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 nr. 43 961 van 27 mei 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Mechelen, vertegenwoordigd door het college van burgmeester en 

schepenen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 19 maart 2010 heeft 

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

burgemeester van de stad Mechelen van 22 februari 2010 houdende de niet inoverwegingneming van 

een 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, aan verzoekende partij 

ter kennis gebracht op 22 februari 2010. 

 

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 21 april 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 mei 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE RAEDEMAEKER, die verschijnt voor de verzoekende 

partij en van advocaat I. DAOU, die loco advocaat B. DE KEYSER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker van Algerijnse nationaliteit dient op 6 december 2009 een aanvraag in 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 (hierna: de 

Vreemdelingenwet). 

 

 

 

Verzoeker verklaart te verblijven op het adres X. 
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Bij een controle op 7 februari 2010 wordt verzoeker niet aangetroffen op dit adres. 

 

Bij een controle op 8 februari 2010 wordt verzoeker aangetroffen. 

 

Op 22 februari 2010 neemt de gemachtigde van de burgemeester van Mechelen de beslissing tot niet 

inoverwegingneming van de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Dit is de bestreden beslissing. 

 

“Beslissing tot niet in overwegingneming van een 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. 

De genaamde / de persoon die verklaart te heten A. S.-E. (…)(naam en voornaam), 

van Algerije nationaliteit, 

geboren te (…) 

heeft zich op 06/12/2009 bij het gemeentebestuur aangemeld om met 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, een aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk in te dienen.  

Genoemde vreemdeling gaf te kennen te verblijven op het volgende adres: S. (…) 30 bus 1 - 2800 

Mechelen.  

Uit de controles op 07/02/2010 en 08/02/2010 blijkt echter dat deze vreemdeling niet werkelijk op dit 

adres woont. (Besluit: politioneel verslag : betrokkene komt NIET in aanmerking wegens geen 

daadwerkelijke bewoning op dit adres en er geen belangen te hebben.)  

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.“ 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat als volgt luidt: 

 

“Eerste middel: Schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 julil991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; van de materiële motiveringsplicht; en van de beginselen van 

behoorlijk bestuur, met name het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel; 

Verzoeker betwist de formele motivering van de bestreden beslissing. 

Overeenkomstig artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, dient de motivering van een administratieve 

beslissing de feitelijke en juridische gronden te vermelden opdat de bestuurde kennis zou hebben van 

de gronden waarop de administratieve overheid zich baseert om een beslissing te nemen. De 

motivering dient afdoende te zijn, en moet dus duidelijk, pertinent, precies en volledig geformuleerd 

worden zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen 

beslissing aan te vechten. 

De formele motiveringsplicht is geschonden wanneer de bestuurde nog moet achterhalen wat de 

eigenlijke motieven zijn die ten grondslag liggen aan de bestreden beslissing. 

Uit de beperkte motivering van de bestreden beslissing kan verzoeker niet afleiden waarom geoordeeld 

wordt dat uit de woonstcontroles van 7.08.2010 en 8.02.2010 blijkt dat hij niet op het hogervermelde 

adres zou wonen. 

In zijn arrest nummer 30 022 dd. 17 juli 2009 besloot de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen : “Er 

mag derhalve worden aangenomen dat het advies van de procureur des Konings een determinerend 

gegeven is ter onderbouwing van de bestreden beslissing. Het doel van de formele motiveringsplicht 

wordt in casu echter niet bereikt wanneer mede wordt verwezen naar een advies waarvan de inhoud 

voor verzoekster onbekend is gebleven (RvS 13 oktober 1992, nr. 40 733). In beginsel dient te worden 

verwezen naar stukken die de bestuurde ter kennis werden gebracht (RvS 2 oktober 1997, nr. 68 611) 

of hem bekend zijn (RvS 30 juni 1998, nr. 74 852). Het is niet aan de bestuurde zelf om de mededeling 

van een advies te vragen waarnaar in een beslissing wordt verwezen (RvV 30 022 dd. 17 juli 2009). 

In casu dient besloten te worden dat de inhoud van het rapport van woonstcontrole onbekend is 

gebleven voor verzoeker, terwijl dit rapport nochtans ten grondslag ligt aan de bestreden beslissing. 

