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 nr. 124 190 van 19 mei 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIDE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 23 december 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 22 

november 2013 tot verwerping van een aanvraag om machtiging tot verblijf in hoedanigheid van student 

en van het bevel om het grondgebied te verlaten van 22 november 2013. De bestreden beslissingen 

werden aan de verzoekende partij betekend op 5 december 2013. 

 

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 7 januari 2017 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 maart 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 april 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. BARBIEUX, die loco advocaat J. HARDY verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 21 november 2012 vroeg de verzoekende partij asiel aan bij de Belgische autoriteiten. 

 

Op 16 april 2013 weigerde de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

erkenning van de vluchtelingenstatus, alsook van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze 

beslissing diende de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna verkort de Raad). 
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Bij arrest nr. 106 203 van 1 juli 2013 bevestigde de Raad de beslissing van de commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de erkenning van de vluchtelingenstatus en 

van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 10 juli 2013 werd ten aanzien van de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten - 

asielzoeker (bijlage 13quinquies) genomen. 

 

Op 19 augustus 2013 diende de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf in de 

hoedanigheid van student, op grond van artikel 9, tweede lid van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna verkort de vreemdelingenwet). 

 

Op 30 augustus 2013 werd de aanvraag niet in overweging genomen op grond van artikel 25/2 van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort het vreemdelingenbesluit), gezien ten 

aanzien van de verzoekende partij op 10 juli 2013 een bijlage 13quinquies werd genomen (bijlage 40). 

 

Op 25 oktober 2013 diende de verzoekende partij een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in, in 

de hoedanigheid van student, op grond van de artikelen 58 en 9, tweede lid, evenals 9bis van de 

vreemdelingenwet. 

 

Op 20 november 2013 nam de verwerende partij de beslissing tot machtiging van verblijf in de 

hoedanigheid van student en de instructie werd gegeven om een A-kaart af te leveren, welke geldig is 

tot 31 oktober 2014.  

 

Op 22 november 2013 nam de verwerende partij echter een tweede beslissing, houdende een 

verwerping van dezelfde aanvraag om machtiging tot verblijf in de hoedanigheid van student.  

 

Dit is thans de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“De aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 25.10.2013 bij de burgemeester van Vilvoorde 

door 

 

[…] 

in toepassing van de artikelen 58 en 9 alinea 2 en artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, gewijzigd door de wetten van 28 juni 1984, 15 juli 1996 en 15 september 2006, wordt 

verworpen. 

MOTIVERING: 

Overwegende dat betrokkene een aanvraag tot machtiging tot voorlopig verblijf als student indiende op 

25 10.2013; 

Overwegende dat betrokkene zich enerzijds beroept op de artikels 58 en 9 al 2 van de Wet van 15 

december 1980; 

Overwegende dat betrokkene zich anderzijds beroept op artikel 9bis van dezelfde Wet; 

Overwegende dat betrokkene zich op het ogenblik van zijn aanvraag niet in legaal verblijf bevond in de 

zin van art 25/2§1,2° van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 gezien hij op 15.07 2013 een bijlage 

13qq betekend heeft gekregen, en een aanvraag volgens artikel 58 dus niet in overweging kan worden 

genomen gezien men hiervoor wel degelijk een legaal verblijf moet hebben; 

Overwegende dat betrokkene in het kader van het artikel 9bis buitengewone omstandigheden aanhaalt, 

met name dat betrokkene vreest vervolgd te zullen worden in zijn land van herkomst, dat hij te laat was 

om terug te keren om een visum als student aan te vragen gezien hij dan mogelijks de ingangsproef aan 

het Conservatorium te Luik zou missen en misschien zelfs een heel schooljaar zou verliezen hetgeen 

zijn studies dus zou belemmeren, dat het op financieel vlak onredelijk zou zijn te verwachten dat hij zou 

terugkeren om procedurele redenen, dat hij in België over familieleden en vrienden kan beschikken en 

dat hij buitengewoon getalenteerd zou zijn ; 

