vermelde adres in de aanvraag wel degelijk de effectieve verblijfsplaats is en dat uit 

het enkele feit dat zij op 14 november 2016 kortstondig (met name tot 26 november 2016 zoals zou 

blijken uit een kopie van het paspoort toegevoegd aan het verzoekschrift) het Belgisch grondgebied 

heeft verlaten om haar moeder te bezoeken die in het ziekenhuis was opgenomen, niets afdoet van het 

feit dat het adres opgegeven in de aanvraag tot machtiging tot verblijf nog steeds de effectieve 

verblijfsplaats uitmaakt. De verzoekende partij betoogt dat de tegenpartij geen enkele andere stappen 

heeft ondernomen om na te gaan, bijvoorbeeld bij wege van een woonstcontrole via het 

gemeentebestuur, om te verifiëren of zij effectief nog verbleef op het opgegeven adres in de aanvraag 

tot machtiging tot verblijf vooraleer de bestreden beslissing te nemen en dat indien de tegenpartij 

stappen zou hebben ondernemen om na te gaan of zij effectief nog op het opgegeven verblijfsadres zou 

verblijven op het moment van het nemen van de bestreden beslissing, er eenvoudigweg had kunnen 

worden vastgesteld dat zij nog steeds op dit verblijfsadres verblijft. De verzoekende partij wijst er tevens 

op dat het kennelijk onvoldoende is om zich te baseren op deze informatie om er automatisch uit af te 

leiden dat ze definitief het Belgisch grondgebied zou hebben verlaten, temeer daar bij het indienen van 

de aanvraag om machtiging tot verblijf de aandacht werd gevestigd op het feit dat zij nog steeds een 

hangende asielaanvraag heeft in België en dat zij werd opgeroepen door het Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen om te worden gehoord over een eventuele intrekking ervan. 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, wijst de Raad erop dat 

deze inhoudt dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven, dit zijn 

motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van 

die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (cf. RvS 5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 

september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële motivering vereist met 

andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een 

voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort 

het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 

februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht en de 

vraag of sprake is van een afdoende motivering wordt onderzocht in het licht van de bepaling waarop de 

bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden steunt, met name artikel 9ter, 

§ 3, 1° van de vreemdelingenwet, waarnaar in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt verwezen. 

Artikel 9ter, § 3, 1° van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“§ 3 De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk: 
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1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangetekende brief bij de minister of zijn 

gemachtigde of wanneer de aanvraag niet het adres van de effectieve verblijfsplaats in België bevat; 

(…)” 

De bestreden beslissing is gesteund op het gegeven dat, hoewel in de aanvraag van 6 september 2016 

een feitelijke verblijfsplaats wordt opgegeven, uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene het 

Belgische grondgebied heeft verlaten op 14 november 2016 zoals blijkt uit het verslag van de 

Luchtvaartpolitie Zaventem opgenomen in het administratief dossier waarbij de gemachtigde stelt dat 

bijgevolg het bewijs ontbreekt of betrokkene daadwerkelijk en feitelijk in België verblijft. 

De Raad stelt vast dat bij het indienen van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet op 6 september 2016, de verzoekende partij een adres te Sint-Gillis 

opgaf als verblijfsplaats, en dat dit adres ook elders in het administratief dossier wordt vermeld als haar 

verblijfsplaats (zoals onder meer blijkt uit een visumaanvraag van O. A. van 11 februari 2009, aangeduid 

als zoon van de verzoekende partij). Uit nazicht van het rijksregister blijkt dat de verzoekende partij 

geenszins lijkt afgeschreven te zijn bij voormelde gemeente en daar nog steeds aangemeld blijkt te zijn.  

Uit het administratief dossier blijkt weliswaar dat de verzoekende partij op 14 november 2016 het 

Belgisch grondgebied heeft verlaten, maar de verzoekende partij betoogt reeds op 26 november 2016, 

aldus vóór het nemen van de bestreden beslissing, teruggekeerd te zijn naar België, hetgeen de 

verwerende partij niet betwist. Ten overvloede blijkt uit het proces-verbaal van de openbare zitting van 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 27 januari 2017 dat de verzoekende partij persoonlijk 

aanwezig was voor de Raad inzake haar asielprocedure. 

