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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN 
 

ARREST 
 

nr. 24.857 van 23 maart 2009 
in de zaak RvV X / II 

 
In zake: X 
  
  Gekozen woonplaats:  X 
 
 
 tegen: 
 

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en 
asielbeleid. 

 

 
 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 
 
 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese nationaliteit te zijn, op 19 
januari 2009 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring 
te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en 
asielbeleid van 9 december 2008 houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. 
 
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2 van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 
 
Gezien de nota met opmerkingen. 
 
Gelet op de beschikking van 12 februari 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 
maart 2009. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 
 
Gehoord de opmerkingen van advocaat D. TSHIBUABUA MBUYI, die verschijnt voor de 
verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 
 
 
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
 
Verzoekster verklaart op 12 mei 1985 te zijn geboren te Kinshasa en van Congolese 
nationaliteit te zijn. 
 
Op 10 juni 2008 krijgt verzoekster een studentenvisum teneinde zich in te schrijven voor de 
toelatingsexamens aan de Universiteit Saint Louis te Brussel. 
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Op 12 november 2008 legt verzoekster documenten neer ten bewijze van haar inschrijving 
aan de “Brussels school of Management”. 
 
Op 9 december 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de 
beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing 
die luidt als volgt: 
 
“ In uitvoering van artikel 7, eerste lid, 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, en van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan G.K.N., 
geboren te Congo (Dem. Rep.) op (…), van Congolese, het bevel gegeven om uiterlijk op 24.12.2008 
(datum aanduiden), het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van 
Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Italië, Polen, Slovenië, Slowakije, 
Tsjechische Republiek, Malta, Zwitserland 
(1) tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om zich er naar toe te begeven (2). 

 
REDEN VAN DE BESLISSING (3): 

 
[X] artikel 7, eerste lid, 1°, van de wet en artikel 21 van het koninklijk besluit: verblijf in het Rijk zonder 
houder te zijn van de bij artikel 2 van de wet vereiste documenten: de betrokkene is niet in het bezit 
van een definitief inschrijvingsattest voor de school voor dewelke ze een visum heeft bekomen. Ze 
legt een attest voor van een andere privé-instelling. (…)” 

 
 
2. Rechtspleging 
 
 
Verzoekster kiest expliciet de Franse taal als taal voor de procedure.  
 
De Raad wijst erop dat het gebruik van de talen in de rechtspleging niet ter vrije keuze van 
de partijen staat maar op dwingende wijze geregeld wordt door artikel 39/14 van de 
Vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als volgt: 
 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 
beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt 
krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun 
binnendiensten. 
Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling 
in de taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.” 

 
Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat 
voorzien is in artikel 53 van wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. 
Uit de voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de 
Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Gedr. St, 
Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 107) blijkt dat aangezien de regeling inzake het taalgebruik 
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen naadloos aansluit bij die welke thans geldt 
voor de Raad van State deze regelingen op dezelfde wijze dienen te worden geïnterpreteerd. 
De bepaling dat de beroepen behandeld dienen te worden in de taal die de diensten 
waarvan de werkkring het hele land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten, verplicht de Raad van 
State en bijgevolg ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn arresten gebruik 
te maken van de taal van de akte waarvan de vernietiging gevorderd wordt (Les Novelles, 
deel IV, p. 737). Gelet op het voorgaande en het feit dat bestreden beslissing door het 
bestuur werd genomen in het Nederlands dient de Nederlandse taal als proceduretaal door 
de Raad te worden gehanteerd. 
 



                                    RvV X / Pagina 3 van 6 

 

Overeenkomstig artikel 39/18 van de Vreemdelingenwet staat het verzoeker wel vrij om voor 
zijn akten en verklaringen de taal te gebruiken welke hij verkiest. De raadsman die verzoeker 
bijstaat of vertegenwoordigt dient evenwel ter terechtzitting de proceduretaal te hanteren in 
zijn mondelinge toelichtingen (Gedr. St., Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 123). 
 
 
3. Onderzoek van het beroep 
 
 
Verzoekster voert in een eerste en enig middel de schending aan van de artikelen 58 en 59 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort Vreemdelingenwet), van 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 14 van het EVRM en van de artikelen 2 
en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen. 
 
Verzoekster stelt dat verweerder in de bestreden beslissing erkent dat zij in het bezit is van 
een inschrijvingsbewijs, uitgereikt door de “Brussels school of management – Hautes écoles 
en gestion”, wat bewijst dat zij is ingeschreven als voltijds/regelmatig student, die lessen 
volgt van 8u30 tot 17u30, in het voltijds universitair onderwijs. Verzoekster meent dat haar 
het verblijf weigeren terwijl zij in het bezit is van een document dat haar recht geeft op dit 
verblijf, onterecht is en ontdaan is van alle grond. 
 
