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 nr. 195 528 van 24 november 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. HUYSMANS 

Berthoudersplein 57 

2800 MECHELEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Keniaanse nationaliteit te zijn, op 9 februari 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 15 januari 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 februari 2016 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 oktober 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. HUYSMANS 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Keniaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 6 november 

1981.  
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Op 23 februari 2003 komt de verzoekende partij in België aan in het bezit van een visum type D bij 

toepassing van artikel 58 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet) om zijn studies aan de Katholieke Hogeschool te Brussel aan te vatten. De 

verzoekende partij wordt in het bezit gesteld van een A-kaart, die regelmatig verlengd werd tot 31 

oktober 2015. 

 

Van het academiejaar 2004 tot 2008 volgt de verzoekende partij studies aan de Erasmushogeschool te 

Brussel, eerst toegepaste informatica en nadien communicatie management, doch slaagde niet. 

 

In de periode 2005-2009 werkt de verzoekende partij op regelmatige basis als student. 

 

Tijdens het academiejaar 2008-2009 verandert de verzoekende partij van school en start een cursus 

informatica aan het CVO te Brussel. Toen zij 75% van haar modules had afgerond verandert de 

verzoekende partij tijdens het academiejaar 2009-2010 opnieuw van opleiding. Zij vat studies 

telecommunicatietechnieken aan de groep T te Leuven aan. 

 

Tijdens het academiejaar 2011-2012 neemt zij haar studies informatica aan het CVO te Brussel weer op 

en behaalde hij uiteindelijk op 27 juni 2012 haar graduaatsdiploma informatica/netwerkbeheer. 

 

Op 5 december 2012 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf in bij 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 18 maart 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard. 

Tegen die beslissing dient zij op 29 april 2013 een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest van 1 december  2015 met nummer 157 520 verwerpt de Raad 

het beroep tot nietigverklaring.  

 

In het academiejaar 2012-2013 vat de verzoekende partij voor de tweede maal de studies toegepaste 

informatica aan de Erasmushogeschool te Brussel aan. 

 

Vanaf 11 februari 2013 is de verzoekende partij tewerkgesteld gedurende 40 uur per week bij de firma 

B. IT-service. 

 

Op 20 november 2014 vraagt de verzoekende partij de verlenging van haar A-kaart in toepassing van 

artikel 58 van de Vreemdelingenwet aan.  

 

Op 22 januari 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot verlenging van de 

A-kaart tot 31 oktober 2015.  

 

Op 15 januari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis). Dit is de thans bestreden beslissing. 

 

“Gelet op artikel 61 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 M. Th. M. (…),  

geboren te Nairobi op (in) 06.11.1981,  

van Kenia nationaliteit,  

verblijvende te (…),  

gemachtigd was om te verblijven in België om er te studeren  

 

REDEN VAN BESLISSING : 

 

Artikel 61, § 1, de Minister kan de vreemdeling die gemachtigd werd om in België te verblijven ten einde 

er te studeren, het bevel geven om het grondgebied te verlaten:  

 

2° wanneer hij een winstgevende bedrijvigheid uitoefent die de normale voortzetting van zijn studies 

kennelijk hindert:  
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Overwegende dat betrokkene reeds sedert het academiejaar 2003-2004 werd gemachtigd tot een 

tijdelijk verblijf voor het aanvatten van studies, eerst een talenjaar Nederlands, nadien toegepaste 

informatica en studies telecommunicatietechnieken;  

 

Overwegende dat betrokkene reeds sedert 2004-2005 bezig is met zijn bachelorstudies toegepaste 

informatica aan de Erasmushogeschool te Brussel, dewelke hij heeft onderbroken van 2008- tot 2012 

om een HBO5 opleiding informatica aan het CVO te Brussel te volgen en telecommunicatietechnieken 

aan de Groep T te Leuven;  

 

Overwegende dat betrokkene naast het aanvatten van deze studies ononderbroken is tewerkgesteld bij 

de firma B. (…) IT Service GMBH sinds11/02/2013 aan 40u/week;  

 

Overwegende dat uit het academisch advies dd 06/02/2015 van de Erasmushogeschool te Brussel blijkt 

dat betrokkene voor het academiejaar 2014-2015 nog slechts 16 studiepunten van het 

opleidingsprogramma diende op te nemen en slechts slaagde voor 8 studiepunten;  