In casu is de motivering van de beslissing stereotiep en zonder inhoud. De motivering betreft enkel een 

loutere verwijzing naar adrescontroles. 
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Voorzover geoordeeld zou worden dat de bestreden beslissing wel voldoet aan de formele 

motiveringsvereisten, quod, non, betwist verzoeker alleszins de materiële motivering van de bestreden 

beslissing. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwisting is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te 

gaan of de administratieve overheid bij het nemen van de beslissing is uitgegaan van alle feitelijke 

gegevens, of de overheid die correct beoordeeld heeft en of de overheid op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

In casu moet rekening gehouden worden met het impact dat de bestreden beslissing heeft, nl. door 

toedoen van deze beslissing wordt de aanvraag tot verblijfsmachtiging van verzoeker niet doorgestuurd 

aan de bevoegde overheid om de aanvraag te beoordelen op haar gegrondheid. De beslissing tot niet-

inoverwegingneming moet derhalve met grote zorgvuldigheid genomen te worden. 

In casu vonden slechts twee controles plaats, twee maanden na het indienen van de aanvraag, en op 

één van deze controles werd verzoeker effectief aangetroffen. 

Een beslissing die dan onder verwijzing naar 2 adrescontroles, waarbij verzoeker op één ervan werd 

aangetroffen, in algemene, stereotiepe bewoordingen besluit dat verzoeker niet woonachtig is op het 

voorgehouden adres, voldoet niet aan de materiële motiveringsplicht en/of aan de beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

De bestreden beslissing dient te worden vernietigd.” 

 

 

2.2. In de nota repliceert verwerende partij dat de bestreden beslissing wel degelijk afdoende werd 

gemotiveerd, minstens evenredig met het belang van de beslissing. Het al dan niet in overweging 

nemen van een regularisatieaanvraag op basis van een woonstcontrole spruit immers voort uit een 

norm van objectief recht. Verwerende partij wijst er immers op dat zij de vooropgestelde voorwaarden in 

acht diende te nemen en dat zij rechtsgeldig haar beslissing heeft genomen. Uit het administratief 

dossier van verzoeker blijkt dat er een bijlage 2 overgemaakt werd aan de advocaat van verzoeker. Uit 

het politieverslag van 5 februari 2010 blijkt bovendien dat men twee woonstcontroles heeft verricht. 

Deze documenten werden samen met de bestreden beslissing aan verzoeker overgemaakt en maken 

volgens verwerende partij integraal deel uit van het administratief dossier dat steeds ter inzage kon 

worden geraadpleegd. Verzoeker had dus voldoende mogelijkheden om zich in kennis te stellen van de 

juridische en feitelijke overwegingen van de bestreden beslissing. De overwegingen in de bestreden 

beslissing volstaan om deze ten genoege van recht met motieven te onderbouwen. Aan de vereiste van 

de formele motiveringsplicht die voortvloeit uit de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, is volgens verwerende partij 

terdege voldaan. De overwegingen laten verzoeker immers toe om te achterhalen om welke redenen 

zijn regularisatieaanvraag niet in overweging werd genomen zodat het doel bereikt werd dat met het 

bestaan van de formele motiveringsplicht wordt beoogd.  

 

 

2.3. In zijn repliekmemorie herhaalt verzoeker het middel zoals het uiteengezet werd in zijn 

verzoekschrift en voegt eraan toe:  

 

“Verzoeker wenst in zijn memorie van wederantwoord hierop te antwoorden dat verweerder zichzelf 

tegenspreekt waar enerzijds gezegd wordt dat “deze documenten (lees het politieverslag) met de 

bestreden beslissing aan verzoeker werden overgemaakt, en anderzijds dat de overwegingen verzoeker 

toe laten te achterhalen om welke redenen zijn regularisatieaanvraag niet overweging werd genomen. 

Verzoeker betwist formeel het politieverslag, of andere documenten, van verweerder samen met de 

bestreden beslissing ontvangen te hebben. 

Verweerder geeft zelf aan dat de verplichting om de bestuurshandeling formeel te motiveren tot doel 

heeft de bestuurde toe te laten waarom een voor hem ongunstige beslissing is genomen, derwijze dat 

hij zich met de ter beschikking staande rechtsmiddelen, kan verweren tegen de beslissing door aan te 

tonen dat de in de motivering tot uitdrukking gebrachte motieven juridisch niet opgaan. 

Wanneer de bestreden beslissing enkel gemotiveerd is op zodanige wijze dat de bestuurde nog moet 

achterhalen welke de redenen zijn die aan de grondslag liggen, schendt de bestreden beslissing de 

formele motiveringsplicht. 

