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 nr. 99 893 van 27 maart 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad LIER, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

23 november 2012 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de burgemeester van 1 oktober 2012 tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 11 december 2012 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 februari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. AVAKYAN, die loco advocaat A. EL MOUDEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat F. COEL, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 24 oktober 2012 dient verzoeker een aanvraag in tot gezinshereniging in functie van zijn Belgische 

partner waarbij hem een bijlage 19ter werd afgeleverd. Op 24 juli 2012 werd verzoeker door de stad Lier 

ambtelijk afgevoerd ingevolge het verslag van de wijkagent m.b.t. de woonstcontrole van verzoeker. Op 

1 oktober 2012 neemt de stad Lier een beslissing tot weigering verblijf van verzoeker met bevel om het 

grondgebied te verlaten: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN. (…). 
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Uit de controle van de verblijfplaats blijkt dat de betrokkene niet verblijft op het grondgebied van de 

gemeente waar hij/zij zijn/haar aanvraag heeft ingediend; Betrokkene werd afgevoerd van ambtswege 

op 24.07.12. 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen…“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“Schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980: Artikel 2 van deze 

wet bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat dit impliceert dat de 

beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar tevens de redenen 

moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 3 van deze wet 

voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan 

de beslissing ten  grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de motivering af doende zijn, 

of met andere woorden dat deze pertinent moet zijn en duidelijk te maken hebben met de beslissing. 

Verzoekende partij moet aan de hand van de bestreden beslissing kunnen weten of het al dan niet 

dienstig is op te komen in rechte tegen de beslissing. Dat aldus dient te worden opgemerkt dat de 

motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is. Zo wordt verzoekers verblijf op het 

Belgisch grondgebied beëindigd enkel en alleen wegens afvoering van ambtswege en op eigen 

overwegingen van de gemachtigde van de Burgemeester dat verzoeker daar niet zou wonen. Uit het 

woonstverslag blijkt dat de wijkagent op 10.06.2012 zou gekomen zijn om te controleren. De bestreden 

beslissing vermeldt dat uit de controle blijkt dat verzoeker daar niet zou wonen. Bij nazicht van het 

administratief dossier blijkt dat de wijkagent slechts eenmalig op 10.06.2012 op woonstcontrole is 

geweest bij verzoeker, doch vermeldt het geen uur om na te gaan op welke tijdstip van de dag deze 

controle werd uitgevoerd noch enige andere informatie aangaande het vertrek van verzoeker van de 

opgegeven verblijfplaats. Het verslag vermeldt "betrokkene is hier vertrokken. Er is geen exact adres 

gekend". Deze soort omschrijving is zeer vaag om vast te stellen dat iemand niet meer woont op het 

opgegeven adres. Er wordt in het verslag niet vermeld naar de omstandigheden op basis waarvan de 

wijkagent deze vaststelling heeft gemaakt. Het is voor verzoeker niet duidelijk hoe hij tot deze 

vaststelling is gekomen. Heeft hij zich geïnformeerd bij de buren? Stond zijn naam niet op de bel? Was 

hij niet thuis? etc. Aldus heeft verzoeker niet de kans om zich hiertegen te verweren. Verzoeker weet 

immers niet op welke tijdstip de wijkagent is geweest en op basis van welke informatie hij deze 

vaststelling heeft gemaakt. Hetgeen meteen wil zeggen dat het voor verzoeker niet duidelijk is of het de 

moeite waard is tegen de beslissing op te komen. Wat bovendien frappant is, het geacteerd bezoek van 

de wijkagent slechts eenmalig is geweest en zonder verdere specificering naar de omstandigheden van 

de vaststelling. Niet in het minste kan niet van verzoeker worden verwacht dat hij gans de tijd dient thuis 

te blijven. De wijkagent komt naar eigen zeggen op 10.06.2012 langs. Men mag dan normaliter 