 

Overwegende dat de winstgevende activiteiten van betrokkene de studies hinderen en het hoofddoel 

van zijn verblijf niet de studies zijn, maar de winstgevende activiteiten;  

 

Overwegende dat betrokkene op 05/12/12 een aanvraag 9bis indiende dewelke ongegrond werd 

verklaard op 18/03/2013. Tegen deze beslissing diende betrokkene op 04/ 06/2013 een niet schorsend 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dewelke nog hangende is;  

 

Overwegende dat de verblijfskaart van betrokkene is verstreken sedert 31/10/2015;  

 

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. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

2.1.1. De verzoekende partij licht als volgt haar middel toe: 

 

“Verzoeker heeft de vereiste hoedanigheid en het vereiste belang en kan tegen de getroffen beslissing 

een beroep tot nietigverklaring instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ; 

 

Dat verzoeker kennis nam van de bestreden beslissing op 30.1.2016 zodat onderhavig 

beroepsverzoekschrift derhalve tijdig is ingediend, gezien de wettelijke termijn van 30 dagen 

gerespecteerd werd ; 

 

Dat huidig verzoekschrift derhalve ontvankelijk is; 

 

2. Aangaande de gegrondheid van het beroep 

 

Aangezien de bestreden beslissing een bevel het grondgebied te verlaten omvat op basis van het feit 

dat verzoeker’s verblijfskaart op 31.10.2015 verstreek ; 

 

Aangezien verzoekers de hiernavolgende middelen inzake de nietigverklaring en schorsing aanwenden 

tegen de bestreden beslissing  : 

 

1. Schending van beginsel behoorlijk bestuur en schending van de motiveringsplicht art. 62 der 

vreemdelingenwet en schending van  art. 2 en 3 van de Wet van 29.7.1991     

 

Art. 62 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en artikel 2 en 3 van de Wet van 29.7.1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen en het zorgvuldigheidsbeginsel: 
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1.De motivering in de bestreden beslissing : 

 

Aangezien de aangevochten beslissing, dewelke stelt dat verzoekers’ winstgevende activiteiten zijn 

studies zouden hinderen en het hoofddoel van zijn aanwezigheid in België zou zijn en niet zijn studies, 

foutief en onafdoende gemotiveerd is en zulks een schending uitmaakt van de motiveringsplicht ; 

 

Aangezien mocht DVZ het dossier haar voorgelegd sedert 2003 gedetailleerd onderzocht gelezen en 

geanalyseerd hebben, dan zou ze deze beslissing niet genomen hebben ; 

     

2.Juridisch kader : 

 

Aangezien overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve 

beslissingen met redenen omkleed worden; 

 

Aangezien artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.7.1991 voorzien dat de bestuurshandelingen, onder hun 

toepassingsgebied vallend, uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd; 

 

Dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en de feitelijke overwegingen moet vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn ; 

 

De motivering moet correct zijn en afdoende, en de omvang van de motivering moet aangepast zijn aan 

het belang van de beslissing; 

 

De motivering is niet afdoende als het gaat om: 

 

vage, duistere of niet terzake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet plausibele 

motiveringen, stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen (Van Heule, D., De 

motiveringsplicht en Vreemdelingenwet TVVR 1993, 67 e.v.); 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur bij het nemen van een bepaalde beslissing deze 

zorgvuldig moet voorbereiden, nemen en uitvoeren. Dit houdt ondermeer in dat het bestuur op 

zorgvuldige wijze feiten moet vergaren ; 

 

3.Toetsing : 

 

De materiële motiveringsplicht werd geschonden : 

 

1. 

Iedere administratieve rechtshandeling moet worden gedragen door motieven die rechtens en feitelijk 

aanvaardbaar zijn, maw, de beslissing moet worden gedragen door deugdelijke motieven. Dit houdt in 

dat iedere administratieve rechtshandeling op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar 

behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking kunnen 

worden genomen (RvSt, Decruynaere, nr. 100.940, 20.11.2001) ; 

 

De motieven der bestreden beslissing stellen niets anders dan een standaardmotivering daar die 

aangehaald wordt en niets anders ; 

 

2. 

De ‘motivering’ komt, zoals hoger aangetoond, neer op een te summiere materiële motivering. 