 Verzoekster betoogt dat artikel 59 van de Vreemdelingenwet de onderwijsinstellingen (hoger 
onderwijs of voorbereidend jaar op hoger onderwijs) definieert die een attest kunnen afgeven 
op grond waarvan een vreemdeling een aanvraag om machtiging om langer dan drie 
maanden in het Rijk te verblijven, op grond van artikel 58 van de Vreemdelingenwet kan 
aanvragen. Het gaat om al de door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde 
onderwijsinstellingen. Verzoekster meent aldus dat haar verblijf diende te worden verlengd 
op basis van haar inschrijvingsbewijs. Verzoekster verduidelijkt dat de onderwijsinstelling die 
het attest heeft afgeleverd een instelling van hoger onderwijs is en dat van verschillende 
studenten van vreemde origine, die er dezelfde opleiding volgen, wel het verblijf wel werd 
verlengd. Verzoekster stelt ook nog dat ook aan de vereiste dat het om voltijds onderwijs 
moet gaan, duidelijk wordt voldaan in het bijgebrachte attest.  Bijgevolg is verzoekster van 
oordeel dat de weigering van haar verblijf terwijl ze het nodige attest voorlegde, een 
schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet die elke vorm van 
discriminatie verbieden, evenals van artikel 14 van het EVRM. 
 
Verzoekster diende een visumaanvraag in op grond van de artikelen 58 en 59 van de 
Vreemdelingenwet. Zij kreeg een visum type D, dat werd beperkt tot de duur van de studies 
op grond van artikel 58 van de Vreemdelingenwet, met het oog op het deelnemen aan de 
toelatingsexamens.  
 
Artikel 58 van de Vreemdelingenwet stelt het volgende : 

 
Wanneer de aanvraag tot het bekomen van de machtiging om langer dan drie maanden in het 
Rijk te verblijven bij een Belgische diplomatieke of consulaire post ingediend wordt door een 
vreemdeling die in België wenst te studeren in het hoger onderwijs of er een voorbereidend jaar 
tot hoger onderwijs wenst te volgen, moet die machtiging toegekend worden indien de 
betrokkene zich niet bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, bedoelde gevallen en 
indien hij de hiernavolgende documenten overlegt:  
 
1° een attest afgegeven door een onderwijsinstelling overeenkomstig artikel 59;  
 
(…). 
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De machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven kan door de vreemdeling in 
het Rijk aangevraagd worden overeenkomstig de door de Koning bepaalde modaliteiten in 
uitvoering van artikel 9, tweede lid. 
 
 

Artikel 59 van de Vreemdelingenwet stelt het volgende :  
 
“Al de door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen zijn 
bevoegd om het vereiste attest af te geven. 
 
Dit attest bevestigt, hetzij dat de vreemdeling als regelmatige leerling of student, die voldoet aan 
de voorwaarden inzake voorafgaande studiën, ingeschreven is in de onderwijsinstelling die het 
afgeeft, hetzij dat hij, in voorkomend geval, een aanvraag tot het verlenen van de 
gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften ingediend heeft, hetzij dat 
hij, in voorkomend geval, ingeschreven is voor de toelatingsproef. 
 
In de twee laatste gevallen moet een nieuw attest binnen vier maanden bevestigen dat de 
vreemdeling, na het bekomen van de gelijkwaardigheid van diploma of studiegetuigschrift of na 
het slagen voor de toelatingsproef, als regelmatige leerling of student ingeschreven is in de 
onderwijsinstelling die het afgeeft. 
 
Het attest moet betrekking hebben op een onderwijs met volledig leerplan; het mag echter ook 
betrekking hebben op een onderwijs met beperkt uurrooster wanneer de vreemdeling bewijst 
dat dit onderwijs zijn hoofdbezigheid en de voorbereiding of de aanvulling van een onderwijs 
met volledig leerplan zal uitmaken. » (markering toegevoegd) 

 
Artikel 100 van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort 
Vreemdelingenbesluit) bepaalt het volgende: 

 
“Indien de betrokkene houder is van de machtiging tot voorlopig verblijf, afgegeven op 
overlegging van een attest van inschrijving als regelmatig leerling of student, wordt hem het 
bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister afgegeven. 
 
Indien de betrokkene houder is van de machtiging tot voorlopig verblijf, afgegeven op 
overlegging van een attest waaruit blijkt, hetzij dat hij tot de studiën is toegelaten of 
ingeschreven is voor een toelatingsexamen, hetzij dat hij een aanvraag ingediend heeft tot het 
verkrijgen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, wordt 
hem een attest van immatriculatie model A, afgegeven dat geldig is gedurende vier maanden 
vanaf de datum van binnenkomst. 
 
