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 nr. 187 576 van 24 mei 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chileense nationaliteit te zijn, op 2 december 2016 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 4 november 2016 tot verwerping van een aanvraag om machtiging tot verblijf in de 

hoedanigheid van student(e). 

 

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 18 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

15 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. CLARYSSE, die verschijnt voor de verzoekende partij, en 

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

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 7 september 2016 wordt verzoeker in het bezit gesteld van een aankomstverklaring, waarbij hij tot 4 

december 2016 tot verblijf in het Rijk werd toegelaten. Op 8 september 2016 vraagt verzoeker een 

statuutwijziging van toerist naar student. Op 4 november 2016 neemt de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging een beslissing tot 

verwerping van een aanvraag om machtiging tot verblijf in de hoedanigheid van student(e). Dit is de 

bestreden beslissing: 

 

“De aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 08/09/2016 bij de burgemeester van Meise door 

A. J. G. E. (…), geboren te providencia op 10.12.1983, onderdaan van Chili, (…), in toepassing van de 
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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 

 

Betrokkene bood zich aan op 07/09/2016 bij de gemeente Meise en werd in het bezit gesteld van een 

aankomstverklaring geldig tot 04/12/2016. 

 

Betrokkene doet een aanvraag statuutswijziging van toerist naar student en heeft hiertoe de 

bijdragetaks als student/art.58 betaald op 31/08/2016. Betrokkene brengt geen motivatiebrief aan. 

 

Overwegende dat betrokkene een inschrijvingsattest voorlegt van het IEPS Uccle voor een intensieve 

cursus Frans van 05/09/2016 tot 25/10/2016 het welk kan worden toegestaan indien dit een 

voorbereidend jaar betreft om een hogere studie aan te vatten voor volgend academiejaar. 

 

Betrokkene bewijst niet zijn voornemen om na zijn voorbereidend jaar in België een hogere studie voort 

te zetten, noch door het voorleggen van een toelatingsbrief van een hogere onderwijsinstelling voor het 

volgende academiejaar, noch door het voorleggen van een gedetailleerd studieplan met opgave van de 

richting die hij wil volgen en van de onderwijsinstellingen die opleidingen in deze richting aanbieden. 

Bovendien bewijst betrokkene niet dat hij het vereiste taalniveau zou kunnen bereiken bij de instelling 

waar hij ingeschreven is in één jaar, gelet op het feit dat er slechts één jaar voorbereidend op hogere 

studies volgens de wet is toegestaan. 

 

Betrokkene legt bovendien een medisch attest voor opgesteld dd: 03/08/2016, hetwelk niet conform is 

met de bijlage bij de wet van 15/12/1980 waarbij geattesteerd wordt of betrokkene wel of niet houder is 

van een van de besmettelijke ziekten die de volksgezondheid kunnen bedreigen. 

 

Om deze redenen wordt de aanvraag machtiging tot verblijf als student geweigerd. Betrokkene dient bij 

het verstrijken van de aankomstverklaring, het Rijk te verlaten.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert het volgende aan: 

 

“Annulatie van de beslissing tot verwerping van de machtiging tot verblijf in de hoedanigheid van student 

omwille van het feit Verzoeker in de praktijk wel degelijk voldoet aan de voorwaarden gesteld door de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied. Dit met het oog op de 

hervorming van deze beslissing. 

 

Met betrekking tot het eerste bezwaar vanwege de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie tegen het 

toewijzen van de machtiging tot verblijf in de hoedanigheid van student, namelijk het feit dat het 

voorgelegde inschrijvingsattest slechts voor een beperkte periode geldt. 

 

Hier dient gewezen te worden op de organisatie en de aard van de opleiding die Verzoeker momenteel 

volgt. Evenals op de onzekerheid met betrekking tot diens verblijfsrecht. Het is namelijk zo dat de 

intensieve cursus Frans welke momenteel gevolgd wordt door Verzoeker, georganiseerd is volgens 

verschillende modules welke telkens afzonderlijk in rekening gebracht worden (voor wat betreft het 

inschrijvingsgeld). Het is met andere woorden de gangbare praktijk dat het inschrijvingsgeld telkens één 

module vooruit betaald wordt. Dit is dan ook de enige oorzaak dat een inschrijvingsattest voorgelegd 

werd welke de inschrijving van Verzoeker bevestigde voor de duur van de eerste twee modules van de 

cursus. 

 

Daarnaast had Verzoeker op het moment van de inschrijving nog geen zicht had op het feit of hij een 

machtiging tot verblijf zou verkrijgen voor het volledige academiejaar wat hem mede noopte niet af te 

wijken van de gangbare praktijk om te betalen per module. Hetgeen in casu grotendeels overeenstemt 

met de periode van zijn tijdelijk toeristenvisum, wat echter louter aan toeval te wijten is. En hetgeen 

geenszins afbreuk doet aan het feit dat Verzoeker een volledig (voorbereidend) traject wenst te volgen 

gedurende het academiejaar 2016-2017. 
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Het feit dat Verzoeker dus geen inschrijving voor het volledige academiejaar 2016-2017 kon voorleggen 

had louter te maken met de praktisch gangbare procedures van het onderwijsinstituut IEPS Uccle voor 

wat betreft de opleiding in kwestie. Bovendien heeft Verzoeker intussen louter om zijn intenties 

nadrukkelijk te bevestigen, zijn inschrijving voor het volledige academiejaar bevestigd (zoals blijkt uit het 

aangehecht Stuk 2). 