Overwegende dat deze aangehaalde omstandigheden door ons niet worden aanvaard als buitengewone 

omstandigheden gezien de vrees voor vervolging reeds behandeld is geweest tijdens zijn 

asielprocedure, gezien betrokkene geen gevolg zou hebben gegeven aan het bevel om het grondgebied 

te verlaten dat hem betekend is geweest op 15 07 2013 wel op tijd zou zijn geweest om in zijn land van 

herkomst een visum als student te kunnen aanvragen, gezien het niet onredelijk is te vragen dat een 
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vreemdeling zijn visumaanvraag om gemachtigd te worden tot voorlopig verblijf indient vanuit zijn land 

van herkomst en dat het hebben van vrienden en familieleden in België en het hebben van talent ook 

niet als buitengewone omstandigheden kunnen worden beschouwd, wordt de aanvraag tot machtiging 

voor studies verworpen.” 

 

Op 22 november 2013 werd ten aanzien van de verzoekende partij opnieuw een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13) genomen. 

 

Dit is thans de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie – M. D., attaché (1) (2) wordt aan de genaamde  

 

[…] 

 

het bevel gegeven om onmiddellijk het grondgebied van België te verlaten, evenals het (de) 

grondgebied(en) van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië(3), tenzij hij/zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven (4). 

Krachtens artikel 7 van de wet van 15 december 1980 wordt een beslissing tot verwijdering om de 

volgende redenen voor een onderdaan van een derde land genomen: 

X 10 wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

X artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

De betrokkene is in het bezit van een geldig paspoort van Armenië, echter zonder een geldig visum. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het Bevel om het Grondgebied te Verlaten dat hem 

betekend werd op 15.07.2013.” 

 

2. Ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt in de nota de exceptie van onontvankelijkheid op wat betreft het beroep 

tegen de tweede bestreden beslissing, met name het bevel om het grondgebied te verlaten. Zij meent 

dat er onvoldoende samenhang is aangetoond tussen de bestreden beslissingen omdat de genoemde 

beslissingen rusten op een afzonderlijke rechtsgrond en feitelijke grondslag. Verder wijst zij erop dat het 

bevel in de aanhef niet vermeld zou worden als bestreden beslissing.  

 

De Raad merkt op dat in de aanhef van het verzoekschrift wel degelijk het bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt vermeld als bestreden beslissing en bovendien ontwikkelt de verzoekende partij een 

derde middel tegen het bevel, zodat er geen twijfel kan over bestaan het gegeven dat het de bedoeling 

is van de verzoekende partij om ook het bevel aan te vechten.  

 

Niettegenstaande de verschillende rechtsgrond en de feitelijke gegevens van de twee beslissingen, blijkt 

duidelijk uit de gegevens van het administratief dossier dat het bestreden bevel werd genomen 

ingevolge de weigering om de machtiging als student te verlenen. De Raad is dan ook van oordeel dat 

er in casu een voldoende samenhang is aangetoond. 

 

De exceptie kan niet worden aangenomen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van het rechtszekerheidsbeginsel of 

vertrouwensbeginsel, van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

 

 

 

Zij licht haar middel toe als volgt: 
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“De motiveringplichten (bevat in artikel 62 VW en artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen) verplichten de Dienst 

Vreemdelingenzaken en de gemeenten om de motieven waarop een beslissing stoelt schriftelijk te 

vermelden (formele motivering), en eisen bovendien dat de motivering verifieerbaar, correct, relevant, 

passend en toelaatbaar zijn (materiële motivering) - (RvS, 25 april 2002, nr 105.385). 

Het rechtszekerheidsbeginsel of vertrouwensbeginsel houdt in dat de overheid de gerechtvaardigde 

verwachtingen, die zij bij de rechtsonderhorigen heeft gewekt, moet invullen. De burger moet kunnen 

vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of beloften die de overheid in 

een concreet geval heeft gedaan (RvS 22 februari 2010, nr. 201.138; RvS 21 februari 2011, nr. 