verwachten dat wanneer hij de namen op de bel en de brievenbus vindt, hij dan ook een buurtonderzoek 

zou doen. Al was het maar een kleine rondvraag om te weten te komen of de buren i.e. betrokkene 

kennen. Verzoeker kan zich aldus ook niet van de indruk ontdoen dat de wijkagent ervan is uitgegaan 

dat wanneer de gemeente de vraag had gesteld " gelieve na te gaan of betrokken vreemdeling 

daadwerkelijk vertrokken is op bovenstaand adres" verzoeker er toch niet zal wonen. Daarnaast is het 

een kleine moeite om een uitnodiging achter te laten zodat verzoeker zich kan aanmelden bij het 

wijkkantoor ten einde zijn aanwezigheid te staven. Ook hier wordt nergens in de beslissing of in het 

verslag van de controle iets over gezegd. Zeker wanneer het een intrekking van het verblijfsrecht betreft 

van verzoeker, zou men mogen verwachten van de overheid dat ze iets zorgvuldiger te werk gaat. Er 

dient bijgevolg te worden vastgesteld dat stad Lier in de bestreden beslissing de op haar rustende 

motiveringsplicht heeft geschonden. Uit de bestreden beslissing kan immers onmogelijk worden 

uitgemaakt wanneer de politieagent zou zijn langsgekomen. Zo werd het uur waarop de politieagent een 

bezoek zou hebben gebracht, niet meegedeeld, alsook de vaststellingen aldaar, waardoor verzoeker 

zich in de onmogelijkheid bevindt om zich daartegen nuttig te verweren. Noch van verzoeker, noch van 

zijn partner kan immers worden verwacht dat men voortdurend aanwezig is op voormeld adres. Dat 

aldus de betreden beslissing zich beperkt tot de overweging dat verzoeker niet verblijft op het 

opgegeven adres en verder zich baseert tot de vage vaststelling van de wijkagent. Als niemand anders 

zou verwerende partij moeten weten dat men iemand zijn verblijfsrecht niet kan afnemen zich baserend 

op een eenmalige woonstcontrole van de wijkagent die verder ook geen informatie bevat. Zo stelt punt 

81 van de algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregister, die als een 

leidraad dient te zijn voor verwerende partij: “Het is noodzakelijk om de echtheid van de 

hoofdverblijfplaats na te gaan bij veranderingen van verblijfplaats. Dit onderzoek van de reële 
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verblijfplaats moet systematisch plaatsvinden, zelfs bij verandering van verblijfplaats binnen dezelfde 

gemeente. Dit onderzoek moet grondig zijn en de personen die hieraan meewerken, moeten voldoende 

kennis van het begrip ‘hoofdverblijfplaats ’ (cfr. nr. 14, punt a). De kwaliteit van de onderzoeken naar de 

hoofdverblijfplaats is uiterst belangrijk ter voorkoming van fictieve domicilieadressen. De burger die zijn 

verblijfplaats heeft veranderd, moet persoonlijk worden aangetroffen aan het nieuwe adres van zijn 

hoofdverblijfplaats. Soms zijn meerdere bezoeken van de wijkpolitie noodzakelijk. Het onderzoek van de 

reële verblijfplaats kan dus niet gevoerd worden per telefoon. Dit onderzoek kan evenmin worden 

afgesloten op grond van een enkele verklaring van de betrokken burger (op het politiekantoor, 

bijvoorbeeld).” De stad Lier laat bovendien in zijn beslissing dus manifest na om de concrete feiten 

afdoende mee te delen waarop zij zich baseert om bovenvermelde beslissing te nemen. De motivering 

is bijgevolg niet afdoende en gebrekkig, de bestreden beslissing is dan ook nietig. De persoonlijke 

situatie van verzoeker werd alles behalve nauwkeurig onderzocht. De redenen die aan de grondslag 

liggen van de bestreden beslissing, moeten nauwkeurig en volledig ter kennis worden gebracht. 

