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 nr. 189 726 van 13 juli 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 6 januari 2017 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 6 december 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis). 

 

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 12 januari 2017 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HERBOTS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. SCHREURS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoeker, die de Egyptische nationaliteit heeft, komt op 20 januari 2016 België binnen. Hij is in het 

bezit van een geldig paspoort voorzien van een visum type C en werd aldus toegelaten tot verblijf tot 8 

april 2016.    

 

Op 25 januari 2016 verzoeken de diensten van de stad Diest om instructies te geven teneinde voor de 

verzoeker de verblijfsprocedure als niet-EU student op te starten. Op 1 maart 2016 maken de diensten 

van de stad Diest desbetreffend een aantal door de verzoeker voorgelegde stukken over aan de 

diensten van de verweerder.  
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Met een schrijven van 2 maart 2016 vragen de diensten van de verweerder de verzoeker om binnen de 

dertig dagen bepaalde stukken over te maken in het kader van de verblijfsaanvraag als niet-EU student. 

Op 9 en 16 maart 2016 worden nog bijkomende stukken overgemaakt.  

 

Op 16 maart 2016 wordt de verzoeker gemachtigd tot verblijf op grond van de artikelen 58 en 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: de vreemdelingenwet). De verzoeker wordt 

dientengevolge in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van 

beperkte duur (A-kaart) geldig tot 31 oktober 2016.  

 

Op 27 september 2016 vraagt de verzoeker de verlenging van het bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister.  

 

Op 6 december 2016 geeft de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) 

de verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis).  

 

Het betreft de in casu bestreden beslissing, zij werd aan de verzoeker ter kennis gebracht op 10 

december 2016 en is als volgt gemotiveerd:  

 

“Gelet op artikel 51 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., J. E. A. H. 

geboren te (…), op (…) 1994 

van Egypte nationaliteit 

verblijvende te (…) 

gemachtigd was om te verblijven in België om er te studeren 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

§ 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 

 

Overwegende dat betrokkene werd gemachtigd tot een tijdelijk verblijf van langer dan drie maanden tot 

31/10/2016 voor het aanvatten van een intensieve cursus Nederlands voor anderstaligen aan het ILT 

van de KUL voor de priode 08/02/2016 tot 24/03/2016 (niveau 1) als voorbereiding op een bachelor 

farmaceutische wetenschappen aan de UG of aan de KUL en ter staving hiervan een toelatingsattest 

voor het academiejaar 2017-2018 voorlegde; 

 

Overwegende dat betrokkene zich nadien heeft ingeschreven voor de intensieve cursus Nederlands 

niveau 2 van 18/04/2016 tot 08/06/2016 aan het ILT van de KUL; 

 

Overwegende dat betrokkene voor de verlenging van zijn verblijfskaart opnieuw een inschrijvingsattest 

voorlegt aan het ILT van de KUL voor de intensieve cursus niveau 3 van 03/10/2016 tot 18/11/2016, 

terwijl betrokkene in een brief dd. 11/03/2016 verklaart dat hij in juli niveau 3 zou kunnen behalen en 

hierin dus niet is geslaagd; 

 

Overwegende dat betrokkene niveau 5 dient te behalen en te slagen in de ITNA-test alvorens te kunnen 

starten aan de academische opleiding, dewelke pas ten vroegste kan behaald worden op 30/03/2017 

(intensieve cursus niveau 5 aan het ILT van 13/02/2017 tot 30/03/2017, waardoor het voor betrokkene 

onmogelijk wordt om dan nog te starten met de bachelor farmaceutische wetenschappen; betrokkene 

zal niveau 5 dus niet tijdig kunnen behalen; 

 

Overwegende dat het inschrijvingsattest aan het ILT van de KUL niet kan worden aanvaard, gezien 

betrokkene reeds talen volgt sedert 08/02/2016 en dus langer dan een jaar talen zal gevolgd hebben, 

terwijl de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België 

wensen te komen studeren, in een voorbereidend talenjaar voorziet gedurende 1 jaar; 
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Overwegende dat de verblijfskaart is verstreken sedert 31/10/2016 

 

In uitvoering van artikel 103/3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij het 

koninklijk besluit van 11 december 1996, wordt aan de betrokkene het bevel gegeven om het 

grondgebied te verlaten binnen 30 dagen.“ 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Bij aangetekend schrijven van 13 februari 2017 heeft de verzoeker bijkomende stukken overgemaakt, 

met de vraag deze stukken ook aan de verweerder over te maken.  