 

Wat betreft het tweede bewaar vanwege de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie met betrekking tot 

het medisch attest welke door Verzoeker werd voorgelegd bij zijn aanvraag tot machtiging tot verblijf in 

de hoedanigheid van student. Verzoeker heeft de nodige stappen ondernomen om een conform 

medisch attest te verkrijgen. Op instructie van de diensten van de gemeente Meise heeft Verzoeker een 

arts gecontacteerd om een dergelijk attest te bekomen (waarbij hij volledig de instructies van de 

gemeentediensten hieromtrent gevolgd heeft). De verbazing van Verzoeker was dan ook groot toen 

bleek dat het attest dat hij bekwam niet conform bevonden werd met de voorwaarden voor zijn aanvraag 

tot machtiging tot verblijf in de hoedanigheid van student. Het lijkt dan ook duidelijk te zijn dat hij 

verkeerd geïnstrueerd werd door de gemeentediensten en dat nadien ook de arts in kwestie hem niet 

van het correcte attest voorzien heeft. Bovendien heeft Verzoeker aanvullend de extra moeite gedaan 

om aanvullend nog een tweede medisch attest te bekomen welke voldoet aan de instructies van artikel 

58, 3° van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en welke hij hoopt voor te leggen met het oog op het 

bekomen van de machtiging die hem in een eerder stadium ontzegd werd. Dit attest werd hierbij 

gevoegd als Stuk 3. 

 

Wat betreft het derde bezwaar vanwege de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie waarin de 

Staatssecretaris aanhaalt dat Verzoeker geen motivatiebrief aanbracht. Verzoeker wenst erop te wijzen 

dat het indienen van een motivatiebrief geen verplichting is. Verzoeker is echter van mening dat uit zijn 

verzoek duidelijk blijkt wat zijn motivatie is voor het aanvragen van een machtiging tot verblijf in de 

hoedanigheid van student. Zijnde, het feit dat Verzoeker de ambitie heeft om na zijn voorbereidend jaar 

een verdere hogere opleiding te volgen aan een Belgische onderwijsinstelling. Verzoeker zou meer 

concreet volgend jaar de opleiding "Master en sciences de la santé publique (MA- SAPU)" willen volgen 

aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Om de voornoemde opleiding met een afdoende kans op 

slagen aan te kunnen vatten is het voor Verzoeker van cruciaal belang zijn Franse talenkennis aan te 

scherpen en deze op een voldoende hoog niveau te brengen om de opleiding tot een goed einde te 

kunnen brengen. Vandaar dat hij ook de keuze gemaakt heeft voor een intensieve opleiding Frans in 

plaats van een normaal leertraject. Verzoeker wenst dus enkel te bevestigen wat reeds blijkt uit zijn 

verzoek tot machtiging tot verblijf in de hoedanigheid van student, namelijk dat zijn intensieve opleiding 

Frans kadert in zijn ambitie om de hierboven beschreven opleiding aansluitend te kunnen volgen bij een 

Belgische onderwijsinstelling. 

 

Verzoeker verzoekt dan ook de beslissing met betrekking tot zijn aanvraag tot machtiging tot verblijf in 

de hoedanigheid van student te vernietigen (met het oog op de toekenning van deze machtiging), 

gegeven het feit dat hij van mening is te voldoen aan de in artikel 58 van de Wet van 15 december 

19801 opgelegde voorwaarden, evenals deze te schorsen (zie "Tweede vordering" hieronder); 

 

zijnde: 

 

Verzoeker heeft een attest verstrekt welke afgegeven werd door een onderwijsinstelling overeenkomstig 

artikel 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. 

 

Verzoeker heeft het bewijs verstrekt dat hij over voldoende middelen van bestaan beschikt door middel 

van een attest, welke voldoet aan de voorwaarden van artikel 60, 2° van de Wet van 15 december 

19802, verstrekt door mevrouw L. A. (…) welke zich garant gesteld heeft voor Verzoeker (zie Stuk 4). 

Hetgeen niet betwist wordt door tegenpartij. 

 

Verzoeker heeft een geldig geneeskundig getuigschrift voorgelegd welke conform is met de vereisten 

van artikel 58, 3° van de Wet van 15 december 1980. Verzoeker heeft een geldig getuigschrift 

voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of 

wanbedrijven van gemeenrecht (overeenkomstig artikel 58, 4° van de Wet van 15 december 19804). 