 

Summiere motiveringen worden niet aanvaard (RvSt, DEBOES,nr 85.308, 15.2.2000; RvSt, 

DEGENEFE, nr 63.020,12.11.1996) 

 

Doordat de aangevochten beslissing dd. 18.1.2016, betekend op 30.1.2016, geen rekening houdt met 

de feitelijke omstandigheden eigen aan deze zaak, hoger voldoende uiteengezet onder I "De Feiten" en 

DVZ voldoende bekend en bestaande in hoofde van verzoeker, waar zij simpelweg vaststelt dat : 

 

“Overwegende dat betrokkene reeds sedert het academiejaar 2003/2004 werd gemachtigd tot een 

tijdelijk verblijf voor het aanvatten van studies, eerst een talenjaar Nederlands, nadien toegepaste 

informatica en studies telecommunicatietechnieken ; 
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Overwegende dat betrokkene reeds sedert 2004/2005 bezig is met zijn bachelorstudies toegepaste 

informatica aan de Erasmushogeschool te Brussel, dewelke hij heeft onderbroken van 2008 tot 2012 om 

een HBO5 opleiding informatica aan het CVO te Brussel te volgen en telecommunicatie technieken aan 

de Groep T te Leuven ; 

 

Overwegende dat betrokkene naast het aanvatten van deze studies ononderbroken is tewerkgesteld bij 

de firma B. (…) IT Service GMBH sinds 11.2.2013 aan 40 u / week ; 

 

Overwegende dat uit het academisch advies dd 6.2.2015 van de Erasmushogeschool te Brussel blijkt 

dat betrokkene voor het academiejaar 2014/2015 nog slechts 16 studiepunten van het 

opleidingsprogramma diende op te nemen en slechts slaagde voor 8 studiepunten ; 

 

Overwegende dat de winstgevende activiteiten van betrokkene de studies hinderen en het hoofddoel 

van zijn verblijf niet de studies zijn, maar de winstgevende activiteiten ;”     

 

Besluit zij derhalve volledig onterecht dat verzoekers aanvraag niet ontvankelijk kan verklaard worden 

en zij geen verblijfsrecht hebben in België, wat geleid heeft tot de bestreden beslissing ; 

 

Terwijl overeenkomstig art. 62 van de Vreemdelingenwet  en artt. 2 en 3 van de Wet van 29.7.1991 alle 

administratieve beslissingen en betuurshandelingen uitdrukkelijk moeten gemotiveerd worden ; 

 

Dat in casu een duidelijke schending van de motiverinsgplicht, minstens van de materiele 

motiveringsplicht, en de beginselen van behoorlijk bestuur aan de orde zijn gezien DVZ alle feitelijke 

omstandigheden aan de zaak niet in ogenschouw neemt ; 

 

Dat had zij dit wel gedaan, dan had zij vastgesteld dat er geen reden was om in hoofde van verzoekers 

het recht op verblijf aan betrokkenen te weigeren ; 

 

De RVV is immers bevoegd om na te gaan of DVZ bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van 

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct beoordeeld heeft en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit gekomen is ; 

 

Aangezien in casu art. 61, § 1,2° der Vreemdelingenwet stelt dat : 

 

“de Minister kan de vreemdeling die gemachtigd werd om in België te verblijven teneinde er te studeren, 

het bevel geven om het grondgebied te verlaten : 

 

2° wanneer hij een winstgevende bedrijvigheid uitoefent die de normale voortzetting van zijn studies 

kennelijk hindert” ; 

 

Dat in casu het vooreerst opvalt dat DVZ aan verzoeker een bevel verleent het land te verlaten  zich 

baserende op art. 61 § 1,2°, doch zij nergens verzoeker gemachtigd heeft na 31.10.2015 om in België te 

verblijven teneinde er te studeren  ; 

 

Dat art . 61 § 1,2° nochtans duidelijk voor de Minister mogelijkheden biedt om verzoeker een bevel te 

verlenen België te verlaten, wanneer de vreemdeling gemachtigd werd om in België te verblijven om er 

te studeren ; 

   

nochtans werd verzoeker in casu niet gemachtigd per 31.10.2015 om in België te verblijven en er te 

studeren, zodat ontegensprekelijk vaststaat dat DVZ zich op dit art niet kon baseren ; 

 

Dat vervolgens DVZ een beslissing neemt op 18.1.2016, zichtbaar om verzoeker zo snel als mogelijk 

het land uit te zetten ; 