 

De Raad stelt vast dat het gaat om de volgende stukken: een certificaat Nederlands als vreemde taal – 

niveau 4, behaald met 82 percent van de punten, een bewijs van inschrijving en betaling Nederlands 

voor anderstaligen niveau 5, en een bewijs van inschrijving en betaling Nederlands voor anderstaligen 

Uitspraakklas.  

 

Ter terechtzitting wordt de verweerder uitgenodigd om zijn standpunt te laten kennen in verband met het 

bijbrengen van deze stukken. De advocaat van de verweerder merkt op dat deze stukken die niet aan 

de overheid werden voorgelegd voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing zodat ze niet 

in overweging genomen konden worden en zij dus ook geen afbreuk kunnen doen aan de 

regelmatigheid van de bestreden beslissing.  

 

De Raad merkt op dat onderhavig beroep is gericht tegen een beslissing houdende bevel om het 

grondebied te verlaten die dus geen asielbeslissing betreft. De Raad treedt in voorliggend geschil, 

overeenkomstig artikel 39/2, § 2 van de vreemdelingenwet, dan ook enkel op als annulatierechter. In het 

annulatiecontentieux is een het bijbrengen van aanvullende stukken, na het indienen van het 

verzoekschrift, evenwel niet voorzien, noch in de vreemdelingenwet, noch in het procedurereglement. 

Het betreft dan ook een procedurestuk dat niet is voorzien en dat derhalve uit de debatten moet worden 

geweerd. 

 

Bovendien oefent de Raad te dezen enkel een wettigheidstoezicht uit waarbij hij enkel bevoegd is om na 

te gaan of de overheid 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.  

 

In het annulatiecontentieux wordt de regelmatigheid van een administratieve beslissing beoordeeld in 

functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon 

beschikken om deze beslissing te nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110 548; RvS 26 februari 2009, 

nr. 4069 (c)). Dit betekent derhalve dat de stukken waarop het bestuur zich kan baseren voor het nemen 

van de bestreden beslissing zich in het administratief dossier moeten bevinden, of ten laatste voor de 

bestreden beslissing aan het bestuur moeten worden overgemaakt. Dit is per definitie niet het geval 

voor stukken die pas na het indienen van het verzoekschrift worden voorgelegd en die ook dateren van 

na het treffen van de bestreden beslissing, quod in casu. De gemachtigde kon derhalve op het moment 

van de bestreden beslissing geen kennis hebben van de stukken die de verzoeker nu pas overmaakt.  

 

De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met 

gegevens die dateren van na de bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194.395). 

 

De bijkomende stukken worden bijgevolg uit de debatten geweerd.  

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

In de nota met opmerkingen werpt de verweerder een exceptie obscuri libelli op en verwijst hij naar 

artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet. De verweerder meent dat het beroep 

onontvankelijk is bij gebrek aan ontvankelijk middel. Hij stelt dat de verwijzing naar een “onjuiste of 

gebrekkige motivering” geen juridische grondslag betreft zoals wettelijk vereist.  

 

Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 
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waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, 

nr. 138 590; RvS 4 mei 2004, nr. 130 972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135 618).  

 

In casu is de Raad van oordeel dat uit de vermelding dat de bestreden beslissing een “onjuiste of 

gebrekkige motivering”  bevat voldoende duidelijk blijkt dat de verzoeker zich beroept op een schending 

van de materiële motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur. Uit de nota met opmerkingen 

blijkt dat de verweerder zich ook uitdrukkelijk verweert ten aanzien van het gegeven dat de “verzoeker in 

se een schending aan[voert] van de materiële motiveringsplicht”, waarna hij zijn inhoudelijk verweer 

uiteenzet. De verweerder blijkt dan ook geenszins in zijn belangen te zijn geschaad en blijkt het middel 

in tegendeel zelf te hebben gelezen als een schending van de materiële motiveringsplicht. Dit strookt 

met de uiteenzettingen in het verzoekschrift. 

