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 nr. 133 185 van 14 november 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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 26 mei 2014 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van 17 maart 2014 tot onontvankelijkheid van een aanvraag om machtiging tot verblijf in de 

hoedanigheid van student en het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis) van 18 maart 

2014. 

 

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 augustus 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 september 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. CLAESSENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 12 maart 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf in de 

hoedanigheid van student.  

 

1.2. Op 17 maart 2014 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris tot de onontvankelijkheid van 

deze aanvraag, en op 18 maart 2014 geeft hij de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 33bis). Dit zijn de bestreden beslissingen die luiden als volgt :  

 

“(…) De aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 12 maart 2014 bij de burgemeester van 

Antwerpen door A. N. XXX, geboren te Wum op (…)1985, onderdaan van Kameroen, verblijvende (..), in 
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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, gewijzigd door de wetten 

van 28 juni 1984, 15 juli 1996 en 15 september 2006, is onontvankelijk.  

 

Motivering :  

 

Betrokkene was gemachtigd tot voorlopig verblijf als student voor studies aan de VUB maar voor het 

academiejaar 2014-2013 heeft hij geen resultaten binnen gebracht. Betrokkene verzocht pas op 12 

maart 2014 via een aanvraag artikel 9 bis van de wet van 15/12/1980 om gemachtigd te worden voor 

studies aan de FVG.  

De aanvraag werd dus ingediend in onregelmatig verblijf gezien betrokkene na het vervallen van zijn A-

kaart niet binnen de in de wet bepaalde termijn een verlenging heeft aangevraagd. Betrokkene diende in 

dit geval buitengewone omstandigheden aan te tonen, maar hij haalt geen buitengewone 

omstandigheden aan. De aanvraag tot machtiging tot voorlopig verblijf als student aan de FVG wordt 

dan ook onontvankelijk verklaard en betrokkene dient gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten  dat hem wordt betekend. (…)” 

 

En 

 

“(…) Gelet op artikel 61 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 wet van 15 juli 1996;  

 

Overwegende dat de genaamde A.N. XXX, geboren te Wum op (…)1985, nationaliteit: Kameroen, 

verblijvende te (..), gemachtigd was om te verblijven in België om er te studeren;  

 

Reden van de beslissing:  

 

Artikel 61, §2, 1°: Betrokkene verlengt zijn verblijf na afloop van de studies en is niet meer in het bezit 

van een regelmatig verblijfsdocument.  

 

Overwegende dat betrokkene gemachtigd werd tot voorlopig verblijf in België voor studies aan VUB;  

Overwegende dat betrokkene voor het academiejaar 2012-2013 geen studieresultaten voorlegde;  

Overwegende dat betrokkene voor het academiejaar 2013-2014 niet binnen de in de wet gestelde 

termijn verlenging van zijn verblijf als student vroeg;  

Overwegende dat betrokkene pas in maart 2014 een inschrijvingsattest voorlegde voor studies aan de 

FVG en dat deze onderwijsinstelling niet onder de voorwaarden van de artikelen 58 en 59 van de wet 

valt omdat zij niet georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt door de overheid;  

Overwegende dat betrokkene een machtiging tot verblijf voor studies aan de FVG diende te bekomen 

maar dat deze aanvraag tot machtiging onontvankelijk werd verklaard bij de beslissing dd 17/03/2014 

gezien de aanvraag werd ingediend in illegaal verblijf;  

Overwegende dat zijn verblijfsvergunning verstreken is sedert 31/10/2013;  

 

In uitvoering van (…) wordt aan de betrokkene het bevel gegeven om binnen dertig dagen de 

grondgebieden van (…) te verlaten, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich 

naar toe te begeven (…).” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1 Verweerder werpt een exceptie van onontvankelijkheid op van de tweede bestreden beslissing 

omdat er onvoldoende samenhang is tussen de beslissingen waaraan verschillende feitelijke en 

juridische motieven ten grondslag liggen. 