Verzoeker volhardt in zijn middel dat de bestreden beslissing de formele motiveringsplicht schendt; 

Verzoeker stelt verder vast dat verweerder niet geantwoord heeft op het onderdeel inzake de schending 

van de materiële motiveringsplicht, zoals tevens aangevoerd in het eerste middel. 

Verzoeker van zijn kant volhardt in dit onderdeel van zijn eerste middel, stellende: 

Voorzover geoordeeld wordt dat de bestreden beslissing voldoet aan de formele motiveringsvereisten, 

quod, non, betwist verzoeker de materiële motivering van de bestreden beslissing. 
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd na te 

gaan of de administratieve overheid bij het nemen van de beslissing is uitgegaan van alle feitelijke 

gegevens, of de overheid die correct beoordeeld heeft en of de overheid op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

In casu zijn slechts twee woonstcontroles uitgevoerd. Uit het aan het administratief dossier toegevoegd 

“politieverslag” blijkt dat bij de eerste woonstcontrole op 07.02.2010 verzoeker niet aanwezig was, doch 

wel op de woonstcontrole daaropvolgend op 08.02.2010. 

Rekening houdend met deze gegevens is het kennelijk onredelijk om te besluiten dat verzoeker niet 

daadwerkelijk op het opgegeven adres woont en er geen belangen heeft. 

De bestreden beslissing schendt de materiële motiveringsplicht en de beginselen van behoorlijk bestuur 

en dient te worden vernietigd.” 

 

 

2.4. Verzoeker voert in een tweede onderdeel van het eerste middel de schending van de materiële 

motiveringsplicht aan. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd is zijn beoordeling van de aanvraag 

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

wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag 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. 

 

Verzoeker houdt in zijn verzoekschrift voor dat er in casu twee woonstcontroles plaatsvonden waarbij op 

één van deze controles verzoeker effectief werd aangetroffen. Verzoeker stelt verder dat een beslissing 

die dan onder verwijzing naar twee adrescontroles in algemene en stereotiepe bewoordingen besluit dat 

verzoeker niet woonachtig is op het voorgehouden adres niet voldoet aan de materiële 

motiveringsplicht. 

 

Uit het administratief dossier, meer bepaald uit het politioneel verslag van 8 februari 2010 blijkt dat er 

inderdaad twee woonstcontroles plaatsvonden namelijk op 7 februari 2010 en 8 februari 2010. Op 8 

februari 2010 werd verzoeker aangetroffen op het door hem opgegeven adres.  

 

In de bestreden beslissing wordt overwogen: “Uit de controles 07/02/2010 en 08/02/2010 blijkt echter 

dat deze vreemdeling niet werkelijk op dit adres woont.” Deze vaststelling in de bestreden beslissing 

steunt bijgevolg niet op een correcte feitenvinding.  

 

Waar in de bestreden beslissing wordt verwezen naar het feit dat er “geen daadwerkelijke bewoning is” 

merkt de Raad op dat een beslissing waarbij een aanvraag overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, enkel kan worden getroffen indien ondubbelzinnig 

uit een werkelijke controle ter plaatse blijkt dat verzoeker niet feitelijk verblijft op het door hem 

opgegeven verblijfsadres. Door de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk te verklaren na 

twee woonstcontroles waarbij tijdens één verzoeker niet, en tijdens een tweede verzoeker wel werd 

aangetroffen, en dit niet als dusdanig weer te geven in de bestreden beslissing, stelt de Raad vast dat 

hieruit niet ondubbelzinnig blijkt dat verzoeker niet feitelijk verblijft op het door hem opgegeven 

verblijfsadres. 

 

De bestreden beslissing getuigt niet van een correcte feitenvinding en werd daarom niet in alle 

redelijkheid genomen. 

 

De schending van de materiële motiveringplicht kan worden aangenomen. 

 

Het tweede onderdeel van het eerste middel is gegrond. 

 

Aangezien een onderdeel van het aangevoerd middel tot de ruimste nietigverklaring van de bestreden 

beslissing leidt, is er geen noodzaak tot onderzoek van de overige in het onderzochte middel 

aangehaalde bepalingen of beginselen noch van het tweede middel. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de burgemeester van Mechelen van 22 februari 2010 waarbij de 

aanvraag 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 niet in overweging wordt genomen, wordt vernietigd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


