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 nr. 194 313 van 26 oktober 2017 

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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 2 maart 2017 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 20 januari 2017 tot 

verwerping van een aanvraag om machtiging tot verblijf. 

 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 6 maart 2017 met X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikking van 11 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 oktober 

2017. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

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

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De feiten die voorafgaan aan de bestreden beslissing worden in de nota als volgt opgelijst:     

 

“Verzoekende partij verklaart van Kameroenese nationaliteit te zijn, geboren te Bota op 03/06/1984.  

Er werd op 21.09.2011 een akkoord verleend met het visum type D met het oog op studies.  

Er werd een verblijfstitel afgeleverd.  

Op 17.10.2012 is de A-kaart ambtshalve verlengd. Deze werd in 2013 – 2014 ook telkens verlengd.  

Verzoekende partij heeft op 16.10.2015 een aanvraag ingediend voor de verlenging van diens A-kaart.  

Op 05.11.2015 werd verzoekende partij gemachtigd tot verblijf als student.  
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Verzoekende partij heeft de verlening van de A-kaart aangevraagd, doch deze aanvraag werd zonder 

voorwerp bevonden bij beslissing dd. 24.10.2016: betrokkene gaat van een erkende school naar een 

privéschool.  

Verzoekende partij heeft hierna op 27.10.2016 een aanvraag ingediend op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet.”  

 

In aansluiting op de hierboven vermelde laatste aanvraag van verzoeker treft de verwerende partij de 

bestreden beslissing die luidt als volgt:   

 

“VERWERPING VAN EEN AANVRAAG OM MACHTIGING TOT VERBLIJF  

 

De aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 27.10.2016 bij de burgemeester van 3000 

LEUVEN door (...) geboren te Bota op 03.06.1984, onderdaan van Kameroen, verblijvende (...), in 

toepassing van art 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 15 juli 1996     en van 15 september 2006, teneinde de toestemming te verkrijgen om de studies 

verder te zetten in een private    onderwijsinstelling die niet voldoet aan de voorwaarden van de artikels 

58 en 59 van voorvermelde wet, is ontvankelijk, doch ongegrond.  

 

MOTIVERING:    

 

Ter staving van zijn aanvraag tot machtiging tot voorlopig verblijf legt betrokkene een inschrijvingsattest 

voor het academiejaar 2016-2017 voor om te studeren aan een private onderwijsinstelling FVG 

(Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanisme); overwegende dat deze 

onderwijsinstelling niet beantwoordt aan de     voorwaarden van artikel 58 en 59 van de wet daar zij niet 

georganiseerd, noch erkend, noch gesubsidieerd wordt door de overheid. 

 

 Overwegende dat betrokkene voor de studies aan deze onderwijsinstelling een machtiging dient te 

bekomen op basis van artikel 9BIS en 13 van de wet, dat betrokkene daartoe onder meer moet 

aantonen dat deze studies een logisch gevolg vormen op reeds eerder gevolgde studies en dat 

gelijkaardige studies niet beschikbaar zijn in het land van herkomst.     

 

 Overwegende dat uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene in zijn thuisland een ‘Bachelor of 

Education in Curriculum studies and teaching (biology)’ had behaald aan de universiteit van Buea 

(2010). Bij zijn visumaanvraag schetste hij zijn beoogde studiedoel in België waarbij hij aangaf een 

Master of Management te willen volgen met als  doel later in zijn thuisland een activiteit op te zetten in 

het kader van de exploitatie van waardevolle grondstoffen. Hij gaf aan geen ander studiealternatief te 

hebben. Hij wilde zijn voorkennis van natuurkunde combineren met een opleiding management om later 

een bedrijf op te starten in zijn thuisland.      

 

Betrokkene kwam binnen met het visum in het kader van de studies op 25.10.2011. Tijdens het eerste 

academiejaar  2011-2012 volgde hij aan de Vrije Universiteit van Brussel een Master of Management en 

slaagde niet. Hij werd doorverwezen naar de studievoortgangsbewakingscommissie. Betrokkene 

schreef zich voor het daaropvolgende academiejaar 2012-2013 in voor het voorbereidende programma 

Master of Management en nam ook vakken op in de Master of Management zelf. Voor geen van beide 

programma’s slaagde hij. Dit lukte evenmin in het academiejaar 2013-2014 waarna hij de studies 

management stopzette zonder behalen van zijn einddiploma. In het academiejaar 2014-2015 volgde hij 

aan de Erasmus Hogeschool Brussel een Postgraduaat ‘Communication and Languages as Strategic 

Skills’. Hij slaagde aanvankelijk niet, maar wist in het academiejaar 2015-2016 toch het diploma in deze 

aanvullende opleiding te behalen.    