 

2.2 In het belang van een goede rechtsbedeling moet degene die op de rechter een beroep doet, voor 

elke vordering een afzonderlijk geding aanspannen om zo de rechtsstrijd overzichtelijk te houden en een 

vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken. Meerdere vorderingen kunnen slechts ontvankelijk als 

één enkele rechtszaak aanhangig worden gemaakt indien bij uitzondering daardoor de goede 

rechtsbedeling wordt bevorderd, meer bepaald indien vorderingen wat hun voorwerp of grondslag 

betreft, zo nauw samenhangen dat het als waarschijnlijk voorkomt dat vaststellingen gedaan of 

beslissingen genomen met betrekking tot de ene vordering, een weerslag zullen hebben op de uitkomst 

van de andere. Indien de vorderingen niet voldoende samenhangen, wordt alleen de belangrijkste of, bij 
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gelijk belang, de eerste in het verzoekschrift vermelde vordering geacht regelmatig te zijn ingesteld (RvS 

12 september 2005, nr. 148.753; RvS 22 mei 2006, nr. 159.064). 

 

De akten waarvan de vernietiging wordt gevorderd, hangen samen in die zin dat het bevel om het 

grondgebied te verlaten uitdrukkelijk verwijst naar de eerste bestreden beslissing waaruit blijkt dat 

betrokkene niet langer voldoet aan de voorwaarden gesteld aan een verblijf als student en dat in de 

verwerping van de aanvraag om machtiging tot verblijf uitdrukkelijk wordt verwezen naar het bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

 

Het verband tussen beide beslissingen wettigt het annulatieberoep in slechts één verzoekschrift. De 

exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een “eerste middel” voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 61, § 2, 1° en 58, 1° 

juncto artikel 59 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) en artikel 2 van het 

Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden 

(EVRM). Dit “eerste middel” is enkel gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

33bis).  

 

De verzoekende partij betoogt dat de verwerende partij verwijst naar artikel 61, § 2, 1° van de 

vreemdelingenwet. De verwerende partij citeert het artikel en betoogt dat dit artikel voorziet in twee 

cumulatieve voorwaarden om een bevel om het grondgebied te verlaten te kunnen uitreiken: enerzijds 

moeten de studies afgelopen zijn wanneer de vreemdeling zijn verblijf verlengt, en anderzijds mag hij 

niet meer in het bezit zijn van een regelmatig verblijfsdocument. In casu heeft de verzoekende partij 

haar gewenste studies echter nog niet aangevat. De studies die zij wenste aan te vatten, beginnen 

immers pas in het studiejaar 2013-2014. Er is dus geen sprake van afloop van de studies.  

 

In ondergeschikte orde betoogt de verzoekende partij dat wanneer er van wordt uitgegaan dat er wel 

degelijk sprake is van het ‘aanvatten’ van de studies in het vorige academiejaar, quod non, kan er 

bezwaarlijk sprake zijn van een afloop van de studies, omdat dit impliceert dat deze afgerond zijn. In 

casu is er hoogstens sprake van een onderbreken van de management-studies aan de VUB, of het 

veranderen van studierichting. Geen enkele van deze situaties wordt geviseerd in de wet.  

 

De verzoekende partij betoogt verder dat er begrip dient te worden opgebracht voor de 

omstandigheden, en dat volgt volgens haar uit artikel 103/2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981, dat handelt over de omstandigheden wanneer de minister een student een bevel om het 

grondgebied te verlaten kan geven, in de situatie dat deze student zijn studies op overdreven wijze 

verlengt.  

 

Wat betreft de opgeworpen schending van artikel 58, 1° juncto artikel 59 van de vreemdelingenwet 

betoogt de verzoekende partij dat de FVG wel degelijk een erkende instelling is. Zij werd immers erkend 

bij KB van 29 juni 1980, 17 februari 1989, 21 mei 1990, en het MB van 10 augustus 1993 inzake 

erkenning als onderwijsinstelling van het derde niveau, samenwerkingsakkoord met de Vrije Universiteit 

Brussel (VUB) van 8 december 2008 en tweede akkoord van 14 december 2006 inzake artikel 8, § 1, 6 ° 

van het structuurdecreet. Daarenboven is bij Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2007 de 

FVG geregistreerd en erkend als private instelling in de omzendbrief van 4 november 1998. Deze 

omzendbrief geeft aan bepaalde private instellingen de bevoegdheid om aan de vreemdeling een 

inschrijvingsattest af te geven. Terzijde stelt de verzoekende partij dat zij reeds is ingeschreven aan de 

FVG sinds begin van het academiejaar, waardoor deze motivering in het bevel om het grondgebied te 

verlaten ongenuanceerd en foutief is.  