Hetgeen niet betwist wordt door tegenpartij. In hoofdorde vraagt Verzoeker de annulatie (evenals de 

schorsing) van de weigeringsbeslissing met betrekking tot de toekenning van een machtiging tot verblijf 

in de hoedanigheid van student met het oog op de toekenning van de machtiging tot verblijf in de 
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hoedanigheid van student voor de termijn om hem in staat te stellen het voorbereidend traject op hogere 

studies in België af te werken.” 

 

2.2. 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° (…); 

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

wet opgesomde ziekten of gebreken; 

4° (…). 

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 het volgende stipuleert: 

 

“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.” 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing, die steun vinden in het administratief dossier, blijkt dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris heeft vastgesteld dat door de verzoekende partij uitsluitend een 

inschrijvingsbewijs voor een intensieve cursus Frans werd voorgelegd van 5 september 2016 tot 25 

oktober 2016. Op grond van voornoemde gegevens besluit de gemachtigde van de staatssecretaris niet 

op kennelijk onredelijke wijze dat de verzoekende partij niet bewijst dat zij na het voorbereidend jaar een 

hogere studie in België zou aanvatten. 

 

De verzoekende partij beperkt zich tot een uiteenzetting waarom slechts een beperkte inschrijving voor 

de intensieve cursus Frans werd voorgelegd. Met haar beschouwingen doet de verzoekende partij geen 

afbreuk aan de vaststelling dat geen bewijs van inschrijving, minstens een bewijs van het voornemen 

voor het volgen van een hogere studie in België voorligt. Bovendien werd vastgesteld dat ook geen 

bewijs voorligt dat de verzoekende partij überhaupt het vereiste taalniveau zou kunnen bereiken op één 

jaar tijd, dit rekening houdend met het feit dat slechts één voorbereidend jaar is toegestaan. 

 

Het is niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de staatssecretaris om rekening te houden met 

het feit dat de verzoekende partij zelfs na een voorbereidend studiejaar mogelijk onvoldoende Frans 

machtig zal zijn om in België een opleiding te volgen. 

 

In een tweede onderdeel voert de verzoekende partij aan dat zij verkeerd geïnstrueerd werd door de 

gemeentediensten aangaande het voor te leggen medisch getuigschrift. Tevens wijst de verzoekende 

partij op het feit dat zij inmiddels het nodige deed om een nieuw medisch attest te bekomen.  
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De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen. Gelet op het feit dat het nieuw voorgelegde medisch attest, dat door de verzoekende partij als 

stavingstuk bij haar inleidend verzoekschrift wordt gevoegd, niet aan de gemachtigde van de 

staatssecretaris ter kennis was bij het nemen van de bestreden beslissing, kon de gemachtigde hiermee 

uiteraard geen houden bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Voorts merkt de Raad op dat de verzoekende partij in het verzoekschrift niet betwist dat het door haar 

initieel voorgelegde medisch getuigschrift niet beantwoordde aan de vereisten van artikel 58, 3° van de 

Vreemdelingenwet. De loutere bewering dat de verzoekende partij verkeerd geïnstrueerd zou zijn door 

de gemeentediensten van Meise, volstaat niet om afbreuk te doen aan de motivering van de bestreden 

beslissing. 

 

Gelet op het feit dat door de verzoekende partij geen wetsconform medisch attest werd voorgelegd, 

waarbij geattesteerd werd of zij al dan niet drager is van één van de besmettelijke ziekten die de 

volksgezondheid kunnen bedreigen, heeft de gemachtigde niet op kennelijk onredelijke wijze 

gemotiveerd: “Betrokkene legt bovendien een medisch attest voor opgesteld dd: 03/08/2016, hetwelk 

niet conform is met de bijlage bij de wet van 15/12/1980 waarbij geattesteerd wordt of betrokkene wel of 

niet houder is van een van de besmettelijke ziekten die de volksgezondheid kunnen bedreigen.” 

 

In een derde onderdeel voert de verzoekende partij aan dat ten onrechte is weerhouden dat zij geen 

motivatiebrief heeft voorgelegd. De verzoekende partij betoogt dat een dergelijke motivatiebrief geen 

verplichting is. Voorts is de verzoekende partij van oordeel dat uit haar verzoek wel degelijk afdoende 

blijkt waarom zij een statuutwijziging naar student heeft gevraagd. 

 

Zelfs indien de kritiek van verzoekende partij omtrent de motivatiebrief terecht zou zijn, dient te worden 

vastgesteld dat de overige motieven de bestreden beslissing voldoende ondersteunen. De kritiek van de 

verzoekende partij heeft uitsluitend betrekking op een ten overvloede vermeld gedeelte van de 

motivering van de bestreden bestuurlijke beslissing. Als zodanig kan zij niet leiden de nietigverklaring 

van de beslissing (zie ook: RvS 28 februari 2006, nr. 155.690; RvS 6 maart 2003, nr. 116.712; RvS 24 

oktober 2002, nr. 111.882; RvS 17 april 1998, nr. 73.094). 

 

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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

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

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig mei tweeduizend zeventien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


