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 nr. 177 171 van 27 oktober 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Canadese nationaliteit te zijn, op 4 april 2016 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 11 februari 2016 tot 

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

 

Gezien titel Ibis, 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 4 augustus 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 september 

2016. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. ENGELS, die loco advocaat M. LECOMPTE verschijnt voor 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

In de nota met opmerkingen kan het volgende worden gelezen:    

 

“Verzoeker legde d.d. 23 december 2015 te Gent een aankomstverklaring af. Hij werd in het bezit 

gesteld van een aankomstverklaring, geldig tot 9 februari 2016. 

 

Hij meldde zich op 26 januari 2016 aan bij het stadsbestuur teneinde een statuutwijziging aan te vragen, 

daar hij in België een verblijfsrecht wenste te bekomen in de hoedanigheid van student. Hij maakte 

diezelfde dag volgende documenten over aan het stadsbestuur: een motivatiebrief, medische 

documenten en medische attesten, een betalingsbewijs retributie, een bewijs ziektenkostenverzekering, 
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overzicht resultaten vorige studies en bewijzen dat hij zich gericht heeft tot meerdere 

onderwijsinstellingen. 

 

Bij schrijven van 28 januari 2016 werd aan de burgemeester te Gent gevraagd verzoeker aan te manen 

binnen de 15 dagen volgende documenten voor te leggen: 

- een attest dat bevestigt dat hij is ingeschreven voor het nieuwe school- of academiejaar in een door de 

staat georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling;  

- alsook een verbintenis tot tenlasteneming, overeenkomstig artikel 32 van het KB van 8 oktober 1981, 

voor het nieuwe school- of academiejaar en een bewijs van solvabiliteit van de garant (3 recente 

loonfiches of een recent uittreksel uit de personenbelastin); 

- en een uittreksel strafregister van land laatste verblijfsplaats (max. 6 maanden oud) + vertaling door 

beëdigde tolk. 

 

Voormelde beslissingen werd op 4 maart 2016 ter kennis gebracht.  

 

Verzoeker meldde zich begin februari 2016 aan bij het stadsbestuur. Hij stelde zich nog steeds niet te 

hebben ingeschreven in een school en vroeg of het voldoende is dat hij zich voor een zomercursus 

Nederlands inschrijft aan een Universiteit. Hij meldde verder dat hij reeds een scan zou hebben van het 

bewijs van goed gedrag en zeden, doch dat het origineel binnen en week zou toekomen en gaf tot slot 

aan dat het hebben van een garant geen probleem zou zijn, daar hij geld genoeg zou hebben.(...)” 

 

Op 11 februari 2016 trof de verwerende partij een beslissing tot verwerping van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in de hoedanigheid van student.  Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

“De aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 26/01/2016 bij de burgemeester van Gent door 

[P.T.], […], onderdaan van Canada, […] in toepassing van de artikelen 58 en 9 alinea 2 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 ontvankelijk, doch ongegrond. 

 

MOTIVERING: 

 

Overwegende dat betrokkene naar aanleiding van het feit dat hij in het bezit is van een geldig Canadees 

paspoort en Canadese onderdanen vrijgesteld zijn van de verplichting een visum C te bezitten, door de 

gemeentelijke diensten van Gent in het bezit is gesteld van een aankomstverklaring geldig tot en met 

09/02/2016. 

 

Overwegende dat betrokkene op 26/01/2016 een aanvraag tot het bekomen van een verblijfstitel in de 

hoedanigheid van student indiende. 

 

Overwegende dat ter staving van deze aanvraag betrokkene geen attest voorlegt waaruit blijkt dat 

betrokkene voor het lopende academiejaar is ingeschreven voor een studie bij een erkende hoger 

onderwijsinstelling die voldoet aan de voorwaarden van de artikels 58 en 59 van de wet van 15.12.1980 

 

Overwegende dat betrokkene geen bewijs van voldoende bestaansmiddelen voorgelegd hoewel dit 

krachtens artikel 58 en 60 van de wet van 15 december 1980 vereist is: de betrokkene levert niet het 

bewijs dat hij beschikt over de maandelijkse bestaansmiddelen zoals deze zijn omschreven in het 

koninklijk besluit van 8 juni 1983, aan de hand van ofwel een verbintenis tot tenlasteneming conform 

bijlage 32, ofwel een attest van studiebeurs of lening, ofwel een bewijs van het bezit van regelmatige 

persoonlijke inkomsten. 