 

 Als motivatie voor het aanvatten van de huidige studies aan de Faculteit voor Vergelijkende 

Godsdienstwetenschappen en Humanisme haalt betrokkene aan dat “het hem zal helpen om een 

carrière als religieuze administrator uit te bouwen omdat hij een diploma in management heeft”. Uit 

bovengaande blijkt dat betrokkene geen diploma in management heeft behaald. Verder zou zijn doel zijn 

om een religieleraar te worden met oog op het vinden van een job thuis of een religieus onderhandelaar 

te worden met kennis van meerdere talen. Betrokkene werkte voor zijn komst in België als     

biologieleraar. De plotse keuze voor een carrière als religieleraar is niet logisch te noemen en kan 

bezwaarlijk ingepast worden in het voorafgaande studieparcours. Betrokkene onderstreepte bij zijn 

visumaanvraag geen ander studiealternatief te hebben, dan het volgen van de opleiding management 

aan de VUB. Het postgraduaat ‘Communication and Languages as Strategic Skills’ kon nog aanzien 
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worden als een aanvulling op zijn studies in het thuisland, maar de studies aan de FVG liggen helemaal 

niet meer in lijn met het studieverloop en beroepsgeschiedenis in het thuisland en niet meer past in het 

beoogde studieplan bij de komst naar België alsook de reeds aangevatte studies alhier. Het feit dat de 

FVG verklaard heeft dat de studies niet beschikbaar zouden zijn in het land van herkomst doet geen 

afbreuk aan deze vaststelling.   

 

Bijgevolg wordt zijn aanvraag tot machtiging tot voorlopig verblijf om te studeren aan de FVG 

verworpen. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoeker op: 

 

“Schending van het artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980, in samenhang met de 

artikelen M5 en M45 van de Omzendbrief van 15.09.1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die 

in België wensen te komen studeren. Schending van het zorgvuldigheids- en fairplaybeginsel. 

Schending van de materiële motiveringsverplichting”.  

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Het artikel M5 van de Omzendbrief van 15.09.1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in 

België wensen te komen studeren stelt het volgende: 

 

"De onderwijsinstellingen die niet beantwoorden aan de bovenvermelde wettelijke voorwaarden kunnen 

eveneens een attest afleveren. Dit attest dient dan als basis voor het bekomen van een machtiging tot 

verblijf op basis van artikelen 9 en 13 van de wet van 15 december 1980. Dit punt wordt verder 

ontwikkeld in Deel VII van onderhavige omzendbrief."  

 

Dat deel VII ("Bijzonder geval : de onderwijsinstellingen die noch georganiseerd, noch erkend, noch 

gesubsidieerd worden door de overheid") geeft in hoofdstuk 2 uitleg bij de machtiging tot voorlopig 

verblijf die aangevraagd wordt in België op grond van buitengewone omstandigheden.  

 

Artikel M45 luidt:  

 

Indien de betrokkene al de voorwaarden met betrekking tot het verblijf als student vervult en ondermeer 

een attest van inschrijving van een onderwijsinstelling bekomt die geniet van een afwijking op artikel 59, 

le lid, van de wet van 15 december 1980, dit gedurende zijn legaal en regelmatig verblijf, kan hij een 

aanvraag tot machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9, 3e lid, van de 

wet van 15 december 1980 indienen bij de burgemeester van de gemeente waar hij effectief verblijft. De 

modaliteiten van deze procedure zijn nader beschreven in de hogervermelde omzendbrief van 9 oktober 

1997. In dit kader dient het bewijs aangebracht te worden van buitengewone omstandigheden. Behalve 

de documenten die opgesomd zijn in de omzendbrief van 9 oktober 1997 betreffende de toepassing van 

artikel 9, 3e lid, van de wet van 15 december 1980, moet de aanvraag vergezeld zijn van de volgende 

documenten: een attest waaruit blijkt dat de betrokkene in de hoedanigheid van regelmatige student is 

ingeschreven voor het volgende school- of academiejaar;  