 

dat deze beslissing geenszins rechtens verantwoord is ; 

 

Dat deze beslissing niet alleen rechtens niet verantwoord is doch tevens geen rekening houdt met alle 

feitelijke gegevens aanwezig in het dossier ; 
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Eenvoudigweg houdt DVZ voor dat de winstgevende activiteiten in hoofde van verzoeker primeren en 

zelfs zijn studies hinderen ; 

 

Een aandachtige lezing van het dossier, met name de feitelijke retroacta van verzoeker, tonen aan dat 

verzoeker het academiejaar 2013/2014 met vrucht kon beëindigen, niettegenstaande hij reeds fulltime 

werkte vanaf 11.2.2013 ; 

 

Het academiejaar 2015/2016 beëindigde verzoeker slechts met 8 studiepunten in plaats van 16, wat 

juist is ; 

doch niettegenstaande DVZ reeds van 2/2013 op de hoogte was dat verzoeker fulltime werkte enerzijds 

en zij sedert 6.2.2015 op de hoogte was van het advies van de Erasmushogeschool te Brussel, kon zij 

verzoeker op basis van art. 61 § 1,2° tot 31.10.2015 (periode van legaal verblijf) het land uitzetten, wat 

zij niet deed ; 

 

thans wanneer verzoeker geen verlenging van zijn verblijf bekomen heeft als student na 31.10.2015 

en 

DVZ gedurende 12 opeenvolgende jaren verzoeker gemachtigd heeft om in België te studeren en 

DVZ gedurende meer dan 3 jaren (sedert 11.2.2013) fulltime professionele activiteiten in hoofde van 

verzoeker toegelaten heeft parallel met zijn studies, 

(zo kon verzoeker zijn opgedane kennis hanteren in de praktijk en alzo ervaring opbouwen) 

 

is DVZ dan ook slecht gekomen om te stellen dat verzoekers’ winstgevende activiteiten zouden 

primeren op zijn studies en hem vervolgens op basis van art. 61 § 1 , 2° te expulseren daar waar dit art 

in casu zelfs niet toepasselijk is ;    

 

in tijden van vluchtelingen en migrantencrisis blijkt DVZ zich alles te mogen permitteren ; 

 

Aangezien mocht DVZ de feitelijke omstandigheden onderzocht hebben dan zou zij vastgesteld hebben 

dat art. 61 § 1,2° in casu niet toepasselijk is ; 

 

Aangezien de bestreden beslissing dan ook niet getuigt van enige redelijkheid en dient vernietigd ; 

 

DVZ mag dan ook soeverein interpreteren doch zich niet beperken tot summiere en simplistische 

motiveringen ; 

 

Aangezien in casu DVZ overduidelijk een compleet overhaaste beslissing genomen heeft, dewelke 

volledig in strijd is met de materiële motiveringsplicht ; 

 

De formele motiveringsplicht werd geschonden : 

 

De formele motiveringsplicht valt uiteen in een evenredigheids- en een draagkrachtversie ; 

 

Op grond van de evenredigheidsvereiste is het nodig dat de motivering evenredig is aan het belang van 

de beslissing. In casu betreft het een bevel het land te verlaten. De hierboven geciteerde motivering is 

niet evenredig aan het belang van de beslissing voor verzoeker. De gevolgen van de bestreden 

beslissing zijn dermate ernstig voor verzoeker dat hij de mogelijkheid moet hebben de redenen te 

kennen die aanleiding geven tot de negatieve beslissing ; 

 

Om aan de draagkrachtversie voldaan te zijn, is het nodig dat de motivering voldoende concreet en 

precies is. Dit houdt in dat het bestuur geen vage bewoordingen mag gebruiken en 

dat de motivering moet toegepast zijn op de concrete situatie. Dit heeft tot gevolg dat algemene 

formuleringen uit den boze zijn. 