 

De exceptie obscuri libelli wordt bijgevolg verworpen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

Het enig middel wordt als volgt toegelicht:  

 

“De middelen: onjuiste of gebrekkige motivering van de beslissing. 

 

1°) In het BGV wordt aangehaald dat A. in zijn brief dd. 11/3/16 aan de Fod. Binnenl. Z. - DVZ schreef 

dat hij de intensieve taalcursus niv. 3 in juli zou kunnen behalen, dan terwijl A.d voor de verlenging van 

zijn verblijfskaart een inschrijvingsattest voorlegt aan het ILT van de KU Leuven voor de taalcursus 

niveau 3 die doorgaat van 3/10/16 tot 18/11/16. Waaruit de Fod.Binnenl.Z- DVZ ten onrechte afleidt dat 

hij niet zou geslaagd zijn voor niveau 3. 

A. vergistte zich in zijn schrijven van 11/3/16. Tijdens de zomervakantie richt het ITL van de KU Leuven 

geen taalcursus niveau 3 in. De eerstvolgende cursus niveau 3 , welke A. na het slagen in niveau 2 kon 

volgen, ging door van 3/10/16 tot 18/11/16; EN hij slaagde wel tijdens de eerste zittijd van de examens 

van het niveau 3 ! 

 

2°) De motivering is onjuist waar de attaché van de Staatssecretaris schrijft dat A. niet tijdig de studies 

(van farmacie) kan aanvatten. A. heeft van de FOD Binnenl.Z.-DVZ op 16 maart 2016 op basis van zijn 

“Letter of admission as a student at KU Leuven, to the programma of Batchelor in de farmaceutische 

wetenschappen (Leuven) FOR THE 2017-2018 ACADEMIC YEAR (...)(zie st. Fout: Bron van verwijzing 

niet gevonden) zijn machtiging tot verblijf gekregen. A. zal zijn niveau 5 nog kunnen behalen (gelet op 

zijn voorgaande schitterende studieuitslagen) op 30/3/2017. Dus op tijd voor zijn apothekersstudies, 

welke voorzien zijn voor het academiejaar 2017-2018. 

 

3°) Het in het BGV aangehaalde art. 61§2 is niet van toepassing op A. Volgens art. 61§2 van de 

Vreemdelingenwet 1980 kan de Minister (of zijn gemachtigde) de vreemdeling die gemachtigd werd om 

in België 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;) 

De studies van verzoeker zijn niet afgelopen, sterker nog, hij zal zijn hoofdstudie bachelor farmacie nog 

dienen aan te vangen in het academiejaar 2017-2018 

 

4°) In de redengeving van het BGV staat in fine 

“Overwegende dat het inschrijvingsattest aan het ITL van de KULeuven niet kan worden aanvaard, 

gezien betrokkene reeds talen volgt sedert 8/2/16 en dus langer dan een jaar talen zal gevolgd hebben, 

terwijl de omzendbrief van 15/9/1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te 

komen studeren in een voorbereidend talenjaar voorziet van 1 jaar.” 

 

De minister of staatssecretaris heeft de machtiging dd.16/3/2016 verleend aan A. om vanaf dan in 

België te mogen verblijven, toegekend op grond van het studieattest van de KU Leuven, om farmacie te 

komen studeren in het acad. jaar 2017-2018, mits behalen van taalniveau 5 aan het ILT. 

Aan de data van de opeenvolgende ingerichte taalniveaucursussen kan men zien dat het parcours niet 

sneller afgelegd kan worden. Het is dan ook onredelijk vooraleer het parcours afgerond is, A. de 

toegang tot het grondgebied te ontzeggen. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

5°) Verzoeker roept ook art.61 §1 van de Vreemdelingenwet 1980 in, waarin staat: “Om, rekening 

houdend met de resultaten, te oordelen over het overdreven karakter van de duur van de studies, moet 

de Minister of zijn gemachtigde, het advies inwinnen van de autoriteiten van de instelling waar de 

student ingeschreven is en van de instelling waar hij het vorig academiejaar ingeschreven was. 

Voorzover mr. Abdelsayed heeft kunnen nagaan is er geen advies ingewonnen.” 