 

een attest waaruit blijkt dat de betrokkene geslaagd is voor alle examens van het voorafgaande school- 

of academiejaar; 

 - het bewijs dat zijn verblijf financieel gedekt is;  

- een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één der in bijlage bij de wet 

van 15 december 1980 opgesomde ziekten of gebreken;  

- 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. De aanvraag en de betrokken 

documenten dienen zo vlug mogelijk overgemaakt te worden aan het bureau "Studenten" van de Dienst 

Vreemdelingenzaken."  

 

Verzoeker heeft de nodige attesten voorgelegd, en heeft ook de buitengewone omstandigheden waarin 

hij zich bevindt (zijnde dat hij als christen meer wenst te weten over zijn eigen en over andere religies en 

filosofieën) beschreven op het invulformulier dat hem werd gegeven door de lokale Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

 



  

 

RvV X - Pagina 4 van 8 

Aangezien zijn aanvraag ontvankelijk werd verklaard, werden deze buitengewone omstandigheden 

aanvaard.  

 

Ten gronde meldt de bestreden beslissing dat zou aangetoond moeten worden dat de studies 

godsdienstwetenschappen een logisch gevolg vormen op reeds eerder gevolgde studies en de 

beroepsgeschiedenis in het thuisland, om vervolgens te concluderen dat dit voor verzoeker niet het 

geval zou zijn. 

 

Het is intern tegenstrijdig om enerzijds de wens om zich te verdiepen in de eigen en andere religies te 

aanvaarden als buitengewone omstandigheden, en vervolgens het feit dat men de aldus als student 

opgedane kennis in het land van herkomst wil gebruiken om er een carrière uit te bouwen als 

leraar/bemiddelaar, ten gronde af te wijzen. Dit is een duidelijk gebrek in de motivering.  

 

Verder is het voor verzoeker totaal onduidelijk waarom er een specifiek invulformulier wordt gegeven 

aan studenten, in dé studentenstad Leuven dan nog, met vermelding van het "artikel 58§3, 

overeenkomstig de modaliteiten bepaald in art. 9bis van de wet van 15 december 1980", maar zonder 

een vraag naar de continuïteit van de studies, terwijl dit blijkbaar het enige of toch het voornaamste 

criterium is op basis waarvan dit soort aanvragen beoordeeld worden. 

 

 Een overheid die het fairplaybeginsel in acht neemt is van bij aanvang open en eerlijk over de manier 

waarop een aanvraag beoordeeld wordt, zodat de betrokkenen weten aan welke regels ze zich te 

houden hebben en wat ze kunnen verwachten van het bestuur. 

 

Een zorgvuldige overheid weet ook dat er door de huidige manier van werken cruciale informatie 

verloren gaat, zoals in het geval van verzoeker duidelijk is gebleken aangezien hij op een vraag naar 

continuïteit inzake studies en beroepsgeschiedenis had kunnen antwoorden dat hij in Kameroen reeds 

priester was.  

 

Het fairplay- en zorgvuldigheidsbeginsel werden geschonden.” 

 

2.2. 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). 

 

2.3. De bestreden beslissing verwijst naar de 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteits-

document 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. 

(…)” 

 

Als algemene regel geldt 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. In buitengewone omstandigheden wordt 

hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet aanvragen van de 

machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

De buitengewone omstandigheden waarvan sprake in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet mogen niet 

worden verward met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een verblijfs-

machtiging te verkrijgen. De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere 

woorden een dubbel onderzoek in: 
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1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone omstandig-

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

en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet blijken 

voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in aanmerking 

worden genomen; 

2. 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.  