Aangezien de bestreden beslissing niets vermeld omtrent de datum en het uur van de controle werd de 

motiveringsplicht geschonden. 

Bovendien dient de motivering op begrijpelijke wijze te worden weergegeven (H.v.J. in de zaak C-

503/03). De bestreden beslissing stelt de zaken niet voor zoals deze zijn te controleren door verzoeker. 

Verzoeker kan zich dus niet af doende verdedigen tegen de beweringen die de stad Lier poneert in de 

bestreden beslissing. In toepassing van het enig middel is de bestreden beslissing dan ook nietig. Om al 

deze redenen dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. Dit soort motivering is niet afdoende 

en gebrekkig, de bestreden beslissing is dan ook nietig. Om al deze redenen dient de bestreden 

beslissing vernietigd te worden.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling 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. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers toenmalige partner op 8 juni 2012 verklaarde: 

 

“Ik, ondergetekende, G, R. I. verklaar bij deze op eer dat dhr. T. A. niet meer verblijft op bovenstaand 

adres. Ik verzoek de stad Lier om een politieonderzoek te starten om hem te laten schrappen van het 

adres.“ 

 

Uit het administratief dossier blijkt ook de gevolgde procedure van afvoering van ambtswege, waarbij de 

stad Lier aantoont dat de voorgeschreven procedure gevolgd is.  

 

Op 8 juni 2012 heeft mevrouw G. R. I. verklaart dat haar partner T. A. niet langer zou verblijven op het 

adres: (…). Zij verzocht de stad Lier een onderzoek in te stellen met het oog op een ambtelijke 

schrapping. Vervolgens werd door de wijkagent vastgesteld dat hij daar inderdaad vertrokken is. Het 

college van burgemeester en schepenen is overgegaan tot ambtelijke schrapping op 24 juli 2012. 

Conform het bijgevoegde gemeenteraadsbesluit heeft het college niet op kennelijk onredelijke wijze 

besloten tot ambtelijke schrapping op basis van het verslag van de wijkagent. 

 

Uit het administratief dossier blijkt: 

 

“Vergadering - College van burgemeester en schepenen - In zitting van  24.07.2012 

 

Feiten en context 

Bij onderzoek ter plaatse stelt de politie vast dat betrokken personen niet meer op onderstaande 

adressen verblijven. Ook hun huidige verblijfplaats is niet gekend. Betrokkenen hebben geen aangifte 
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van adreswijziging gedaan. Het bestuur der strafinrichtingen bevestigt ook dat deze personen niet 

opgesloten zijn. 

 

Juridische grond 

Artikel 8 van het K.B. van 16.07.1992, en latere wijzigingen, over het houden van de registers stelt dat 

een persoon ambtshalve dient geschrapt te worden als het gemeentebestuur zijn nieuwe verblijfplaats in 

België niet kan vaststellen, en het dus onmogelijk is om de hoofdverblijfplaats te bepalen. De datum van 

schrapping is de datum van de collegebeslissing. 

Argumentatie 

Het bijhouden van de bevolkingsregisters. 

Bovenstaande personen worden daarom ambtshalve geschrapt uit de bevolkingsregisters op datum van 

24/07/2012.” 

 

Nergens blijkt uit dat de ambtelijke schrapping niet op rechtsgeldige is tot stand gekomen. Gelet op dit 

rechtsfeit is het niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij om te besluiten: “Uit de controle van 

de verblijfplaats blijkt dat de betrokkene niet verblijft op het grondgebied van de gemeente waar hij/zij 

zijn/haar aanvraag heeft ingediend; Betrokkene werd afgevoerd van ambtswege op 24.07.12.”  

 

De kritiek op het proces-verbaal van de wijkagent en dat slechts eenmaal is gecontroleerd, is gelet op 

voorgaande niet dienstig. 

 

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.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig maart tweeduizend dertien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 