 

4.2. De verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt:  

 

“Ondergeschikt kan worden opgemerkt dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de 

bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid deze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals 

vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de opgelegde motivering in 

rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Een eenvoudige 

lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende motief op grond waarvan de beslissing 

is genomen wordt aangegeven. Er wordt immers vastgesteld dat verzoeker in een brief van 11 maart 

2016 verklaarde dat hij in juli voor de intensieve taalcursus het niveau 3 zou kunnen behalen, doch dat 

hij daarin niet geslaagd is, dat hij niveau 5 dient te behalen alvorens te kunnen starten aan de 

academische opleiding farmaceutische wetenschappen, dewelke pas op 30 maart 2017 kan worden 

behaald - nu de intensieve cursus niveau 5 tot 30 maart 2017 loopt – waardoor het voor verzoeker 

onmogelijk wordt dan nog te starten met voormelde bachelor, dat het inschrijvingsattest ILT van de KUL 

niet kan worden aanvaard, nu verzoeker reeds talen volgt sedert 8 februari 2016 en dus langer dan een 

jaar talen zal gevolgd hebben, terwijl de omzendbrief van 15 september 1998 het verblijf van 

vreemdelingen die in België wensen te studeren, in een voorbereidend talenjaar voorziet gedurende 1 

jaar. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt die motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn 

voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Verzoeker voert in se een schending aan van de materiële motiveringsplicht. Bij de beoordeling van de 

materiële motiveringsplicht is de Raad 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 in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RVV 29 maart 2012, nr. 78 303).  

 

Verzoeker betoogt dat verwerende partij ten onrechte afleidt dat hij niet geslaagd is, terwijl verzoeker 

een verkeerde lezing maakt van de bestreden beslissing. Er wordt immers niet gesteld dat hij niet 

geslaagd zou zijn voor het niveau 3 van de talencursus, doch wel dat hij er niet in geslaagd is om, zoals 

hij zelf in het schrijven van 11 maart 2016 aangaf, in juli het niveau 3 te behalen. Het gegeven dat 

verzoeker zich vergist heeft in voormeld schrijven, nu hij in juli geen cursus kon volgen, daar het 

zomervakantie was, kan niet aan verwerende partij worden verweten en blijkt bovendien uit geen enkel 

stuk.  

 

Het betoog dat verzoeker op 16 maart 2016 gemachtigd werd tot verblijf op basis van zijn “letter of 

admission (…) for the year 2017-2018”, faalt in feite. Uit het administratief dossier duidelijk blijkt dat 

verzoeker een ‘letter of admission’ voor het academiejaar 2016-2017 voorlegde.  

 

Verwerende partij maakte verder terecht toepassing van artikel 61, §2, 1° van de vreemdelingenwet, 

daar verzoekers verblijfskaart verlopen is sedert 31 oktober 2016, hij niet meer in het bezit is van een 

regelmatig verblijfsdocument en hij niet voldoet aan de voor verlenging van verblijf gestelde 

voorwaarden. Het gegeven dat hij de bedoeling had verder te studeren, doet aan het voorgaande geen 

afbreuk.  

 

De verwijzing naar artikel 61, §1 van de vreemdelingenwet is tot slot geenszins dienstig, nu het bevel 

gesteund is op artikel 62, §2, 1° van de vreemdelingenwet. Verwerende partij diende derhalve geen 

advies in te winnen van de autoriteiten van de instelling waar de student ingeschreven is en van de 

instelling waar hij het vorig academie- of schooljaar ingeschreven was. Dit betoog faalt dan ook in 

rechte.  

 

Het enig middel is onontvankelijk, minstens niet ernstig.” 
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4.3. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Bij het beoordelen van de materiële motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep 

die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid 

is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn 

wettigheidstoezicht of het bestuur is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke 

vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is 

gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het deugdelijk karakter van de geboden motivering dient te worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen.  