 

2.4. In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond verklaard, 

hetgeen betekent dat de redenen die verzoeker heeft ingeroepen om een machtiging tot verblijf te 

verkrijgen, niet werden aanvaard of bewezen. Desbetreffend beschikt de staatssecretaris over een 

ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

2.5. De bestreden beslissing zet in eerste instantie uiteen op welke wijze de verwerende partij haar 

discretionaire bevoegdheid in het licht van artikelen 9bis en 13 van de Vreemdelingenwet aanwendt 

voor studenten die wensen te studeren aan een private onderwijsinstelling. Met name vereist ze dat de 

student “onder meer moet aantonen dat deze studies een logisch gevolg vormen op reeds eerder 

gevolgde studies en dat gelijkaardige studies niet beschikbaar zijn in het land van herkomst”. De 

verwerende partij zet dan uiteen wat verzoekers beoogde studiedoel was in België, met name het 

volgen van een Master of Management. De verwerende partij stelt vervolgens vast dat verzoeker in 

oktober 2011 de betrokken studies aanvatte aan de VUB maar het betrokken diploma niet behaalde. De 

verwerende partij stelt dan verderop in de bestreden beslissing, “Als motivatie voor het aanvatten van de 

huidige studies aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanisme haalt 

betrokkene aan dat “het hem zal helpen om een carrière als religieuze administrator uit te bouwen  

omdat hij een diploma in management heeft. Uit bovengaande blijkt dat betrokkene geen diploma in 

management heeft behaald.” Verzoeker betwist niet dat hij geen diploma management heeft behaald. 

Dit vindt alleszins steun in de stukken van het administratief dossier. De verwerende partij stelt derhalve 

in eerste instantie terecht vast dat de koppeling die verzoeker zelf maakt in zijn aanvraag om 

verblijfsmachtiging tussen zijn studies aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen 

en Humanisme en zijn diploma management, bij gebrek aan een daadwerkelijk behaald diploma 

management niet opgaat. Verder legt de verwerende partij op omstandige wijze uit waarom verzoekers 

“plotse keuze voor een carrière als religieleraar niet logisch [is] te noemen en bezwaarlijk [kan] ingepast     

worden in het voorafgaande studieparcours “. 

 

2.6. Verzoeker toont met zijn betoog niet aan dat de door de verwerende partij gedane beoordeling 

getuigt van een kennelijke onredelijke invulling van haar discretionaire bevoegdheid in deze of dat ze 

bepaalde elementen zou hebben veronachtzaamd.   

 

2.7. Verzoeker kan vooreerst niet worden gevolgd wanneer hij opwerpt, “Het is intern tegenstrijdig om 

enerzijds de wens om zich te verdiepen in de eigen en andere religies te aanvaarden als buitengewone 

omstandigheden, en vervolgens het feit dat men de aldus als student opgedane kennis in het land van 

herkomst wil gebruiken om er een carrière uit te bouwen als leraar/bemiddelaar, ten gronde af te wijzen. 

Dit is een duidelijk gebrek in de motivering.” Immers blijkt niet en verzoeker toont ook niet aan dat de 

verwerende partij verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging ontvankelijk verklaard heeft vanwege zijn 

“wens om zich te verdiepen in de eigen en andere religies”. Zelfs indien dit het geval zou zijn, ziet de 

Raad, gelet op het gestelde in punt 2.3. niet in dat een element dat toelaat waarom de aanvraag om 

verblijfmachtiging in België wordt ingediend, ipso facto dient aanleiding te geven tot de gegrondheid van 

de aanvraag en de verwerende partij in de gegrondheidsfase niet zou mogen vereisen dat verzoeker 

“onder meer moet aantonen dat deze studies een logisch gevolg vormen op reeds eerder gevolgde 

studies en dat gelijkaardige studies niet beschikbaar zijn in het land van herkomst”.   

 

2.8. Verzoeker kan niet dienstig de bestreden beslissing onderuit halen door te verwijzen naar de om-

zendbrief van 15 september 1998. Immers kunnen omzendbrieven geen dwingende regels toevoegen 

aan de wet en de in omzendbrieven vervatte onderrichtingen zijn op zich niet juridisch afdwingbaar (RvS 

13 februari 2002, nr. 103.532; RvS 3 maart 2003, nr. 116.627). 