Bij overleggen door de student van het nieuwe attest, bedoeld in artikel 59, lid 3, van de wet, 
geeft het gemeentebestuur hem een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister af. 
 
De beslissing van de Minister of zijn gemachtigde waarbij het bevel om het grondgebied te 
verlaten wordt gegeven aan de student die artikel 59, derde lid, van de wet niet heeft nageleefd, 
wordt ter kennis gebracht door middel van formulier A, overeenkomstig het model van bijlage 
12. » 
 

Verzoekster diende aldus binnen de vier maanden en na het slagen voor de toelatingsproef, 
aan te tonen dat zij als regelmatig leerling of student ingeschreven is in de onderwijsinstelling 
die het afgeeft. 
 
Verzoekster legt een uittrekstel uit het rijksregister neer, een nieuwe ten lasteneming, een 
medisch attest student, een attest van goed zedelijk gedrag en een inschrijvingsattest van 
een nieuwe school uit het privaat onderwijs, met name de Brussels school of management. 
 
Verweerder motiveert op redelijke wijze dat verzoekster niet in het bezit is van een definitief 
inschrijvingsattest voor de school voor welke ze een visum heeft bekomen en dat ze enkel 
een attest voorlegt van een andere privé-instelling.  
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Artikel 59, derde lid vereist duidelijk dat verzoekster na het slagen van de toelatingsproef 
haar inschrijvingsbewijs aan die instelling dient voor te leggen. Verzoekster verklaart zelf dat 
ze niet slaagde voor de toelatingsproef en dus ook geen inschrijvingsbewijs kon voorleggen 
van een instelling waarvoor ze haar visum verkregen heeft. Artikel 59 bepaalt duidelijk dat 
enkel inschrijvingsattesten van door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde 
scholen, kunnen leiden tot de verplichte toekenning van de machtiging van verblijf op grond 
van artikel 58, indien ook aan de andere voorwaarden is voldaan. Verzoekster verkreeg een 
visum op grond van artikel 58 van de Vreemdelingenwet en diende dus minstens een 
inschrijvingsattest van een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde 
instelling neer te leggen. Verzoekster stelt dat zij een inschrijvingsattest heeft neergelegd 
van een erkende instelling uit het hoger onderwijs en dat het een inschrijving in voltijds 
onderwijs betreft. De bestreden beslissing heeft echter duidelijk gemotiveerd dat verzoekster 
een inschrijvingsbewijs van een privéschool neergelegd heeft. Verzoekster toont niet aan dat 
verweerder zich vergist en dat het wel degelijk om een erkende instelling gaat. Verzoekster 
weerlegt de motieven van de bestreden beslissing niet. De gemachtigde van de minister kon 
dus op redelijke wijze concluderen dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden van de 
artikelen 58 en 59 van de Vreemdelingenwet en kon dus om deze redenen en op grond van 
artikel 100 van het Vreemdelingenbesluit aan verzoekster een bevel om het grondgebied te 
verlaten geven. Verzoekster kan indien zij dit wenselijk acht met haar inschrijvingsattest van 
een privé-instelling een machtiging tot verblijf aanvragen op grond van artikel 9 en volgende 
van de Vreemdelingenwet. 
 
Waar verzoekster een schending aanvoert van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, die 
elke vorm van discriminatie verbieden, daar het inschrijvingsattest van verzoekster niet 
aanvaard wordt terwijl van verschillende studenten van vreemde origine, die er dezelfde 
opleiding volgen het verblijf wel verlengd werd, toont verzoekster niet aan dat zij zich in een 
gelijkaardige situatie bevinden, die een gelijke beoordeling vergt. Een schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt niet aangetoond. 
 
Met betrekking tot de opgeworpen schending van artikel 14 van het EVRM, wijst de Raad 
erop dat artikel 14 van het EVRM een verbod van discriminatie inhoudt en het volgende stelt:  
 

« Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd 
zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, 
politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.” 

 
Verzoekster toont niet aan dat zij omwille van één van deze redenen gediscrimineerd wordt 
door de bestreden beslissing. Een schending van artikel 14 van het EVRM wordt dan ook 
niet aangetoond.  
 
Verzoeksters heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. Er is derhalve 
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 de nietigverklaring, wordt derhalve samen met 
het beroep tot nietigverklaring verworpen. 
 
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
 
Enig artikel 
 
De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig maart tweeduizend 
en negen door: 
 
mevr. J. CAMU,     wnd. voorzitter, 
    rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS,    griffier. 
 
 
 
 De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 M. DENYS. J. CAMU. 
 
 


