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 nr. 51 766 van 29 november 2010 

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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 11 oktober 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 

30 augustus 2010 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 verzoekende partij ter kennis 

gebracht op 10 september 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 november 2010. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. KOSE, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat D. VAN DER BEKEN, die loco advocaten E. MATTERNE en N. 

LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, dient op 1 april 2009 een aanvraag in om 

machtiging tot verblijf op grond 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). Hij vermeldt in zijn aanvraag te verblijven op het adres X. 

 

Op 22 oktober 2009 verzoekt de Dienst Vreemdelingenzaken de burgemeester om een woonstcontrole 

te laten uitvoeren en na te gaan of verzoeker over een origineel identiteitsdocument beschikt. 
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Op 18 november 2009 wordt een woonstcontrole uitgevoerd op het adres (…)straat nr. 197/3 te M. De 

lokale politie bevestigt dat verzoeker woont op het adres (…)straat 197/3 te M. en dat hij in het bezit is 

van een paspoort. 

 

Op 16 december 2009 wordt een aanvraag ontvangen van verzoeker om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Deze vermeldt het adres (…)steenweg 197/3 te M. 

 

Op 5 januari 2010 voert de lokale politie een woonstcontrole uit op het adres (…)straat 197/3 te M. en 

bevestigt dat verzoeker woonachtig is op dit adres. 

 

Op 6 mei 2010 wordt aan verzoeker ingevolge deze aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet meegedeeld dat hij in het bezit zal worden gesteld van een inschrijving in het 

vreemdelingenregister onder voorbehoud van de voorlegging van een arbeidskaart B. Het adres 

(…)steenweg 197/3 te M. wordt gebruikt. De brief komt onbesteld terug naar de Dienst 

Vreemdelingenzaken (vermeldingen “afwezig” en “niet afgehaald”). 

 

Op 30 juni 2010 verzoekt de Dienst Vreemdelingenzaken opnieuw aan de burgemeester om een 

woonstcontrole te laten uitvoeren op het adres (…)steenweg 197/3 te M. in het kader van de aanvraag 

om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 20 augustus 2010 wordt een woonstcontrole uitgevoerd op het adres (…)straat 197/3 te M. De lokale 

politie stelt vast dat verzoeker niet woonachtig is op dit adres. 

 

Op 30 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing. 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

20.03.2009 bij onze diensten werd ingediend door : 

K., M. (R.R.: 682102079508) 

nationaliteit: Marokko 

geboren te H. op 20.10.1982 

opgegeven adres: (…)steenweg 197/3, (…) 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, en in toepassing van artikel 7, § 1 

en 2 van het Koninklijk Besluit van 17/05/2007 (B.S. 31/05/2007). 

Reden: 

De aanvraag ging niet vergezeld van volgende documenten en inlichtingen: het adres van de feitelijke 

verblijfplaats in België (K.B. van 17/05/2007 artikel 7, § 1, vierde lid). In het verzoekschrift werd als 

feitelijke verblijfplaats het adres opgegeven : (...)steenweg 197/3 te (…) M.. Dat in M. geen straat de 

naam (…)steenweg draagt, doch dat wel een straat bestaat met de naam (…)straat. Dat na 

woonstcontrole op het adres (…)straat 197/3 te (…) M., uitgevoerd door de Lokale Politie van M. op 

20.08.2010 gebleken is dat betrokkene niet op dit opgegeven adres verblijft. Dat betrokkene in Wilrijk 

zou verblijven, doch er werd onze diensten geen exact adres meegedeeld. Dat derhalve het bewijs 

ontbreekt of betrokkene daadwerkelijk en feitelijk in België verblijft. (K.B. van 17/05/2007 artikel 7, § 1, 

vierde lid) 

(…)“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

“Schending van de zorgvuldigheidsplicht iuncto de motiveringsplicht 

Omwille van enorme problemen in zijn land van herkomst, heeft verzoeker zijn land verlaten en is hij 

naar België vertrokken. 

Verzoeker kwam naar België en stelde een verzoekschrift tot regularisatie in om medische redenen en 

om humanitaire redenen, conform artikel 9ter resp. 9bis van de Vreemdelingenwet. 
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Dat verzoeker in beide verzoekschriften (zowel overeenkomstig artikel 9ter als artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet) melding heeft gemaakt dat hij woonachtig is op het adres gelegen te (…) M., 

(…)steenweg 197/3. 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken, omtrent het verzoekschrift overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet hebben geoordeeld dat er een positieve woonstcontrole heeft plaatsgehad, en dat 

het dossier werd overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, met het oog op het nemen van een 

beslissing inzake. 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken, omtrent het verzoekschrift overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet evenwel, tot bijzondere verbazing van verzoeker, alsook manifest ten onrechte, heeft 

geoordeeld dat dat adres niet bestaat, doch wel een straat bestaat met de naam (…)straat. Dat na 

woonstcontrole op dat adres, uitgevoerd door de lokale politie van M. op 20.08.2010, is gebleken dat 

verzoeker niet op dit adres zou verblijven. 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken, hierna, volledig ten onrechte, heeft geoordeeld dat de aanvraag 

overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, als onontvankelijk dient geweigerd te worden. 

Dat de Belgische Staat aldus ten onrechte de feiten in het dossier van verzoeker niet goed beoordeeld 

heeft. 

Dat er zich dan ook een manifeste schending plaatsheeft van de zorgvuldigheidsplicht, iucto de 

motiveringsplicht. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

'Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht (SUETENS, LP. en BOES, M., administratief recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)'. 

'Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht geprogrammeerde automaten (R.v.St, REESKENS, 

nr. 20.602, 30 september 1980, R.W. 1982-82, 36, noot LAMBRECHTS, W.)'. 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN 

KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St, THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43) 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Minister van Binnenlandse Zaken.” 

 

2.2. In de nota repliceert verwerende partij dat in de bestreden beslissing op duidelijke wijze gelezen 

kan worden om welke reden de aanvraag onontvankelijk werd bevonden zodat aan de voornaamste 

doelstelling van de formele motiveringsplicht is voldaan. 

 

Verwerende partij wijst erop dat in artikel 7, § 1, 4° van het koninklijk besluit van  17 mei 2007 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 (hierna: het koninklijk besluit van 17 mei 2007) voorschrijft dat de 

aanvraag om machtiging tot verblijf vergezeld moet zijn van het adres van de feitelijke verblijfplaats in 

België. Verwerende partij voegt hieraan toe dat uit artikel 7, § 2 van het koninklijk besluit van 17 mei 

2007 blijkt dat de gemachtigde de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk kan verklaren indien de in § 1 vermelde documenten of inlichtingen 

niet of slechts gedeeltelijk bij de inleidende aanvraag werden gevoegd. 

 

Uit verzoekers aanvraag blijkt dat hij telkens een verkeerd adres opgaf. Desalniettemin werden er toch 

twee woonstcontroles uitgevoerd op het juiste adres. Nu bleek dat de stad op de hoogte werd gebracht 

dat verzoeker niet meer op dit adres zou wonen, diende er in het kader van de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een nieuwe woonstcontrole te worden 

uitgevoerd alvorens de aanvraag over te maken aan verwerende partij voor besluitvorming. 

 

Uit de woonstcontrole van 20 augustus 2010 bleek dat verzoeker niet meer op het opgegeven adres 

woonachtig was, verzoeker betwist deze vaststelling niet. De aanvraag werd dan ook terecht 

onontvankelijk bevonden nu verzoeker geen stukken voorlegt overeenkomstig artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet en artikel 7, § 1 en 7, § 2 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007. De bestreden 

beslissing werd op correcte en zorgvuldige wijze genomen. In ieder geval belet de bestreden beslissing 
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niet dat verzoeker de nodige stappen onderneemt en hierbij het bewijs aanbrengt dat hij daadwerkelijk in 

België verblijft. 

 

2.3. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) niet bevoegd 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. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding.  

 

Verzoeker zet uiteen dat inzake zijn aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, die 

hetzelfde adres vermeldde, wel een positieve woonstcontrole plaatsvond, en dat inzake de 

woonstcontrole in het kader van zijn aanvraag op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 

enerzijds werd gesteld dat het adres niet bestaat en anderzijds dat verzoeker niet op dit adres zou 

verblijven, zodat hij meent dat de feiten niet goed beoordeeld zijn. 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt heel duidelijk, zoals hierboven weergegeven in de 

feitenuiteenzetting onder punt 1. van dit arrest, dat het door verzoeker opgegeven adres (…)steenweg te 

M. niet bestaat maar dat er wel een (…)straat bestaat te M. De lokale politie heeft alle woonstcontroles 

uitgevoerd op het bestaande adres (…)straat nr. 197/3 te M. De gemachtigde van de staatssecretaris 

heeft de controles op dit bestaande adres aanvaard. Dit getuigt van zorgvuldigheid van het bestuur, 

zeker nu verzoeker zelf, door “steenweg” te vermelden in plaats van “straat”, geen correct adres had 

opgegeven. 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoeker nog op dit adres verbleef ten tijde van de 

woonstcontrole die op 5 januari 2010 werd uitgevoerd in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Ten tijde van de woonstcontrole die op 18 november 2009 werd uitgevoerd in het kader van zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, verbleef 

verzoeker nog op dit adres maar naar aanleiding van een nieuwe woonstcontrole op 20 augustus 2010 

in het kader van dezelfde aanvraag, stelde de lokale politie vast dat verzoeker niet meer woonachtig 

was op dit adres. De vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoeker niet op het opgegeven adres 

verblijft, steunt bijgevolg op de stukken van het dossier. Verzoeker ontkent ook niet dat hij niet meer op 

dit adres verblijft. 

 

Verzoeker slaagt er bijgevolg niet in om aan te tonen dat het motief van de bestreden beslissing steunt 

op een niet correcte feitenvinding of kennelijk onredelijk zou zijn, zodat de schending van de materiële 

motiveringsplicht in casu niet kan worden aangenomen. Ook de schending van de zorgvuldigheidsplicht 

kan niet worden aangenomen, nu de feitelijke vaststellingen in de bestreden beslissing steunen op de 

gegevens van het dossier. 

 

In zoverre verzoeker de schending aanvoert van de hoorplicht, als de plicht in hoofde van de overheid 

om zich volledig in te lichten in het raam van de zorgvuldigheidsplicht, dient erop te worden gewezen dat 

de hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur inhoudt dat tegen niemand een ernstige maatregel kan 

worden getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar 

aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen 

kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 

158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 167.887). Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een 

door verzoeker gevraagd voordeel te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar deze niet 

zijn gesteund op een tekortkoming van de betrokkene (Cf. RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; cf. ook I. 

OPDEBEEK, “De hoorplicht” in Beginselen van behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, 

Brugge, die Keure, 206, 247). In casu is de bestreden beslissing is niet gestoeld op een persoonlijke 

tekortkoming van verzoeker, maar houdt ze louter een beoordeling in van de ontvankelijkheid van zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf. Te dezen kan verzoeker niet op een dienstige wijze de hoorplicht 

als algemeen rechtsbeginsel aanvoeren. 
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Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij 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 negenentwintig november 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 

 