 

De verzoekende partij betoogt verder dat haar door het bevel om het grondgebied te verlaten haar recht 

op onderwijs zal worden ontzegd. Zij stelt verder dat de Dienst Vreemdelingenzaken een onderscheid 

maakt waarvoor zij niet bevoegd is door te beslissen dat het bevel om het grondgebied te verlaten 

gegrond is omdat de onderwijsinstelling niet erkend is of gesubsidieerd wordt en ze daarom inferieur is 

aan instellingen die wel aan deze voorwaarden voldoen.  

 

3.2. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 61, § 2, 1° van de vreemdelingenwet en artikel 

103/3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
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verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit) als haar 

juridische grondslag. 

 

Artikel 61, § 2, 1° van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 2. De Minister of zijn gemachtigde kan de vreemdeling die gemachtigd werd om in België te verblijven 

ten einde er te studeren, het bevel geven om het grondgebied te verlaten: 

1° wanneer hij na afloop van zijn studies zijn verblijf verlengt en niet meer in het bezit is van een 

regelmatig verblijfsdocument;” 

 

Artikel 103/3 van het vreemdelingenbesluit bepaalt het volgende: 

 

“Wanneer de Minister of zijn gemachtigde aan de vreemdeling bedoeld in artikel 61, § 1 of § 2, van de 

wet of aan de leden van diens gezin het bevel geeft om het grondgebied te verlaten, bepaalt hij de 

termijn waarbinnen de belanghebbenden het grondgebied moeten verlaten. 

In de beide gevallen geeft het gemeentebestuur van de beslissing van de Minister of van zijn 

gemachtigde kennis door afgifte van een document dat overeenkomt met het model van bijlage 33bis.” 

 

Verzoeker betwist niet dat hij niet meer in het bezit is van een regelmatig verblijfsdocument.  

 

Hij betwist wel dat zijn studies afgelopen zouden zijn. Hij stelt immers dat hij de gewenste studies nog 

moet aanvatten.  

 

Uit het administratief dossier blijkt evenwel dat verzoeker een visum verkreeg om studies aan te vatten 

aan de VUB maar deze stop zette en een aanvraag indiende om te studeren aan de FVG. 

 

Met zijn betoog weerlegt verzoeker aldus de vaststelling uit de bestreden beslissing niet dat zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf teneinde toestemming te verkrijgen om de studies verder te zetten 

aan de FVG op 17 maart 2014 werd verworpen, waardoor hij reeds sedert 31 oktober 2013 niet langer 

voldoet aan de voorwaarden die aan het verblijf als student worden gesteld. Hieruit blijkt dat verzoeker 

zijn verblijf na afloop van zijn studies verlengde, hoewel hij niet langer in het bezit was van een 

regelmatig verblijfsdocument. De gemachtigde van de staatssecretaris ging geenszins kennelijk 

onredelijk te werk door toepassing te maken van de mogelijkheid uit artikel 61, § 2, 1° van de 

vreemdelingenwet en aan verzoeker om voormelde reden een bevel af te leveren om het grondgebied 

te verlaten. De verwijzing naar artikel 103/2 van het vreemdelingenbesluit doet hier niets aan af. 

 

3.3. Artikel 58 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Wanneer de aanvraag tot het bekomen van de machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven bij een Belgische diplomatieke of consulaire post ingediend wordt door een vreemdeling die in 

België wenst te studeren in het hoger onderwijs of er een voorbereidend jaar tot hoger onderwijs wenst 

te volgen, moet die machtiging toegekend worden indien de betrokkene zich niet bevindt in een der in 

artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, bedoelde gevallen en indien hij de hiernavolgende documenten overlegt : 

1° een attest afgegeven door een onderwijsinstelling overeenkomstig artikel 59; 

2° het bewijs dat hij voldoende middelen van bestaan bezit; 

3° een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door een der in bijlage bij deze 

wet opgesomde ziekten of gebreken; 

4° een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of 

wanbedrijven van gemeen recht, wanneer hij ouder is dan 21 jaar. 

Bij ontstentenis van een getuigschrift als bedoeld onder 3° en 4° van het eerste lid, kan de Minister of 

zijn gemachtigde niettemin, rekening houdende met de omstandigheden, de vreemdeling machtigen in 

België te verblijven om er te studeren. 

De machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven kan door de vreemdeling in het Rijk 

aangevraagd worden overeenkomstig de door de Koning bepaalde modaliteiten in uitvoering van artikel 

9, tweede lid.” 

 

 

 

 

Artikel 59 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“Al de door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen zijn bevoegd 

om het vereiste attest af te geven. 