 

Overwegende dat betrokkene ter staving van zijn aanvraag geen blanco uittreksel uit het strafregister 

voorlegde afgeleverd door de Canadese autoriteiten. 

 

Omwille van het voorgaande dient de door betrokkene ingediende aanvraag geweigerd te worden en 

dient betrokkene gevolg te geven aan het bijgevoegde bevel om het grondgebied te verlaten.” 

 

 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1. Verzoeker voert in een eerste en enig middel het volgende aan: “Schending van het voorzichtig-

heidsbeginsel, artikel 2 en 3 van de Motiveringswet van 29 juli 1991, artikel 58, 59 en 62 van de 

Vreemdelingenwet van 15 december 1980, evenals van machtsoverschreiding”. 

 

Hij licht zijn betoog toe als volgt: 

 

“Verzoeker diende middels de stadsdiensten te Gent, tijdens legaal verblijf (vrijgesteld van visum) een 

aanvraag in houdende machtiging tot verblijf van meer dan 3 maanden, student in. 

 

Krachtens artikel 58 Vreemdelingenwet, dient de vreemdelingen een aantal documenten in te dienen 

teneinde zijn aanvraag te ondersteunen. 

 

Verzoeker was initieel NIET in staat om alle nodige documenten voor te leggen, dit ten gevolge van 

verkeerde informatie bekomen door of van de Belgische consulaire diensten. 

 

Desondanks heeft verzoeker wel de nodige documenten kunnen voorleggen binnen redelijke termijn na 

zijn aanvraag én voor datum van beslissing die hem werd betekend. 

 

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. <W 1996-07-15/33, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 16-12-1996> 

(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.)  

 

Verzoeker diende de aanvraag in conform het laatste lid van artikel 58 Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker kan bevestigen dat hij bij de initiële aanvraag geen attest van inschrijving had gevoegd. Dit 

omdat hij verkeerd werd ingelicht.  

 

Ondanks dit initieel gebrek in de aanvraag, bekwam verzoeker WEL een inschrijving op 18.02.2016 en 

mocht deze aan de stadsdiensten overmaken, voor de bestreden beslissing werd betekend. (stuk 4) 

Eenzelfde kan bevestigd worden voor het blanco strafregister, welke werd gevoegd voor de betekening 

van de beslissing (stuk 5) 

 

In het kader van de voorzorgsverplichting diende verweerder dan ook dit element in rekening te nemen 

bij de behandeling – minstens voor de betekening – van de bestreden beslissing. Er werd dan ook geen 

enkele motivatie opgenomen. 

 

Verder blijkt ook dat verzoeker een motivatieschrijven gericht had naar verschillende scholen om 

inschrijving te bekomen en heeft ook dit schrijven overgemaakt aan de bevoegde diensten. 

 

Opnieuw werd hiervan geen enkele melding verricht in het bestreden dossier. 

 

Dit is een schending van de materiële motiveringsplicht. 
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De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief 

dossier.(A. COOLSAET en I. OPDEBEEK, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, die 

keure, 1996, 9-11 en 103 en de aldaar aangehaalde rechtspraak: R.v.St., Rammant, nr. 25.491, 18 juni 

1985, R.W., 1986-87, 311; R.v.St., n.v. Cimenteries, nr. 26.852, 9 juli 1986; R.v.St., De Boeck, nr. 

34.108, 20 februari 1990.; D. MAREEN, “Hoe verhoudt de materiële motivering zich tot de formele 

motivering?”, T.B.P., 1997, 723-735.)  

 

De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (d.w.z. de beslissing 

rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn.( A. COOLSAET en I. OPDEBEEK, o.c., 104; J. IN ’T 

VELD en N.S.J. KOEMA, Beginselen van behoorlijk bestuur, Zwolle, W.E.J. Tjeenk-Willink, 1985, 38 en 

99-110; P. VAN ORSHOVEN, “De uitdrukkelijke motivering van administratieve bestuurshandelingen”, 

R.W., 1991-92, 488)  

 

Uit de definitie blijkt dat de materiële motiveringsplicht ook een procedureel aspect bevat: de 

kenbaarheid van de motieven.( De aanvaardbaarheid in rechte moet immers gecontroleerd kunnen 

worden (zie R.v.St., Rammant, nr. 25.491, 18 juni 1985, R.W., 1986-87, 311; R.v.St., n.v. Cimenteries, 

nr. 26.852, 9 juli 1986; R.v.St., Osier, nr. 74.935, 3 juli 1998) 

 

Gelet op de voorgelegde medische attesten en schrijven van verzoeker aan DVZ (via gemeente) blijkt 

duidelijk dat de besteden beslissing niet gedragen is door draagkrachtige motieven, minstens dat deze 

motieven niet kenbaar gemaakt zijn in de bestreden beslissing. 

