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 nr. 42 815 van 30 april 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en 

schepenen. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 18 februari 2010 

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

burgemeester van de stad Kortrijk van 20 januari 2010 tot niet in overwegingname van een 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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 maart 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 april 2010. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat N. DIRICKX verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. DECALUWE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende bij schrijven gedateerd op 7 december 2009 een aanvraag in om, 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), te worden 

gemachtigd tot een verblijf in het Rijk van meer dan drie maanden. 

 

1.2. De gemachtigde van de burgemeester van de stad Kortrijk nam op 20 januari 2010 de beslissing tot 

niet in overwegingname van de aanvraag om machtiging tot verblijf. Deze beslissing is gemotiveerd als 

volgt: 

 

“(…) Genoemde vreemdeling gaf te kennen te verblijven op het volgende adres:  

(…)- 8500 Kortrijk.   
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Uit de controle op 12 januari 2010.. blijkt echter dat deze vreemdeling niet werkelijk op dit adres woont.   

 

Bijgevolg kan de aanvraag in het kader 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, niet in 

overweging worden genomen. (…)” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn vooralsnog kosteloos, zodat geen 

gevolg kan verleend worden aan de vraag van verzoeker om verweerder te veroordelen tot de kosten 

van het geding. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en 

van de materiële motiveringsverplichting.  

 

Verzoeker licht zijn middel als volgt toe: 

 

“(…) - De motivering van de beslissing is onjuist wanneer men stelt dat verzoeker niet woont op het 

opgegeven adres. 

De beslissing van niet-inoverwegingneming is te voorbarig. 

 

-Reeds sinds minstens februari 2009 ontvangt verzoeker post op het adres aan de (…). Uit de 

toegevoegde stukken blijkt dat verzoeker al een geruime tijd, nl. voor en na de woonstcontrole van de 

politie van Kortrijk, verblijft op het adres aan de (…). De postbode weet verzoeker dus wel te vinden. Er 

bestaat voor de politie/wijkagent geen grondige reden om verzoeker niet te vinden. Ook vandaag 

verblijft verzoeker nog op het opgegeven adres. Dit blijkt uit het geheel van toegevoegde stukken. 

 

Een beslissing waarbij een aanvraag zoals verzoeker die heeft ingediend, onontvankelijk verklaard 

wordt, kan enkel getroffen worden indien ondubbelzinnig uit een werkelijke controle ter plaatse blijkt dat 

verzoeker niet feitelijk verblijft op het door hem in zijn aanvraag opgegeven verblijfsadres. Door de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf van verzoeker onontvankelijk te verklaren via de verwijzing naar een 

verslag van de wijkagent – uit de controle van 12 januari 2010 blijkt echter dat deze vreemdeling niet 

werkelijk op dit adres woont  –, die zijn conclusie dat verzoeker niet verblijft op het door hem opgegeven 

verblijfsadres, enkel steunt op een éénmaIig bezoek, schendt de gemachtigde van de Minister artikel 

9bis van de vreemdelingenwet, te meer daar verzoeker dmv vele brieven aantoont dat hij post ontvangt 

op dit adres voor en na 12 januari 2010 en bijgevolg dus op dit adres verblijft. 

 

\/erzoeker verwijst in deze context naar het arrest van uw Raad, RvV, nr. 28 893 van 9 juni 2009. 

 

-Uit de bestreden beslissing blijkt dat de wijkagent zich één maal, nl op 12 januari 2010 heeft 

aangeboden op het adres van verzoeker. Het is toch maar al te gek dat de wijkagent niet een tweede 

maal het adres van verzoeker heeft gecontroleerd. 

 

Waarom is er geen bijkomend onderzoek gedaan, zoals bv. een buurtonderzoek, een onderzoek of 

navraag bij de betrokkene? Waarom heeft de wijkagent geen briefje achtergelaten met de vraag zich 

aan te bieden bij het politiekantoor? Waarom heeft de wijkagent zich niet een tweede keer aangeboden 

aan de (…)? 

 

Verzoeker woont al geruime tijd op dit adres en ontvangt er al zijn post. Hij beseft dat deze 

regularisatieaanvraag een laatste redmiddel is om eindelijk verblijf in België te krijgen. Verzoeker is jurist 

van opleiding en heeft zijn thuisland Soedan moeten verlaten omwille van de onveilige toestand. Deze 

aanvraag is voor verzoeker van groot belang. Verzoeker zou dan ook geen adres opgeven waar hij niet 

werkelijk verblijft. 