Dit attest bevestigt, hetzij dat de vreemdeling als regelmatige leerling of student, die voldoet aan de 

voorwaarden inzake voorafgaande studies, ingeschreven is in de onderwijsinstelling die het afgeeft, 

hetzij dat hij, in voorkomend geval, een aanvraag tot het verlenen van de gelijkwaardigheid van 

buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften ingediend heeft, hetzij dat hij, in voorkomend geval, 

ingeschreven is voor de toelatingsproef. 

In de twee laatste gevallen moet een nieuw attest binnen vier maanden bevestigen dat de vreemdeling, 

na het bekomen van de gelijkwaardigheid van diploma of studiegetuigschrift of na het slagen voor de 

toelatingsproef, als regelmatig leerling of student ingeschreven is in de onderwijsinstelling die het 

afgeeft. 

Het attest moet betrekking hebben op een onderwijs met volledig leerplan; het mag echter ook 

betrekking hebben op een onderwijs met beperkt uurrooster wanneer de vreemdeling bewijst dat dit 

onderwijs zijn hoofdbezigheid en de voorbereiding of de aanvulling van een onderwijs met volledig 

leerplan zal uitmaken.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf indiende als 

student aan de onderwijsinstelling ‘Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen’. Artikel 58 

van de vreemdelingenwet bepaalt dat de aanvrager in dit geval een attest van inschrijving moet 

voorleggen, dat in toepassing van artikel 59 van de vreemdelingenwet enkel kan afgegeven worden 

door een “door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen”. 

 

De Raad stelt vast dat het door de verzoeker voorgelegde attest van inschrijving inderdaad verwijst naar 

“K.B. (Ministerie van justitie) d.d. 29 juni 1980, 17 februari 1989, 21 mei 1990 en het M.B. (Ministerie van 

Sociale Zaken) van 10 augustus 1993 inzake erkenning als onderwijsinstelling van het 3de niveau” en 

naar een samenwerkingsakkoord met de VUB. 

 

Wat betreft de erkenning van de FVG dient evenwel verwezen te worden naar arrest nr. 206.750 van 16 

juli 2010 van de Raad van State, dat stelt: 

 

“Overwegende dat de Vlaamse regering de Faculteit voor vergelijkende godsdienstwetenschappen in 

Antwerpen registreerde op 20 april 2007; dat het aldus een geregistreerde instelling betreft die viel 

onder de toepassing van de oude procedure; dat als gevolg van deze beslissing de FVG opleidingen 

aan de NVAO ter toetsing kon voorleggen; dat aan de registratie zelf geen andere rechten waren 

verbonden en het dus niet ging om een erkenning; dat de instelling gedurende een termijn van twee jaar 

geen enkele door de NVAO geaccrediteerde of door NVAO als nieuw erkende opleiding heeft kunnen 

aanbieden zodat de registratie verviel; dat de FVG trouwens op 20 april 2009 werd geschrapt uit het 

Hogeronderwijsregister;” 

 

Uit dit arrest blijkt duidelijk dat de Raad van State geoordeeld heeft dat de Faculteit voor Vergelijkende 

Godsdienstwetenschappen geen door de overheid erkende onderwijsinstelling is, in tegenstelling tot wat 

het inschrijvingsattest beweert. Weliswaar werd de FVG op 20 april 2007 tijdelijk geregistreerd, maar het 

arrest stelt duidelijk dat het niet om een erkenning ging. 

 

De gemachtigde kon aldus in de bestreden beslissing op goede gronden oordelen dat deze 

onderwijsinstelling niet beantwoordt aan de voorwaarden van de artikelen 58 en 59 van de wet omdat zij 

noch erkend noch gesubsidieerd noch georganiseerd wordt door de overheid. 

 

Het loutere betoog van verzoeker al ingeschreven te zijn bij het FVG alsook de verwijzing naar het 

inschrijvingsbewijs en naar enkele oudere koninklijke besluiten en een ministerieel besluit alsook naar 

een omzendbrief, doen geen afbreuk aan dit motief. 