 

De ratio legis hiervan is gelegen in het feit dat de overheid haar beoordelingsbevoegdheid effectief en 

met kennis van zaken moet kunnen uitoefenen.(RvSt, De Clercq,nr. 94.939,28.2.1997) ; 

 

In casu beperkt DVZ zich tot het toepassen van art. 61 § 1,2° hetwelk in casu eigenlijk geen toepassing 

vindt (aan verzoeker werd immers na 31.102015 geen titel afgeleverd op basis waarvan hij gemachtigd 

werd om in België te verblijven) om vervolgens – volledig ten onrechte - te concluderen tot het 

voorhanden zijn van elementen op basis waarvan een bevel het land te verlaten aan verzoeker 

afgeleverd werd ; 
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Dit is duidelijk een onevenredige, onvoldoende precieze en individuele, en veel te vage motivering, 

zodat de formele motiveringsplicht geschonden is ;    

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden : 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvSt, nr 154954, 

14.2.2006) 

Een louter routineuze en administratieve afhandeling van zaken wordt door de RvSt niet aanvaard. 

 

DVZ heeft zich uitsluitend gebaseerd op een onzorgvuldige en niet geverifieerde analyse van het 

dossier in hoofde van verzoeker (art. 61 § 1,2° toepassen waar verzoeker niet gemachtigd is om in 

België te verblijven en vervolgens verzoeker expulseren op basis van een art. hetwelk in casu geen 

toepassing vindt, zonder rekening te houden met het feit dat verzoeker reeds 12 opeenvolgende jaren 

gemachtigd wordt om in België te studeren en hij de laatste 3 jaren zelfs fulltime professioneel 

activiteiten mag uitvoeren) , waarbij deze geen enkele rekening gehouden heeft met het belang van 

verzoeker (nog slechts 8 punten te behalen op een volledig opleidingsprogramma universitair 

onderwijs),  wat een flagrante schending inhoudt van de zorgvuldigheidsplicht aangezien de DVZ niet 

met zorgvuldigheid haar beslissing heeft voorbereid en uitgevoerd. 

 

De bestreden beslissing houdt dan ook een flagrante schending in van het beginsel van behoorlijk 

bestuur en van de uitdrukkelijk motivatieplicht ; 

 

dat deze beslissing niet menselijk en niet correct is ; 

 

Aangezien de bestreden beslissing dan ook dient vernietigd te worden ;” 

 

2.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij: 

 

2.1.3. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een ‘afdoende’ wijze. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; 

RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

De bestreden beslissing bevat duidelijk de juridische en feitelijke motieven waarop ze steunt. Enerzijds 

wordt de juridische grondslag van de bestreden beslissing vermeld, met name artikel 61, §1, eerste lid 

2° van de Vreemdelingenwet. Anderzijds worden ook de feitelijke gegevens die aan de basis van de 

bestreden beslissing liggen weergegeven. De academische loopbaan van de verzoekende partij wordt 

weergegeven. Er wordt gepreciseerd aan welke instelling de verzoekende partij welke studies gevolgd 

heeft.  Er wordt ook aangegeven dat de verzoekende partij sinds 11 februari 2013 voltijds tewerkgesteld 

is. Een gegeven dat door de verzoekende partij niet betwist wordt. Op basis van voormelde gegevens 

stelt de verwerende partij dat “Overwegende dat de winstgevende activiteiten van betrokkene de studies 

hinderen en het hoofddoel van zijn verblijf niet de studies zijn, maar de winstgevende activiteiten.”  

Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert voert zij de schending aan 

van de materiële motiveringsplicht. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is niet 

bevoegd om zijn beoordeling 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 (cfr. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624). 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van het toepasselijk artikel, met name artikel 

61 van de Vreemdelingenwet, daar de bestreden beslissing op deze bepaling gestoeld is. 

 

De toepasselijke bepaling van artikel 61, § 1, eerste lid 2° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt : 
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“§ 1. De Minister kan de vreemdeling die gemachtigd werd om in België te verblijven ten einde er te 

studeren, het bevel geven om het grondgebied te verlaten : 

(…) 

2° wanneer hij een winstgevende bedrijvigheid uitoefent die de normale voortzetting van zijn studies 

kennelijk hindert; 

(…)” 

 

Artikel 61, §1, eerste lid 2° van de Vreemdelingenwet geeft aan dat minister bij het treffen van de 

bestreden beslissing over een discretionaire bevoegdheid beschikt, waarbij hem een zekere 

keuzevrijheid toekomt. In dit verband wijst de Raad erop dat de omvang van de motiveringsplicht 

evenredig is met de omvang van de discretionaire bevoegdheid waarover de overheid beschikt (cf. o.a. 

RvS 6 januari 1998, nr. 70 533).   