 

Uit de overige stukken van het administratief dossier komt naar voor dat de verzoeker ter ondersteuning 

van zijn initiële aanvraag tot machtiging tot verblijf van 1 maart 2016, aanvraag die geheel verliep via de 

diensten van de stad Dienst, de volgende stukken voorlegde: 

 

- bewijs betaling retributie 160€ 

- blanco strafregister met vertaling en legalisatie 

- bijlage 32 door Belg (d.i. een tenlasteneming) d.d. 23 februari 2016 

- toelatingsbrief (letter of admission) Katholieke Universiteit Leuven (KUL) d.d. 10 februari 2016 

waarin wordt vermeld: 

“You are admitted to the programme of Bachelor in de farmaceutische wetenschappen (Leuven) for 

the 2017-2018 academic year in the Faculty of Pharmaceutical Siences on the basis of your 

secondary school diploma awarded in Egypt” [U bent toegelaten tot het programma van bachelor in 

de farmaceutische wetenschappen voor het academiejaar 2017-2018 in de faculteit farmaceutische 

wetenschappen op basis van uw in Egypte behaald diploma van secundair onderwijs] en “This 

programme is taught in Dutch. In order to obtain the required fluency level of the Dutch language 

you are admitted to the Language Preparatory Year of our Institute of Living Languages in the 2016-

2017 academic year. A passing certificate of level 5 is required.” [Dit programma wordt onderwezen 

in het Nederlands. Teneinde het vereiste vloeiend niveau van Nederlands te behalen, bent u 

toegelaten tot het Voorbereidend Taaljaar van het Instituut voor Levende Talen in het academiejaar 

2016-2017. Een attest waaruit blijkt dat u geslaagd bent voor niveau 5, is vereist.] 

- medisch attest d.d. 22 februari 2016 

- bewijs d.d. 19 januari 2016 van inschrijving en betaling Nederlands voor anderstaligen – niveau 1  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de diensten van de verweerder met een schrijven 

van 2 maart 2016 verzochten om binnen de dertig dagen nog de volgende stukken over te leggen: 

 

- een bewijs van inschrijving voor de cursussen van Nederlands tot het beoogde resultaat niveau 5, 

zoals vereist door KULeuven voor de aanvatting van de studies van Bachelor … (zie ook de 

opmerking op het “Letter of Admission” van 10/02/2016) 

- een attest waaruit blijkt dat hij geniet van een beurs of van een studielening die zijn 

gezondheidszorgen, die zijn kosten van verblijf en repatriëring dekt OF een verbintenis tot 

tenlasteneming, overeenkomstig bijlage 32 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 EN een 

bewijs van solvabiliteit van de garant (3 recente loonfiches of een recent uittreksel uit de 

personenbelasting) voor het huidig academiejaar 2016. De overgemaakte bijlage 32 geldt voor de 

studies in 2016/2017 (dus volgend schooljaar) en is niet vergezeld van loonfiches van de garant. 

 

Op 9 maart 2016 werden door de diensten van de stad Dienst, in antwoord op voormeld schrijven van 2 

maart 2016, de volgende stukken overgemaakt: 

 

- attesten van inkomsten van de garant (aanslagbiljet personenbelasting aanslagjaar 2015 en 3 

loonfiches (december 2015 tot en met februari 2016)  

- toelatingsbrief Sience in Pharmaceutical Sciences aan de Rijksuniversiteit Gent d.d. 27 januari 2016 

- kopie uit folder intensieve cursussen Nederlands KUL 

 

Op 16 maart 2016 worden tot slot nog de volgende documenten overgemaakt: 
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- persoonlijke verklaring d.d. 11 maart 2016 in verband met de planning van de opleiding aan de KUL 

waarin de verzoeker verklaart als volgt: “Ik verklaar dat ik de cursus Nederlandse taal tot niveau 5 

volledig zal volgen. Ik volgt op dit moment een intensieve cursus Nederlands in het ILT te Leuven. 

Daar wordt Nederlands per niveau gegeven, waardoor ik telkens moet inschrijven. Elk niveau duurt 

2 maanden. Het studiejaar voor Nederlands in de universiteit begint in juli. Ik zou graag tegen dan 

niveau 2 al behaald hebben, zodat ik in juli met niveau 3 kan beginnen. Blijkbaar zijn de laatste 

niveaus moeilijk, dus ik wil zeker zijn dan ik niveau 5 op tijd kan behalen. Van de KUL heb ik te 

horen gekregen dat ik onmiddellijk na niveau 5 behaald te hebben, mag inspringen in de studie 

farmacie, zelfs al is het dan al het tweede semester. Van de Rijksuniversiteit Gent heb ik vernomen 

dat er geen cursus vereist wordt, enkel het slagen in een taaltest. Dit staat ook in hun 

toelatingsbrief.” 