Gelet op de vaststelling dat de verzoekende partij zich zowel bij het indienen van haar aanvraag om 

machtiging tot verblijf als op het moment van de bestreden beslissing in België bevond, komt het de 

Raad onzorgvuldig en kennelijk onredelijk voor van de gemachtigde om zich louter - en zonder enig 

nader onderzoek in licht van alle elementen van het dossier - te baseren op het vertrek van 14 

november 2016. Het loutere gegeven dat de verzoekende partij het Belgisch grondgebied kortstondig 

verliet na het indienen van haar aanvraag - terwijl de verzoekende partij terugkeerde vóór het treffen van 

de bestreden beslissing en steeds ingeschreven stond bij de opgegeven gemeente - lijkt niet te kunnen 

volstaan om te beslissen dat hoewel een verblijfsadres werd vermeld bij de aanvraag, hieruit kan 

afgeleid worden dat het bewijs of betrokkene daadwerkelijk en feitelijk in België verblijft, ontbreekt.  

De verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen dat de verzoekende partij niet betwist het 

grondgebied te hebben verlaten op 12 november 2016 en hierbij door de luchthavenpolitie werd 

gecontroleerd doch geen terugkeerticket kon voorleggen. De verwerende partij betoogt dat het aan 

betrokkene toekwam om na zijn terugkomst in het Rijk en alvorens de bestreden beslissing werd 

genomen, zijn aanvraag te updaten en te laten weten dat hij terug in het Rijk was. Ze benadrukt dat de 

enige informatie waarover het bestuur beschikte het verslag van de Luchtvaartpolitie was dat stelde dat 

de verzoekende partij vertrokken was uit het Rijk en niet in het bezit was van een terugkeerticket 

waardoor haar terugkomst onzeker was. De verwerende partij gaat er echter met dit betoog aan voorbij 

dat de verzoekende partij zich op het moment van de bestreden beslissing wel degelijk in België bevond 

en dat tevens in het verslag van de Luchtvaartpolitie wordt vermeld dat de verzoekende partij tijdens de 

controle aangaf naar haar geboorteland te gaan om “familiebezoek” en waarbij wordt vernomen dat de 

vader ziek is zodoende niet blijkt dat er sprake was van een definitieve of langere terugkeer naar het 

herkomstland. Derhalve kwam het de verwerende partij evenzeer toe om bij het nemen van de 

bestreden beslissing zorgvuldig te werk te gaan om zich ervan te vergewissen of het opgegeven adres 

“de effectieve verblijfsplaats” in de zin van artikel 9ter, § 3, 1° van de vreemdelingenwet betrof, zoals 

onder meer aan de hand van een woonstcontrole.  

Een schending van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht in het licht van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet wordt aannemelijk gemaakt. 

Het enig middel lijkt in de aangegeven mate gegrond, zodat op de andere onderdelen ervan niet verder 

dient te worden ingegaan. 

De bestreden beslissing dient te worden vernietigd.” 

 

3.2 Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verwerende partij kenbaar dat zij het niet eens is 

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

vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te 

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog haar 

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. RvS 26 juni 2013, nr. 224.092; 

Wetsontwerp van 6 december 2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. 

Kamer, 2010-2011, nr. 53 0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als 

een bijkomende memorie. Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet 

toe strekt aan de verwerende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in de nota met 

opmerkingen, hetzij deze waarop in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de 
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vreemdelingenwet precies gewezen wordt, hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter 

terechtzitting vermag dit niet te doen. 

 

3.3 Op 4 juli 2017 dient de verwerende partij een verzoek tot horen in, waarin zij niet slechts vraagt 

gehoord te worden, maar tevens de redenen uiteenzet waarom zij wenst gehoord te worden. Gelet op 

het bovenstaande kan met deze schriftelijk aangevoerde redenen echter geen rekening gehouden 

worden. Ter terechtzitting van 29 augustus 2017, alwaar zij uitdrukkelijk uitgenodigd wordt te reageren 

op de in de beschikking van 19 juni 2017 opgenomen grond, wordt het volgende gesteld: “VwP stelt dat 

zij nooit op de hoogte werd gesteld van de oproeping en van de aanwezigheid van VzP in de zaak tegen 

het CGVS en benadrukt dat zij geen partij was in deze procedure. VwP stelt dat zij ook niet op de 

hoogte werd gesteld van het zittingsblad en benadrukt dat ze over bewijs beschikte dat betrokkene het 

grondgebied had verlaten op 12 november 2016. VwP stelt dat indien de redenering van de beschikking 

wordt gevolgd, dit tot gevolg zou hebben dat het bestuur, zelfs als er een officieel bewijs van vertrek 