 

Daarnaast merkt de verwerende partij in de nota terecht op dat verzoeker, door het indienen van een 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en door het 

gestelde in de aanvraag, zelf heeft aangegeven dat hij zich ervan bewust is dat de FVG niet voldoet aan 

de voorwaarden van de artikelen 58 en 59 van de vreemdelingenwet. Een schending van de artikelen 

58 en 59 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

3.4. Daargelaten de vraag of uit artikel 2 van het Aanvullend Protocol nr. 1 bij het EVRM een zeker non-

refoulement verbod kan worden afgeleid, benadrukt de Raad dat het recht op onderwijs geen absoluut 

recht is (EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 8252/05 en 18454/06, Catan e.a. v. Moldavië, par. 136 
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e.v.). Uit het recht op onderwijs kan in beginsel geen verblijfsrecht worden geput. Het recht op onderwijs 

bevat geen algemene verplichting om de keuze van een vreemdeling om onderwijs te volgen in een 

bepaalde Verdragsluitende Staat toe te staan. Beperkingen aan het recht op onderwijs zijn immers 

mogelijk zolang de kern van het recht op onderwijs niet worden aangetast (EHRM 19 oktober 2012, nrs. 

43370/04, 8252/05 en 18454/06, Catan e.a. v. Moldavië, par. 140). De Raad stelt vast dat verzoeker niet 

betoogt dat er in zijn land van herkomst geen onderwijs kan worden verkregen. Voorts houdt verzoeker 

ook niet voor dat er onoverkomelijke taal-, cultureel of sociaal gebonden hinderpalen bestaan die de 

voorzetting van zijn opleiding in het land van herkomst of elders onmogelijk maakt. 

 

3.5. Het eerste middel kan niet worden aangenomen. 

 

3.6. In een “tweede middel” voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 58 en artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet, de motiveringsplicht en artikel 2 van het eerste protocol bij het EVRM. 

 

“C. Tweede middel: aangaande de beslissing tot onontvankelijk van een aanvraag om machtiging tot 

verblijf in de hoedanigheid van student met bevel om het grondgebied te verlaten 

i. Schending van artikel 58 Vw. 

22. Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt 

“De aanvraag werd dus ingediend in onregelmatig verblijf” 

 “Betrokkene diende in dat geval buitengewone omstandigheden aan te tonen, maar hij haalt geen 

buitengewone omstandigheden aan.” 

23. Terwijl overeenkomstig artikel 58 Vw.: 

“Wanneer de aanvraag tot het bekomen van de machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven bij een Belgische diplomatieke of consulaire post ingediend wordt door een vreemdeling die in 

België wenst te studeren in het hoger onderwijs of er een voorbereidend jaar tot hoger onderwijs wenst 

te volgen, moet die machtiging toegekend worden indien de betrokkene zich niet bevindt in een der in 

artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, bedoelde gevallen en indien hij de hiernavolgende documenten overlegt: 

1° een attest afgegeven door een onderwijsinstelling overeenkomstig artikel 59; 

2° het bewijs dat hij voldoende middelen van bestaan bezit; 

3° een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door een der in bijlage bij deze 

wet opgesomde ziekten of gebreken; 

4° een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of 

wanbedrijven van gemeen recht, wanneer hij ouder is dan eenentwintig jaar.” 

Dat de Raad voor Vreemdelingenzaken op 16 november 2009, in haar arrest nr. 34 226 heeft 

geoordeeld dat: 

“Aangezien aan een vreemdeling die voldoet aan de vereisten gesteld in artikel 58 van de 

Vreemdelingenwet een verblijfsmachtiging “moet” toegekend worden indien deze vreemdeling zich niet 

bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, van de Vreemdelingenwet bedoelde gevallen, is de 

verwijzing naar de artikelen 9 en 13 van de Vreemdelingenwet dan ook niet dienstig.” 

Op basis van dit arrest en wanneer de documenten van artikel 58, eerste lid Vw. zijn aangeleverd moet 

de machtiging worden bekomen. Er mogen bijgevolg geen bijkomende voorwaarden worden gesteld 

door de Dienst Vreemdelingenzaken en het gebruik van het woord “moet” impliceert dat er geen 

appreciatieruimte is voor de Dienst Vreemdelingenzaken wanneer de documenten worden voorgelegd 

worden én wanneer de betrokken vreemdeling zich niet in een situatie bevindt zoals bedoeld in artikel 3, 

eerste lid 5°-8° Vw., aan deze cumulatieve voorwaarden zijn voldaan (stukken 7 en 10). 