- contactgegevens van de verantwoordelijke “International admissions and mobility” van de KUL 

 

Met hun mailbericht van 16 maart 2016 laten de diensten van de stad Diest tevens uitdrukkelijk weten 

dat de verantwoordelijke van de KUL steeds gebeld mag worden voor meer info, dat zij ook zelf hebben 

gebeld met mevrouw Dehaes van het studentensecretariaat en dat zij helemaal niet begrijpen waarom 

er een probleem is voor de verzoeker aangezien ze nog nooit problemen hebben gehad met hun 

werkwijze, met name het feit dat zij nu nog geen attesten voor inschrijvingen levels 2, 3, 4 en 5 kunnen 

afleveren.  

 

Hierna beslist de gemachtigde om de verzoeker de machtiging tot verblijf toe te staan op grond van de 

artikelen 9, tweede lid en 58 van de vreemdelingenwet. Deze beslissing van 16 maart 2016 houdende 

machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9, tweede lid en 58 van de vreemdelingenwet, die zich 

in het administratief dossier bevindt, is als volgt gemotiveerd: 

 

“De aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend bij de burgemeester van Diest door A. J. E. A. H., 

geboren te (…) op (…)1994, onderdaan van Egypte, verblijvende (…) in toepassing van art. 58 en art 9 

alinea 2 van de wet van 15 december 1980, gewijzigd door de wetten van 15 juli 1996 en van 15 

september 2006, betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, is toegestaan. 

 

Bijgevolg verzoek ik u betrokkene een A-kaart af te leveren, geldig tot 31.10.2016, met de vermelding  

‘6.1.1 Niet-Europese student'. 

De verlenging van de verblijfstitel is afhankelijk van het voorafgaand akkoord van de Dienst 

Vreemdelingenzaken en van de voorlegging van: 

• een attest waaruit blijkt dat hij/zij voor het nieuwe school- of academiejaar geniet van een studiebeurs 

of van een studielening die de gezondheidszorgen, de kosten van verblijf, studie en repatriëring dekt; 

OF 

een verbintenis tot tenlasteneming, overeenkomstig de bijlage 32 van het K.B. 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 personenbelasting); 

• een attest dat bevestigt dat hij/zij voor het nieuwe school- of academiejaar als regelmatig leerling of 

student(e) ingeschreven is in een door de Staat georganiseerde, erkende of gesubsidieerde 

onderwijsinstelling; 

• een attest dat bevestigt dat hij/zij zich aangemeld heeft voor de eindejaarsexamens, 

* De garant dient minimum het volgende bedrag netto te verdienen per maand om als solvabel aanvaard 

te 

worden: 

EUR 1000,- voor persoonlijke behoeften + EUR 617,- voor de kosten van een student (bedrag wordt 

jaarlijks geïndexeerd) 

+ EUR 150,- per persoon ten laste van de garant” 

 

Uit de beslissing tot machtiging tot verblijf, zoals hierboven weergegeven, blijkt aldus niet dat deze 

machtiging enkel werd toegestaan voor de duur van de taalopleiding Nederlands voor Anderstaligen 

aan het ILT van de KUL voor het niveau 1. In deze machtigingsbeslissing wordt immers op geen enkele 

wijze concreet aangegeven op grond van welke inschrijving of opleiding de machtiging wordt verleend.  

Uit de opeenvolging van de voormelde stukken die door de verzoeker werden voorgelegd en uit het 

schrijven van 2 maart 2016 uitgaande van de diensten van de verweerder en waarin uitdrukkelijk 

bijkomende stukken worden gevraagd in het kader van de toelatingsbrief van de KUL van 10 februari 