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij sinds de behandeling op 18 

maart 2013 van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet op de hoogte was van de arbeidsovereenkomst van de verzoekende partij, met 

name dat ze tewerkgesteld is gedurende 40 uur per week bij de firma B. IT-service. Doch heeft de 

verwerende partij ervoor gekozen om de A-kaart van de verzoekende partij hierna te verlengen tot de 

bestreden beslissing van 15 januari 2016.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij op 22 januari 2015, nadat ze 

de A-kaart verlengd had, de rector van de Erasmushogeschool te Brussel om een advies vraagt. Bij 

schrijven van 6 februari 2015 deelt de administratief directeur onderwijs van de Erasmushogeschool te 

Brussel het volgende aan de verwerende partij mee: 

 

“- Betrokkene was ingeschreven aan de Erasmushogeschool Brussel in de bachelorsopleiding 

Toegepaste Informatica van academiejaar 2004-05 tot 2007-08 en van 2012-13 t.e.m. 2014-15. 

- De gerealiseerde studievoortgang (...) van betrokkene is de volgende: 

o 2004-05: 5 SP / 60 SP (8%) o 2005-06: 0 SP / 25 SP (0%) o (...) 

o 2012-13: 21 SP / 33 SP (64%) + 55 SP vrijgesteld o 2013-14: 35 SP / 51 SP (69%) + 57 SP vrijgesteld 

o 2014-15: n.n. SP / 15 SP -h 3 SP vrijgesteld 

- Een voltijds studieprogramma bedraagt 60 SP per academiejaar. Een student kan een deeltijds 

programma opnemen. 

- Betrokkene heeft van de 18 SP (d.i. de totale studieomvang) t.e.m. 2013-14 164 SP afgelegd en 

dient nog 16 SP van het opleidingsprogramma op te nemen om het bachelorsdiploma te verwerven. 

(...)" 

 

Na het ontvangen van voormeld advies onderneemt de verwerende partij geen verdere stappen, daar 

de verzoekende partij nog zestien studiepunten van het opleidingsprogramma dient op te nemen om het 

bachelorsdiploma te behalen. Het advies van de hogeschool bevestigt de vermeldingen uit het “study 

overview” van 6 november 2014 waaruit blijkt dat tijdens het academiejaar 2014-2015 de vakken Small 

Business project, OO Advanced: Java, Software Design Advanced, Web Development Advanced en 

Data Server Managment voorzien waren.  

 

Op 6 november 2015 vraagt de verzoekende partij om haar A-kaart bij toepassing van artikel 58 van de 

Vreemdelingenwet te verlengen. De verzoekende partij legt een inschrijvingsattest van de Erasmus 

Hogeschool Brussel van 8 oktober 2015, een “study overview” en een verbintenis tot tenlasteneming 

(bijlage 32) en een CV voor. Uit voormelde “study overview” blijkt dat de verzoekende partij nog 8 

studiepunten dient te behalen om haar bachelorsdiploma te behalen 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 30 november 2015 een 

e-mail van de studie- en trajectbegeleider van 21 augustus 2015 meedeelt waaruit blijkt dat “de vakken 

Web Development Advanced en OO Advanced: JAVA moeten inderdaad gevolgd worden om het 

diploma te behalen”.  

 

Uit het “study overview” van 6 november 2014 blijkt echter dat voormelde vakken voorzien waren tijdens 

het voorgaande academiejaar 2014-2015. In casu brengt de verzoekende partij geen verklaring bij 

waarom ze voormelde twee vakken niet tijdens het voorgaande academiejaar afgerond heeft of 

ministens deelgenomen heeft aan de examens.  
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Gelet op het gegeven dat de verzoekende partij hier reeds sinds 23 februari 2003 studeert, al een 

graduaatsdiploma behaald heeft en geen uitleg gegeven heeft waarom zij Web Development Advanced 

en OO Advanced: JAVA niet tijdens het voorgaande academiejaar afgerond heeft of ministens 

deelgenomen heeft aan de examens, en ze sinds 11 februari 2013 fulltime werkt, maar haar 

bachelorsdiploma nog niet behaald heeft alhoewel ze meerdere vrijstellingen verkregen heeft, is het niet 

kennelijk onredelijk van de verwerende partij om te concluderen dat de winstgevende bedrijvigheid van 

de verzoekende partij de normale voortzetting van haar studies verhindert. 

  

Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 

bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 61 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel 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. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 vierentwintig november tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS 

 