 

2.9. Waar verzoeker nog zijn beklag doet over het invulformulier dat door de stad Leuven te zijner 

beschikking werd gesteld zijn aanvraag om verblijfsmachtiging in te dienen, dient de Raad op te werpen 

dat dit de verwerende partij niet kan worden aangewreven aangezien niet blijkt dat dit een invulformulier 

is dat door de verwerende partij werd opgesteld. Alleszins blijkt niet dat verzoeker belang heeft bij zijn 

kritiek dat hij niet op de hoogte zou zijn van het belang van het aantonen van de continuïteit van de 
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studies, daar waar hij zelf in dit invulformulier heeft aangegeven dat er sprake is van een continuïteit 

tussen zijn diploma management enerzijds en zijn studies aan de Faculteit voor Vergelijkende Gods-

dienstwetenschappen en Humanisme anderzijds.  

 

Het eerste middel is ongegrond.       

 

2.10. In een tweede middel werpt verzoeker op, “Schending van het artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. Schending van het hoorrecht”.  

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“De bestreden beslissing gaat gepaard met een bevel om het grondgebied te verlaten, dat door dezelfde 

attaché op dezelfde datum werd uitgevaardigd en dat als voornaamste motivering meldt dat de 

machtiging om verblijf verworpen werd (een verwijzing naar de hier bestreden beslissing dus). Beide zijn 

dan ook totaal verknocht en houden een beslissing tot verwijdering in (cfr. art. 1,6° van de 

Vreemdelingenwet), in toepassing van de Terugkeerrichtlijn 2008/115. Er dient dus rekening gehouden 

te worden met de hogere normen die van toepassing zijn in het gemeenschapsrecht, zoals het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.  

 

Het artikel 41 van dit Handvest stelt het volgende: 

 

"1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

. het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen.   

. het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 

het  gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim,   

. de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden.  

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Gemeenschap van de schade die door haar instellingen 

of  haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de 

algemene  beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben.   

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en 

moet  ook in die taal antwoord krijgen."   

 

Het arrest M.M. t. Ierland van het Europese Hof van Justitie d.d. 22.11.2012 verduidelijkt het hoorrecht  

als volgt:  

 

"83 Artikel 41, lid 2, bepaalt dat dit recht op behoorlijk bestuur met name het recht van eenieder omvat  

te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen, 

het  recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het  

gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en zakengeheim alsmede de plicht 

van  de betrokken diensten om hun beslissingen met redenen te omkleden.   

 

84 Vaststaat dat deze bepaling van algemene toepassing is, zoals uit de bewoordingen ervan blijkt:.   

 

85 Het Hof heeft dus steeds gewezen op het belang van het recht om te worden gehoord en op de zeer  

ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie, waar het heeft geoordeeld dat dit recht van 

toepassing  is in iedere procedure die tot een bezwarend besluit kan leiden (zie met name arresten van 

23 oktober  1974, Transocean Marine Paint/Commissie, 17/74, Jurispr. blz. 1063, punt 15; Krombach, 

reeds  aangehaald, punt 42, en Sopropé, reeds aangehaald, punt 36).   

 

86 Volgens de rechtspraak van het Hof moet dit recht worden geëerbiedigd, ook al voorziet de  

toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (zie arrest Sopropé, reeds  

aangehaald, punt 38).  

 

87 Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en  

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

alvorens  een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie met name 

arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C-287/02, Jurispr. blz. 1-5093, punt 37 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak;  Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; van 1 oktober 2009, Foshan Shunde 
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Yongjian Housewares &  Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. 1-9147, punt 83, en 21 december 

2011, Frankrijk/People's  Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, Jurispr. blz. 1-13427, punten 64 en 

65).   

 

88 Bedoeld recht impliceert tevens dat de administratie met de nodige aandacht kennis neemt van de  

opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en onpartijdig te  

onderzoeken en de beschikking toereikend te motiveren (zie arresten van 21 november 1991, 

Technische Universitat München, C-269/90, Jurispr. blz. 1-5469, punt 14, en Sopropé, reeds 

aangehaald, punt 50). De  verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te 

motiveren zodat betrokkene in  staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het 

uitvloeisel van het beginsel van  eerbiediging van de rechten van de verdediging. 

 

Indien deze verplichting voor de administratie niet gerespecteerd wordt kan de beslissing vernietigd    

worden voor zover de betrokkene elementen had kunnen aanreiken die tot een andere beslissing 

hadden kunnen leiden.     