211.392.) 

In het arrest nr 24 281 van 13 maart 2009, benadrukte Uw Raad het volgende « Daarnaast moet worden 

opgemerkt dat zonder dat er enig nieuw feit beschikbaar was - de inhoud van het samenwoonstverslag 

waarnaar in de bestreden beslissing wordt verwezen bevestigt immers louter de reeds gekende feiten - 

het verblijfsrecht van verzoekster vervolgens plotseling beëindigd werd. Verzoekster kan, gelet op deze 

kennelijk onredelijke wijziging in de houding van de gemachtigde van de minister van Migratie- en 

asielbeleid, derhalve gevolgd worden waar zij stelt dat het vertrouwensbeginsel geschonden werd. » 

In huidig geval dient opgemerkt te worden dat de bestreden beslissing geen nieuw feit naar voren brengt 

om verzoekers recht op verblijf te beëindigen. De beslissing biedt bovendien geen motivering aan om 

die verandering in houding te motiveren en uit te leggen (noch omtrent verzoekers recht op verblijf, noch 

omtrent de buitengewone omstandigheden — zie hieronder). Het vertrouwensbeginsel en de 

motiveringplichten werden duidelijk geschonden.” 

 

De verzoekende partij voert een schending van het rechtszekerheidsbeginsel of vertrouwensbeginsel 

aan en wijst erop dat de verwerende partij zonder enig nieuw feit besloot het recht op verblijf te 

beëindigen. Zij wijst erop dat de bestreden beslissing geenszins motiveert waarom de houding werd 

veranderd. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht 

voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van 

hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op 

een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEECK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-349).  

 

Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de rechtmatige 

verwachtingen welke de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit beginsel houdt 

eveneens in dat de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan (RvS 22 maart 2004, nr. 

129.541). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie,  

Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding op 20 november 2013 een beslissing nam tot 

machtiging tot verblijf, waarbij de instructie werd gegeven om een A-kaart af te leveren geldig tot 31 

oktober 2014. Vervolgens blijkt verder uit het administratief dossier, zoals de verzoekende partij correct 

weergeeft in haar feitenrelaas, dat een telefoongesprek werd gevoerd tussen het hoofd van de dienst 

vreemdelingenzaken te Vilvoorde met de verwerende partij waarin de stad Vilvoorde liet vallen de 

beslissing onbegrijpelijk te achten. De verwerende partij deed vervolgens nazicht van het dossier en 

besloot twee dagen later, op 22 november 2013 tot de tegenovergestelde beslissing, met name een 

verwerping van de aanvraag om machtiging tot verblijf in de hoedanigheid van student. Nergens blijkt uit 

het administratief dossier dat tussen 20 november 2013 en 22 november 2013 tot een enigszins 

gemotiveerde intrekking van de beslissing van 20 november 2013 werd overgegaan, noch blijkt dat, zo 

dergelijke beslissing al zou bestaan, quod non, deze aan de verzoekende partij werd betekend. 

 

Het wordt niet betwist dat de verwerende partij op 20 november 2013 van oordeel was dat de 

verzoekende partij tot een verblijf in de hoedanigheid van student gerechtigd was en dat de beslissing 

die dienaangaande werd genomen reeds aan de verzoekende partij ter kennis was gebracht. Zonder dat 

er enig nieuw feit beschikbaar was, wordt de twee dagen eerder toegekende verblijfsmachtiging 

"herzien" tot een verwerping van de aanvraag om verblijfsmachtiging, terwijl het illegaal verblijf van 

verzoekende partij op het ogenblik van de aanvraag of de door de verzoekende partij in diens aanvraag 

aangevoerde buitengewone omstandigheden, waarnaar in de bestreden beslissing verwezen wordt, 

eveneens gekend waren door de verwerende partij op het ogenblik van het verlenen van de machtiging 

tot verblijf. De verzoekende partij kan, gelet op deze kennelijk onredelijke wijziging in de houding van de 
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verwerende partij, derhalve gevolgd worden waar zij stelt dat het vertrouwensbeginsel en 

rechtszekerheidsbeginsel geschonden werden. 