 

Verzoeker gaf duidelijk aan dat hij ernstige medische problemen heeft. Nergens in de bestreden 

beslissing kan ook maar ergens gelezen worden dat verwerende partij rekening heeft gehouden met de 

medische elementen naar voor gebracht door verzoeker. 

 

Dat het niet opnemen van deze duidelijke medische motieven een schending van de motiveringsplicht 

inhouden aangezien de erin vervatte argumenten niet werden opgenomen in de bestreden beslissing.  

 

Verzoeker herneemt dan ook al deze elementen onder de uitdrukkelijke bepaling dat hierdoor werd 

aangetoond dat de Staatssecretaris faalt in de op haar rustende motiveringsplicht. 

 

De rechten van verzoeker zijn dan ook geschonden.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Met vermelding van de toepasselijke rechtsregels, namelijk 

de artikelen 58 en 59 van de Vreemdelingenwet wordt er in de bestreden beslissing op gewezen dat 

verzoeker de nodige documenten, met name een attest waaruit blijkt dat hij aan een erkende hogere 

onderwijsinstelling is ingeschreven, een bewijs van voldoende bestaansmiddelen en een blanco 

uittrekstel uit het strafregister niet heeft overgemaakt. Er is dan ook voldaan aan de doelstelling van de 

formele motiveringsplicht (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

De Raad wijst er nog op dat verzoeker geen motivering kan verwachten aangaande stukken waarover 

de verwerende partij niet beschikte op het ogenblik dat ze de bestreden beslissing trof (zie infra).   

 

2.3. Uit het verdere betoog van verzoeker blijkt dat hij de motieven die aan de grondslag van de 

bestreden beslissing liggen kent en hij vooral inhoudelijke kritiek uit op de motivering. Het middel dient 

derhalve verder te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht in het licht 

van de artikelen 58 en 59 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-

gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 
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2.4. Verzoeker betoogt dat verweerder rekening had moeten houden met de stukken die hij heeft 

ingediend na het nemen van de bestreden beslissing maar voor de betekening ervan. De Raad wijst er 

op dat de regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van de beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen. Nu verzoeker zelf aangeeft dat hij zijn attest van inschrijving en het uittreksel uit 

het strafregister slechts na het nemen van de bestreden beslissing heeft ingediend, kan niet worden 

besloten dat de verwerende partij niet correct, onzorgvuldig of onvoorzichtig heeft gehandeld. Het 

gegeven dat de beslissing nog niet was betekend, doet geen afbreuk aan het gegeven dat ze reeds was 

getroffen. Verzoeker beweert wel maar toont niet aan dat hij verkeerde informatie heeft verkregen van 

de Belgische consulaire diensten omtrent het indienen van de nodige stukken. Bovendien bevindt zich in 

het administratief dossier een schrijven van de verwerende partij van 28 januari 2016 gericht aan de 

burgemeester van Gent waarin duidelijk wordt aangegeven dat verzoeker de drie in de bestreden 

beslissing vermelde documenten dient over te maken. In het administratief dossier zit een verslag van 

een telefonisch onderhoud van de verwerende partij met de betrokken gemeente van “04/02” waarin 

staat: “hij staat daar elke dag en is heel kwaad. Gemeente heeft alles duidelijk uitgelegd ivm 

studies/talen en zelfs werkvakantie”. De vaststelling dat de in artikel 58, eerste lid, 1° en 4° van de 

Vreemdelingenwet bedoelde stukken ontbraken is voldoende om de bestreden beslissing te schragen, 

verweerder hoefde dus niet meer te motiveren aangaande of rekening te houden met een 

“motivatieschrijven gericht […] naar verschillende scholen” of de medische toestand van verzoeker. Ten 

slotte merkt de Raad nog op dat verzoeker een aanvraag om verblijf heeft ingediend in de hoedanigheid 

van student. Indien hij wenste dat rekening werd gehouden met zijn medische toestand, stond het 

verzoeker vrij een aanvraag om verblijfsmachtiging in te dienen op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Gelet op bovenstaande kan geen schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van de 

artikelen 58 en 59 van de Vreemdelingenwet of van het voorzichtigheidsbeginsel worden vastgesteld. Er 

kan ook niet worden vastgesteld dat verweerder de bestreden beslissing met machtsoverschrijding heeft 

genomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig oktober tweeduizend zestien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