2016 en de taalopleiding tot niveau 5, blijkt in tegendeel dat de gemachtigde op 16 maart 2016 bij het 
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verlenen van de verblijfsmachtiging ervan uitging, minstens dat hij onmiskenbaar van op de hoogte was 

van het feit, dat deze machtiging werd aangevraagd teneinde de studies farmaceutische 

wetenschappen aan te vatten aan de KUL voor het academiejaar 2017-2018, waarbij het evenwel 

vereist is dat de verzoeker slaagt in het niveau 5 van de lessenreeks Nederlands voor Anderstaligen in 

het academiejaar 2016-2017. Verzoekers betoog dat hij zijn hoofdstudies nog diende aan te vatten op 

het moment van de bestreden beslissing, vindt dan ook steun in de stukken van het administratief 

dossier. In zijn verweer in de nota met opmerkingen dat de verzoeker een ‘letter of admission’ voor het 

academiejaar 2016-2017 voorlegde, gaat de verweerder eraan voorbij dat de voormelde toelatingsbrief 

van de KUL uitdrukkelijk vermeldt dat de verzoeker is toegelaten tot de bachelor farmaceutische 

wetenschappen voor het academiejaar 2017-2018 (zie supra). In de bestreden beslissing wordt 

overigens bevestigd dat de verzoeker in het kader van de bachelor farmaceutische wetenschappen 

“een toelatingsattest voor het academiejaar 2017/2018 voorlegde”.  

 

De Raad volgt de verzoeker dan ook in zijn kritiek dat de gemachtigde de voorliggende feiten niet 

correct heeft beoordeeld waar hij stelt dat “het voor betrokkene onmogelijk wordt om dan nog te starten 

met de bachelor farmaceutische wetenschappen; betrokkene zal niveau 5 dus niet tijdig kunnen 

behalen;”. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker informatie heeft 

voorgelegd waaruit blijkt dat elke lesmodule met betrekking tot de opeenvolgende niveaus 1 tot en met 5 

van Nederlands voor Anderstaligen aan het ILT van de KUL twee maanden duurt en dat er geen 

cursussen worden gegeven in de maanden juli tot en met september. Tevens blijkt dat de verzoeker 

reeds op 14 april 2016 aan de diensten van de verweerder het bewijs heeft bezorgd dat hij (met 92% 

der punten) geslaagd was voor het Nederlands als vreemde taal, niveau 1 en dat hij was ingeschreven 

voor de cursus Nederlands voor anderstaligen niveau 2 van 18 april 2016 tot en met 3 juni 2016. Bij zijn 

aanvraag van 27 september 2016 tot verlenging van het bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister, heeft de verzoeker blijkens de stukken van het administratief dossier een bewijs 

gevoegd van inschrijving voor de cursus Nederlands voor anderstaligen, niveau 3 van 3 oktober 2016 

tot en met 18 november 2016 alsook een bevestiging van inschrijving voor het Talenjaar ILT voor  het 

academiejaar 2016 – 2017 van 26 september 2016 tot 24 september 2017. Waar de gemachtigde 

nochtans in een synthesenota van 6 december 2016 (zie administratief dossier) alsook in de bestreden 

beslissing zelve erkent dat de verzoeker ten vroegste op 30 maart 2017 kan afstuderen in de intensieve 

cursus Nederlands voor Anderstaligen aan het ILT in het niveau 5 (cursus van 13/02/2017 tot 

30/03/2017), kan hij niet tegelijkertijd in de bestreden beslissing stellen dat het voor de verzoeker 

“onmogelijk wordt” om nog te starten met de bachelor farmaceutische wetenschappen omdat hij niveau 

5 niet tijdig zal kunnen behalen. Immers blijkt duidelijk uit de stukken van de initiële aanvraag dat de 

verzoeker aan de KUL toegelaten werd voor de bachelor farmaceutische wetenschappen voor het 

academiejaar 2017-2018 (met voorbereidend taaljaar aan het ILT in het academiejaar 2016-2017) dat 

dus pas aanvangt eind september 2017, zodat niet in te zien valt waarom de verzoeker op dat moment 

onmogelijk zal zijn geslaagd voor een cursus niveau 5 die georganiseerd wordt tot 30 maart 2017.  

 

De bestreden beslissing is op dit punt dan ook niet deugdelijk gemotiveerd.  

 

De verzoeker kan bovendien eveneens worden gevolgd in zijn kritiek dat ten onrechte toepassing werd 

gemaakt van artikel 62, §2, 1° van de vreemdelingenwet.  