Door dubbelzinnig te stellen dat de examenresultaten van vorig academiejaar 2012-2013 niet zijn 

binnengebracht en te stellen dat de huidige aanvraag betreffende academiejaar 2013-2014 op basis van 

artikel 9bis Vw. zijn getroffen, doet de Dienst verkeerdelijk vermoeden dat er sprake is van verschillende 

applicaties (cf. supra) en voegt zij bijkomende voorwaarden toe aan artikel 58, eerste lid Vw. terwijl zij 

geen appreciatiebevoegdheid heeft betreffende voorwaarden. 

Daarnaast brengt verzoeker wel de nodige bewijsstukken –hoewel dit niet vereist is- van enerzijds de 

formaliteiten met betrekking tot het academiejaar 2012-2013 op de bijlage 32 na, wat onafhankelijk van 

zijn wil pas op 29 januari 2014 gelegaliseerd werd, vervuld waren en anderzijds dat formaliteiten met 

betrekking tot het academiejaar 2013-2014 in orde zijn. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

ii. Schending van art. 9bis Vw. 

24. Wanneer in ondergeschikte orde toch wordt aangenomen dat art. 9 juncto 9bis Vw. van toepassing 

zijn, dient te worden aangenomen dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen rekening heeft genomen 

met volgende “buitengewone omstandigheden”. 

25. Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat : 
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““Betrokkene diende in dat geval buitengewone omstandigheden aan te tonen, maar hij haalt geen 

buitengewone omstandigheden aan.” 

26. Terwijl overeenkomstig artikel 9bis Vw. enkel gewag maakt van “buitengewone omstandigheden”, 

het begrip “buitengewone omstandigheden” wordt nergens uitdrukkelijk omschreven. 

Waaruit volgt dat volgens de rechtspraak het begrip aan de hand van elke omstandigheid of geheel van 

omstandigheden die het indienen van de aanvraag in het herkomstland bijzonder moeilijk maakt, kan 

gegrond worden. Die omstandigheden kunnen te maken hebben met het verblijf in België. 

In de aanvraag worden volgende redenen naar voren gebracht: 

- Verzoeker is reeds lessen aan het volgen betrekking hebbende op academiejaar 2013-2014; 

- Verzoeker was aanvankelijk ingeschreven in een richting die hij niet gekozen had; 

- De verbintenis tot tenlasteneming -bijlage 32- werd pas op 29 januari 2014 gelegaliseerd, hoewel ze 

op 19 december 2014 werd ondertekend. 

Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken door louter te vermelden dat verzoeker geen buitengewone 

omstandigheden aanhaalt, dit een al te rigoureuze houding is, die niet steunt op de feiten en nog minder 

op de inhoud van de aanvraag. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

iii. Schending van artikel 2 Eerste Protocol bij het EVRM. 

27. Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat : 

“De aanvraag om machtiging tot het verblijf, ingediend op 12 maart 2014 […] is onontvankelijk.” 

“betrokkene dient gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem wordt 

betekend.” 

28. Terwijl overeenkomstig artikel 2 Eerste aanvullend Protocol bij het EVRM stelt dat: 

“Art. 2 Recht op onderwijs: Niemand zal het recht op onderwijs worden ontzegd.” 

Dat door rigoureus te oordelen dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in hoedanigheid van student 

onontvankelijk is omdat er geen “buitengewone” omstandigheden zijn aangetoond beknot en ontzegt de 

heer N. zijn recht op onderwijs. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

iv. Aangaande de schending van de motiveringswet 

29. Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat : 

“Betrokkene diende in dat geval buitengewone omstandigheden aan te tonen, maar hij haalt geen 

buitengewone omstandigheden aan.” 

30. Terwijl in deze wet wordt gesteld dat de overheid uitdrukkelijk de feitelijke gegevens dient te 

vermelden op grond waarvan zij meent één van de weigeringsgronden te kunnen inroepen (ORDE van 

VLAAMSE BALIES, Handboek voor de advocaat-stagiair 2013-2014- Vreemdelingenrecht, Mechelen, 

Kluwer, 2013, 69-70; D. VANHEULE, “De motiveringsplicht en de vreemdelingenwet”, T. Vreemd. 1993, 

69; I. OPDEBEECK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, die 

Keure, 1999, 267). 

Doordat er wel degelijk buitengewone omstandigheden voorhanden waren en de Dienst 

Vreemdelingezaken er volledig abstractie van maakt zonder haar beslissing verder te motiveren waarom 

zij deze niet in aanmerking neemt, is de overheid hier in gebreke gebleven. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.7. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, 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. De uitdrukkelijke motiveringsplicht verplicht de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" 

wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In casu geeft de bestreden beslissing duidelijk de motieven en de 

juridische grond aan op basis waarvan de beslissing is genomen. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt evenwel dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

 

Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert zij 

in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel 

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot 

de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling 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 kunnen komen. 

