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 nr. 145 385 van 12 mei 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid, 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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 19 januari 2011 

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

gemachtigde van staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid tot weigering van de afgifte van een 

visum van 16 december 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 16 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 april 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. BELDERBOSCH, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Over de ontvankelijkheid 

 

1. De verzoekende partij diende op 6 augustus 2010 een visumaanvraag in bij de Belgische ambassade 

in Islamabad met het oog op het aanvatten van studies aan de University of Antwerp Management 

School. 

 

2. Met de bestreden beslissing werd aan de verzoekende partij het visum geweigerd  

 

3.1. Artikel 39/56 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) bepaalt dat 

de in artikel 39/2 van die wet bedoelde beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kunnen 

worden gebracht “door de vreemdeling die doet blijken van een belang of een benadeling”. In de 

memorie van toelichting bij het ontwerp dat tot die bepaling heeft geleid wordt gewezen op de analogie 
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met artikel 19, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en wordt uitdrukkelijk 

gesteld dat voor de interpretatie van het begrip “belang” derhalve kan worden verwezen naar de 

invulling die de Raad van State aan dit begrip heeft gegeven. (Parl. St., Kamer, 2005-06, DOC 51 

2479/001, 118.) 

 

3.2. Een verzoeker beschikt over het rechtens vereiste belang indien twee voorwaarden vervuld zijn: hij 

dient door de bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel en 

wettig nadeel te lijden en de eventueel tussen te komen nietigverklaring van die rechtshandeling moet 

hem een direct en persoonlijk voordeel verschaffen, hoe miniem ook. 

 

3.3. Het belang waarvan een verzoeker blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik van het 

indienen van het annulatieberoep en hij moet dat belang behouden tot aan de uitspraak. De aard van 

het belang kan weliswaar evolueren, maar verzoeker moet minstens aannemelijk maken dat de 

vernietiging hem een concreet voordeel oplevert.  

 

3.4. Wanneer er twijfel rijst omtrent verzoekers belang, komt het verzoeker toe aan de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) alle nuttige gegevens ter beoordeling voor te leggen die 

kunnen aantonen dat hij in de concrete omstandigheden van de zaak een belang bij de nietigverklaring 

heeft (RvS 7 januari 2015, nr. 229.752, Deceuninck).  

 

4. Artikel 58 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) 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 diezelfde wet bepaalt :  

 

“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 leer 

plan zal uitmaken.” 

 

5. De verzoekende partij werd door de “University of Antwerp Management School” toegelaten om zich 

in te schrijven voor het academiejaar 2010-2011.  
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6. Met de beschikking van 17 maart 2015 houdende de oproeping van de partijen om te verschijnen op 

de zitting van 9 april 2015 werd aan de verzoekende partij ook het volgende meegedeeld: 

 

“Bovendien vraagt de Raad aan beide partijen om met toepassing van artikel 39/62 van de 

Vreemdelingenwet, alle inlichtingen en bescheiden over te maken aan de Raad met betrekking tot de 

actuele situatie van de verzoekende partij, die mogelijks een gevolg kunnen hebben voor de 

behandeling van het huidig beroep, meer bepaald of de verzoekende partij zich nog op het Belgische 

grondgebied bevindt en of zij ondertussen desgevallend het voorwerp heeft uitgemaakt van een 

statuutwijziging”.  

 

7. Ter zitting werd aan de raadsman van de verzoekende partij gevraagd welk belang zij nog had bij de 

vernietiging van de thans bestreden beslissing en of zij nog zinnens was studies aan te vatten in België.  

Daarop antwoordde de raadsman dat hij nog contact had met de garanten die zouden hebben bevestigd 

dat de verzoekende partij toch nog naar België zou willen komen om zich opnieuw in te schrijven en dat 

het belang dus nog actueel is.  

 

8. Echter, de Raad kan er niet aan voorbijgaan dat, niettegenstaande de vraag tot het overmaken van 

inlichtingen en bescheiden met betrekking tot de actuele situatie van de verzoekende partij zij het houdt 

bij een blote bewering, zonder meer. In casu kan niet anders dan worden geoordeeld dat dit niet volstaat 

om het actuele belang te handhaven. Immers, het attest van de onderwijsinstelling waarvan sprake bij 

het indienen van de aanvraag had slechts betrekking op het academiejaar 2010-2011 en de 

verzoekende partij toont niet aan dat zij inmiddels een nieuw attest heeft in de zin van de artikelen 58, 

eerste lid, 1° en 59 van de Vreemdelingenwet. De verwerende partij zal dan ook niet meer kunnen doen 

dan dit vast te stellen na een eventuele vernietiging van de thans bestreden beslissing. Verzoeker 

maakt dus niet aannemelijk dat de vernietiging van de bestreden beslissing hem een concreet voordeel 

oplevert.  

 

9. Het beroep is onontvankelijk.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf mei tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