 

Verzoeker heeft, bij gebreke aan enige uitleg of advies, slechts zeer summier uiteengezet waarom hij 

aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanisme wenst verder te 

studeren. Op geen enkel moment werd hem gevraagd op welke manier deze studies een logisch gevolg 

vormen op reeds eerder gevolgde studies of zijn beroepsgeschiedenis in zijn land van herkomst, en dit 

terwijl de motivering van de bestreden beslissing volledig opgebouwd is rond dit criterium.   

 

Indien men hem de kans had gegeven deze vraag te beantwoorde, zou hij hebben uiteengezet dat hij in    

Kameroen niet alleen biologieleraar, maar ook priester was. Hij wenste oorspronkelijk verder te gaan in 

de natuurwetenschappelijke richting, maar aangezien de studies management te zwaar bleken, koos hij    

ervoor om verder te gaan met zijn andere, religieuze carrière en bovendien ook maatschappelijk een rol 

te    spelen als bemiddelaar tussen de verschillende religies in zijn land van herkomst. Hij heeft ook de 

nodige    documentatie om zijn priesterschap aan te tonen.    

 

De keuze voor die carrière is dus, in tegenstelling tot wat beweerd wordt in de bestreden beslissing,    

helemaal niet "plots", en dit had men correct kunnen beoordelen indien men verzoeker hierover had    

ondervraagd.    

 

Deze elementen hadden dus een belangrijke invloed kunnen uitoefenen bij het nemen van een 

beslissing.    

 

 Het hoorrecht werd dan ook geschonden.”    

 

2.11. De bestreden beslissing vormt – ook al gaat ze ermee gepaard – geen verwijderingsmaatregel en 

vormt geen toepassing van het Unierecht. Verzoeker kan dan ook niet dienstig verwijzen naar de 

schending van artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.  

 

2.12. Waar verzoeker nog verwijst naar het (nationale) beginsel van de hoorplicht dient te worden 

geduid dat het vervullen van de hoorplicht maar zin heeft voor zover het horen voor de overheid 

informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die haar appreciatie van 

de feiten kan beïnvloeden, informatie kortom die de overheid van de overwogen, voor de betrokkene 

nadelige beslissing kan afhouden (RvS 21 juni 1999, nr. 81.126). Verzoeker stelt dat mocht hij zijn 

gehoord, hij zou hebben uiteengezet waarom de studies aan de Faculteit voor Vergelijkende Gods-

dienstwetenschappen en Humanisme een logisch gevolg vormen op reeds eerder gevolgde studies of 

zijn beroepsgeschiedenis in zijn land van herkomst, en meer bepaald zou hij hebben meegedeeld dat hij 

priester was in het land van oorsprong. Verzoekers betoog gaat echter niet op aangezien de 

verwerende partij niet zozeer de beroepsgeschiedenis van belang acht doch wel “dat deze studies een 

logisch  gevolg vormen op reeds eerder gevolgde studies en dat gelijkaardige studies niet beschikbaar 

zijn in het land van herkomst”. Verzoeker toont niet aan dat de studies aan de Faculteit voor 

Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanisme aansluiten bij vorige studies. Verder wijst de 

Raad nog op het gestelde in punt 2.9. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat als verzoeker 

daadwerkelijk priester blijkt te zijn, hij dan verzuimd heeft deze hoedanigheid ooit kenbaar te maken aan 

de verwerende partij. Ook in het aanvraagformulier dat verzoeker op 8 augustus 2011 heeft ingevuld in 

het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf als student, heeft hij niet vermeld dat hij bezig 

was met priesterstudies, daar waar hij blijkens de stukken gevoegd bij het verzoekschrift op 10 oktober 

2011 – zijnde twee maanden later – een “licence tot preach” zou hebben behaald. Bij het verzoekschrift 
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worden stukken gevoegd ten bewijze van het priesterschap van verzoeker, doch zij zijn niet vergezeld 

van legalisatiestempels zodat deze stukken, die tevens opgesteld zijn in een andere taal dat de 

landstalen, niet kunnen worden weerhouden. Foto’s kunnen ten slotte niet meer zeggen dan wat ze 

zeggen, namelijk dat personen erop figureren met een priesterpak. Zij tonen niet aan dat verzoeker 

daadwerkelijk priester is. 

   

Het tweede middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.    

  

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig oktober tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