 

3.8. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker de machtiging waarvan sprake in artikel 58 van de 

vreemdelingenwet reeds verkregen had en middels een studentenvisum België is binnengekomen in 

2012. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt voorts dat verzoeker als regelmatig student was 

ingeschreven aan de VUB. Uit het administratief dossier blijkt eveneens dat verzoeker op 12 maart 2014 

een aanvraag heeft ingediend om machtiging tot verblijf als student waarbij hij te kennen gaf gestopt te 

zijn met zijn studies aan de VUB en wenste studies aan te vatten aan het FVG. De Raad verwijst 

dienaangaande naar de bespreking van het eerste middel waaruit blijkt dat het FGV niet voldoet aan de 

voorwaarden van de artikelen 58 en 59 van de vreemdelingenwet. Een schending van artikel 58 wordt 

niet aangetoond.  

 

Artikel 9bis, § 1 van de vreemdelingenwet luidt voorts als volgt:  

 

“§ 1 

In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden afgegeven. 

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op: 

– de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken; 

– de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont.” 

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is in artikel 9 van de 

vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet kan een vreemdeling die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 

een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zijn 

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep 

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die 

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen; 

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

gemachtigde van de bevoegde minister c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 

werd ingediend, te weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van 

deze verplichting en of hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen. De 

aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandigheden 

zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit 

zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 
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In tegenstelling tot wat de verzoekende partij betoogt, blijkt uit haar aanvraag geenszins dat zij 

uitdrukkelijk buitengewone omstandigheden aanhaalde om de redenen aan te geven waarom zij haar 

aanvraag in België deed, en niet bij de diplomatieke of consulaire post in het buitenland. De verwerende 

partij stelde aldus niet op kennelijk onredelijke wijze in de bestreden beslissing dat de verzoekende partij 

geen buitengewone omstandigheden aanhaalt in haar aanvraag.  

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 2 van het eerste aanvullend Protocol bij het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) verwijst de Raad naar de 

bespreking van het eerste middel dienaangaande. 

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van de door haar 

opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt.  

 

Het tweede middel is, voor zover het ontvankelijk is, niet gegrond.  

 

3.9. In een ‘voorafgaandelijke opmerking’ stelt de verzoekende partij dat er sprake is van afwending van 

macht. Volgens de verzoekende partij is het immers in beide bestreden beslissingen onduidelijk of de 

verwerende partij zich uitspreekt over enerzijds de regulering van het verblijfstatuut met betrekking tot 

het academiejaar 2012-2013 of anderzijds de regulering van het verblijfsstatuut met betrekking tot het 

academiejaar 2013-2014. De Dienst Vreemdelingenzaken verwijst naar het ontbreken van documenten 

die betrekking hebben op het schooljaar 2012-2013, terwijl de verzoekende partij een aanvraag indiende 

voor het academiejaar 2013-2014. Daarenboven haalt de Dienst Vreemdelingenzaken aan dat artikel 

9bis van de vreemdelingenwet diende te worden nageleefd, waardoor de verzoekende partij maar liefst 

drie verschillende verzoeken en bijgevolg de nodige documenten en stukken voor deze drie verzoeken 

had moeten bijvoegen.  

 

3.10. De Raad stelt vooreerst vast dat uit beide bestreden beslissingen onmiskenbaar blijkt dat het gaat 

om het onontvankelijk verklaren van de aanvraag van 12 maart 2014 om machtiging tot verblijf in de 

hoedanigheid van student voor het studeren aan de FVG en het bevel om het grondgebied te verlaten 

dat uitdrukkelijk verwijst naar deze beslissing.  

 

Er is sprake van machtsafwending wanneer een bestuursorgaan de bevoegdheid die het heeft om een 

bepaald oogmerk te bereiken, aanwendt om een ander doel na te streven.  

 

Het is duidelijk dat de verzoekende partij met haar betoog geenszins aannemelijk maakt dat de 

verwerende partij haar bevoegdheid zou gebruikt hebben om een ander doel na te streven dan datgene 

wat de wet haar oplegt.  

 

De ‘voorafgaandelijke opmerking’ van de verzoekende partij is dan ook niet gegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien november tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS S. DE MUYLDER 

 