voorligt, toch zou moeten onderzoeken of VzP al dan niet is teruggekomen. Dit zou leiden tot een 

overbelasting van het bestuur en is niet werkbaar. VwP stelt dat de 9ter-procedure een gunstmaatregel 

betreft en de betrokkene dus zelf de nodige stappen diende te ondernemen om te bewijzen dat ze op 

het grondgebied verblijft te meer ze het grondgebied had verlaten. VzP verwijst naar haar verzoekschrift 

en de beschikking en stelt vervolgens dat uit de feiten blijkt dat ze het grondgebied kortstondig had 

verlaten voor haar vader. VzP meent dat er aldus sprake is van een foute feitenvinding.” 

 

3.4 In zoverre de verwerende partij stelt dat zij nooit op de hoogte werd gesteld van de oproeping en 

van de aanwezigheid van de verzoekende partij in de zaak tegen het CGVS en benadrukt dat zij geen 

partij was in deze procedure en eveneens niet op de hoogte werd gesteld van het zittingsblad van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), dient opgemerkt te worden dat dit geheel ten 

overvloede werd opgemerkt in de beschikking. Daargelaten de vraag of de verwerende partij op de 

hoogte kon zijn van de persoonlijke verschijning van de verzoekende partij, neemt dit niet weg dat de 

verwerende partij eraan voorbijgaat dat de verzoekende partij het Belgisch grondgebied slechts 

kortstondig verliet na het indienen van haar aanvraag, terugkeerde vóór het treffen van de bestreden 

beslissing en steeds ingeschreven stond bij de opgegeven gemeente, zoals blijkt uit de gegevens van 

het rijksregister (informatie waartoe de verwerende partij wel toegang had).  

 

In zoverre de verwerende partij benadrukt dat zij over bewijs beschikte dat betrokkene het grondgebied 

had verlaten en stelt dat indien de redenering van de beschikking wordt gevolgd, dit tot gevolg zou 

hebben dat het bestuur, zelfs als er een officieel bewijs van vertrek voorligt, toch zou moeten 

onderzoeken of een verzoekende partij al dan niet is teruggekomen, stelt de Raad in de eerste plaats 

vast dat de verwerende partij voorbijgaat aan de concrete elementen van het dossier. Zo maakt het 

‘officieel bewijs van vertrek’ geenszins melding van een definitieve of langere terugkeer naar het land 

van herkomst. In tegendeel, uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij 

uitdrukkelijk had aangegeven dat er sprake was van een familiebezoek en de verzoekende partij werd 

ook geenszins afgeschreven bij haar gemeente. Gelet op deze concrete vaststellingen en de vaststelling 

dat de verwerende partij niet betwist dat de verzoekende partij zich ten tijde van de bestreden beslissing 

terug op het Belgische grondgebied bevond, komt het de Raad onzorgvuldig en kennelijk onredelijk voor 

van de gemachtigde om zich louter - en zonder enig nader onderzoek in licht van alle elementen van het 

dossier - te baseren op voormeld vertrek van november 2016. Met haar louter hypothetisch betoog dat 

er sprake zou zijn van een overbelasting en dergelijk onderzoek niet werkzaam zou zijn, kan de 

verwerende partij geen afbreuk doen aan de vaststelling dat het evenzeer aan haar toekomt om bij het 

nemen van de bestreden beslissing zorgvuldig te werk te gaan, al dan niet aan de hand van 

woonstcontroles.  

 

Waar de verwerende partij er ten slotte op wijst dat dat de 9ter-procedure een gunstmaatregel betreft en 

de betrokkene dus zelf de nodige stappen diende te ondernemen om te bewijzen dat ze op het 

grondgebied verblijft te meer ze het grondgebied had verlaten, stelt de Raad vast dat op dit betoog 

middels de beschikking van 19 juni 2017 reeds op werd geantwoord. Door argumenten aan te halen die 

reeds werden aangebracht in de nota met opmerkingen, brengt de verwerende partij geen elementen 

aan die de Raad ertoe zouden nopen anders te oordelen dan hetgeen reeds in voormelde beschikking 

werd aangegeven. 

 

Gelet op het bovenstaande en met verwijzing naar de in voornoemde beschikking van 19 juni 2017 

opgenomen grond dient te worden vastgesteld dat het enig middel in de aangegeven mate gegrond is. 
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3.5 Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing. De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder onderzoek. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 7 februari 2017 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt, wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig september tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