 

Waar de verwerende partij in de nota opmerkt dat het middel zou falen in feite omdat er in casu geen 

sprake is van een beëindiging van een verblijfsrecht omwille van gewijzigde omstandigheden, maar wel 

van een herziening omdat volgens de verwerende partij geen verblijfsmachtiging had mogen gegeven 

worden, wijst de Raad erop dat de verwerende partij heeft nagelaten de beslissing van machtiging tot 

verblijf van 20 november 2013 op rechtmatige wijze in te trekken.  

 

Volgens rechtspraak van de Raad van State kunnen regelmatige administratieve rechtshandelingen die 

rechten toekennen, niet worden ingetrokken. De onregelmatige administratieve rechtshandelingen die 

rechten toekennen, kunnen op geldige wijze worden ingetrokken indien en voor zover een uitdrukkelijke 

wetsbepaling de intrekking toelaat. Bij ontstentenis van enige wetsbepaling kunnen ze slechts worden 

ingetrokken, enkel op rechtmatigheidsgronden, hetzij binnen de termijn bepaald voor het instellen van 

een annulatieberoep of – indien een ontvankelijk annulatieberoep is ingesteld – tot aan de sluiting van 

het debat, hetzij te allen tijde als de handelingen door bedrog zijn uitgelokt of door een zodanige 

onregelmatigheid zijn aangetast dat ze voor onbestaande moeten worden gehouden (RvS 5 november 

2010, nr. 208.709, § 15, RvS 19 mei 2011, nr. 213.352, § 11 RW 2012-2013, 852).  

 

In casu is er geen uitdrukkelijke wetsbepaling voorhanden die de intrekking toelaat, noch een 

annulatieberoep ingesteld tegen de beslissing tot machtiging tot verblijf van 20 november 2013, noch is 

bedrog in hoofde van de verzoekende partij aangetoond of voert de verwerende partij aan dat de 

verblijfsmachtiging door een zodanige onregelmatigheid is aangetast dat ze voor onbestaande moet 

worden gehouden. 

 

Het eerste middel is gegrond. 

 

Aangezien de gegrondheid van het eerste middel tot de nietigverklaring van de eerste bestreden 

beslissing leidt, is er geen noodzaak tot onderzoek van de overige middelen, noch van de overige in het 

onderzochte middel aangehaalde bepalingen of beginselen (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 

oktober 2002, nr. 111.881). 

 

Het gegeven dat de beslissing tot weigering van een aanvraag om machtiging tot verblijf in de 

hoedanigheid van student dient te worden vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende 

conclusie dat ook de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, die aan de 

verzoekende partij op 5 december 2013 werd betekend, niet rechtsgeldig werd genomen. De 

verwerende partij kan in casu immers geen bevel om het grondgebied te verlaten betekenen aan de 

verzoekende partij die terugvalt op de machtiging tot verblijf van 20 november 2013 en een geldige A-

kaart. Het bestreden bevel werd immers genomen op grond van artikel 7, 1° van de vreemdelingenwet. 

Conform dit artikel kan een bevel niet worden verstrekt aan iemand die gemachtigd is tot een verblijf van 

meer dan drie maanden in het Rijk.  

 

Bijgevolg dient het bevel uit het rechtsverkeer verwijderd te worden. 

 

4. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 22 november 2013 tot verwerping van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in hoedanigheid van student wordt vernietigd. Het bevel om het grondgebied te 

verlaten van 22 november 2013 wordt uit het rechtsverkeer verwijderd en bijgevolg eveneens vernietigd. 

 

 

 

Artikel 2 
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De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van verweerder. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien mei tweeduizend veertien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