 

Verzoeker verwijst naar enkele bijkomende arresten (RvV 28/8/2007, nr 1397, RvV 16/10/2007, nr 2684, 

RvV 30/8/2007, nr 1487) waarbij vestigingsaanvragen van echtgenoten van Belgen (artikel 40 Vw) 

werden geweigerd omdat een of beide van de partners afwezig waren op het ogenblik van de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 van 4 

woonstcontrole. Volgens de RvV waren de weigeringsbeslissingen te voorbarig en moest bijkomend 

onderzoek plaatsvinden. 

 

Deze rechtspraak verplicht gemeenten en de DVZ om zich soepeler en actiever op te stellen bij de 

controle van de gezamenlijke vestiging in het kader van een aanvraag gezinshereniging op basis van 

artikel 40 Vreemdelingenwet. Zelfs wanneer een of de beide echtgenoten meermaals afwezig zijn bij 

woonstcontroles, vormt dit geen voldoende reden tot weigering van de vestigingsaanvraag. 

 

Uiteraard gaat het in deze zaak niet om een aanvraag tot vestiging maar om een aanvraag tot 

machtiging voor verblijf van langer dan drie maanden. Naar analogie kunnen de aangehaalde uitspraken 

ook toepassing vinden in huidig dossier. 

 

- De beslissing is op een foutieve feitenvinding, een beoordelingsfout gesteund, in strijd met de stukken 

en de werkelijkheid. De beslissing schendt de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de 

materiële motiveringsverplichting. (…)” 

 

3.2. De Raad merkt op dat hij bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd is om 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij het nemen van 

een beslissing 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). In 

casu dient de naleving van de materiële motiveringsplicht te worden onderzocht in het kader van de 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan een vreemdeling in buitengewone 

omstandigheden een aanvraag om machtiging tot verblijf indienen bij de burgemeester van de plaats 

waar hij verblijft. Het is niet betwist dat verzoeker bij schrijven gedateerd op 7 december 2009 een 

aanvraag om machtiging tot verblijf indiende bij de burgemeester van de stad Kortrijk. Aangezien een 

aanvraag om machtiging tot verblijf, overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, enkel kan 

worden ingediend bij de burgemeester van de plaats waar deze vreemdeling verblijft is het evident dat – 

teneinde na te gaan of de aanvraag rechtsgeldig werd ingediend – moet worden geverifieerd of de 

aanvrager effectief op het grondgebied van de stad of gemeente in kwestie verblijft.  

 

Uit het door verweerder neergelegde administratief dossier blijkt dat op 12 januari 2010 een politie-

controle plaatsvond teneinde vast te stellen of verzoeker effectief verbleef op het door hem opgegeven 

adres. Tijdens deze controle kon verzoeker niet worden aangetroffen. Uit een buurtonderzoek bleek 

verder dat verzoeker onbekend was bij de huidige bewoners en dat verzoeker volgens de huisbaas was 

vertrokken.  

 

De Raad oordeelt dat het niet als kennelijk onredelijk kan worden beschouwd om op basis van het 

politieverslag van 12 januari 2010 te besluiten dat verzoeker niet daadwerkelijk woonachtig was op het 

door hem opgegeven adres, nu blijkt dat de wijkinspecteur die met het onderzoek werd belast op de 

hoogte werd gesteld door de personen die op het door verzoeker opgegeven adres verblijven dat 

verzoeker er niet bekend is en dat deze inspecteur tevens contact heeft opgenomen met de huisbaas 

die verklaarde dat verzoeker vertrokken was. Gelet op deze vaststellingen kan verweerder ook niet 

gevolgd worden in zijn stelling dat verscheidene adrescontroles hadden dienen te worden doorgevoerd 

en kan hij niet dienstig verwijzen naar de arresten van de Raad die werden geveld in zaken waar de 

feitelijke situatie verschillend was.  

 

Verzoeker voert thans weliswaar verschillende bewijzen aan dat hij post ontving op het door hem 

opgegeven adres, doch dienaangaande dient te worden gesteld dat deze stukken slechts worden 

bijgebracht na het nemen van de bestreden beslissing, zodat verweerder er geen rekening mee kon 

houden en dat uit het feit dat men post ontvangt op een welbepaald adres ook niet zonder meer kan 

worden afgeleid dat men ook daadwerkelijk op dat adres woont.  

  

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens of op kennelijk onredelijke wijze, zodat geen miskenning van de materiële 

motiveringsplicht of van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan worden vastgesteld. 

 

Het middel is ongegrond. 
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Verzoeker heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig april tweeduizend en tien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK  

 