 

Deze bepaling luidt als volgt:  

 

“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; (…)” 

 

Aldus kan slechts toepassing worden gemaakt van artikel 61, §2, 1° van de vreemdelingenwet indien 

wordt vastgesteld dat de vreemdeling die werd gemachtigd om als student in België te verblijven, 

wanneer de studies zijn afgelopen terwijl het verblijf wordt verlengd “en” deze vreemdeling niet meer in 

het bezit is van een regelmatig verblijfsdocument. De bewoordingen van artikel 61, §1, 2° van de 

vreemdelingenwet wijzen duidelijk op twee cumulatieve voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om 

een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven. Het enkele feit dat de verblijfskaart is verstreken, 

volstaat dan ook niet.  
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De verzoeker betoogt dat deze bepaling niet op hem van toepassing is aangezien zijn studies niet 

afgelopen zijn, sterker nog, hij zal zijn hoofdstudie bachelor farmaceutische wetenschappen nog dienen 

aan te vangen in het academiejaar 2017-2018.  

 

De Raad herhaalt dat uit de “Letter of admission” van de KUL uitdrukkelijk blijkt dat het gaat om een 

toelating voor de bachelor farmaceutische wetenschappen voor het academiejaar 2017-2018 en dat hij 

daarom ook werd toegelaten tot de taalopleiding Nederlands voor Anderstaligen aan het ILT in het 

academiejaar 2016-2017. Uit de “Letter of admission” van de KUL blijkt verder dat de taalopleiding een 

voorbereiding is op het uiteindelijke doel van de verzoeker, namelijk het volgen van de bachelor 

farmaceutische wetenschappen aan de KUL dat in het Nederlands wordt onderwezen en waarvoor dus 

vereist is dat de verzoeker slaagt in het niveau 5 van de cursus Nederlands voor Anderstaligen aan het 

ILT. De verzoeker stelt dan ook terecht dat artikel 61, §2 van de vreemdelingenwet niet op hem van 

toepassing is, aangezien het duidelijk is dat de studies waarvoor hij een verblijfsmachtiging heeft 

aangevraagd nog niet beëindigd waren op 6 december 2016, dit is het moment van de bestreden 

beslissing. In tegendeel moet de verzoeker nog beginnen aan zijn hoofdstudies in het academiejaar 

2017-2018, dat pas aanvangt eind september 2017, en is zelfs het voorbereidend taaljaar aan het ILT in 

het academiejaar 2016-2017 nog niet afgelopen. Zoals hoger reeds aangegeven, blijkt dat de 

gemachtigde op 16 maart 2016 bij het verlenen van de verblijfsmachtiging ervan uitging, minstens dat hij 

onmiskenbaar op de hoogte was van het feit, dat deze machtiging werd aangevraagd teneinde de 

studies farmaceutische wetenschappen aan te vatten aan de KUL voor het academiejaar 2017-2018, 

waarbij het vereist is dat de verzoeker slaagt in het niveau 5 van de lessenreeks Nederlands voor 

Anderstaligen in het academiejaar 2016-2017. Het blijkt dan ook niet en er kan niet redelijkerwijze 

worden ingezien dat verzoekers beoogde studies (noch het voorbereidend taaljaar 2016-2017 noch de 

eigenlijke bacheloropleiding in het academiejaar 2017-2018) reeds zouden zijn afgelopen op het 

moment van de thans bestreden beslissing.   

 

Derhalve toont de verzoeker tevens aan dat artikel 61, §2, 1° van de vreemdelingenwet incorrect werd 

toegepast. Het verweer in de nota met opmerkingen doet hieraan geen afbreuk. De verweerder beperkt 

zich dienaangaande tot de loutere stelling als zou artikel 61, §2, 1° van de vreemdelingenwet terecht zijn 

toegepast nu verzoekers verblijfskaart is verlopen op 31 oktober 2016 en hij niet voldoet aan de voor de 

verlenging gestelde voorwaarden, zonder dat evenwel op enige wijze concreet wordt toegelicht aan 

welke voorwaarden voor verlenging niet zou zijn voldaan en zonder dat wordt ingegaan op de kritiek dat 

de studies nog niet zijn afgelopen zoals nochtans is vereist voor de toepassing van artikel 61, §2, 1° van 

de vreemdelingenwet.   

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht is derhalve aangetoond. Dit volstaat in casu om over 

te gaan tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

Het enig middel is, in de besproken mate, gegrond.  

 

5. Korte debatten 

 

De verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

6. Kosten 

 

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

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 6 december 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

33bis), wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien juli tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 


