
RvV X - Pagina 1 van 10

nr. 34 791 van 25 november 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,

thans de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 20 oktober 2008 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 2 juli 2008 waarin wordt gesteld

dat “De aanvraag om machtiging tot verblijf (…) in toepassing van artikel 9 bis van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen(…), 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 voormelde

wet is ontvankelijk, doch ongegrond” en van het bevel om het grondgebied te verlaten, beide ter kennis

gegeven op 18 september 2008

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 september 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 oktober

2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat T. OP DE BEECK verschijnt

voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE

verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1. Verzoekster kwam op 7 september 2004 met een studentenvisum toe in België en werd in het bezit

gesteld van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. Deze verblijfskaart werd verlengd

tot 31 oktober 2007.
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1.2. Op 5 december 2007 diende verzoekster volgens haar verzoekschrift (p. 3) een aanvraag in “op

basis van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet teneinde een aanvraag in te dienen voor een nieuwe

machtiging tot verblijf gebaseerd op haar studies bij de FVG.”

1.3. Op 2 juli 2008 besliste de gemachtigde van de minister om de in punt 1.2. vermelde aanvraag

ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. Verzoekster werd hiervan op 18 september 2008 in kennis

gesteld.

Dit vormt de eerste bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt:

“(…) Betrokkene legt voor het academiejaar 2007-2008 een inschrijvingsattest voor van de Faculteit

voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen. Deze onderwijsinstelling voldoet niet aan de

voorwaarden van art. 58 en 59 van de wet omdat zij niet erkend, georganiseerd of gesubsidieerd wordt

door de overheid.

Betrokkene bewijst niet dat deze opleiding de voortzetting is van haar voorafgaande studies of verband

houdt met haar beroepsactiviteit. Betrokkene behaalde in haar land van herkomst in 1988 een

Bachelor’s degree of Science aan de Liaoning University en werkt van 1988 tot 2004 in China als

computer ingenieur. In 2004 kwam ze naar België om aan de KUL advanced studies Master of Science

in Statistics te studeren, waarvan ze in 2006 het einddiploma behaalde. Voor het academiejaar 2006-

2007 schreef ze zich in aan de Transnationale Universiteit Limburg in de richting Master in Biostatistics

maar ze slaagde niet voor de eindexamens.

Zij motiveert haar keuze voor de FVG teneinde haar kennis van de Engelse taal te verbeteren en vanuit

haar persoonlijke ontwikkeling (beter begrip van de wereld en het leven).

Bijgevolg wordt de aanvraag tot machtiging om aan de FVG te studeren (…)”

1.4. Tegelijk met de in punt 1.3. vermelde beslissing trof de gemachtigde van de minister een bevel om

het grondgebied te verlaten (bijlage 33 bis). Verzoekster werd hiervan eveneens op 18 september 2008

in kennis gesteld.

Dit vormt de tweede bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt:

“REDEN VAN DE BESLISSING:

Artikel 61, § 2, 1°: betrokkene verlengt haar verblijf na afloop van haar studies en is niet meer in het

bezit van een regelmatig verblijfsdocument.

Overwegende dat betrokkene voor het academiejaar 2007-2008 een inschrijvingsattest voorlegt aan de

Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen; dat deze onderwijsinstelling niet beantwoordt

aan de voorwaarden van artikel 58 en 59 van de wet omdat deze niet georganiseerd, noch erkend, noch

gesubsidieerd wordt door de overheid;

Overwegende dat betrokkene voor het academiejaar 2007-2008 een inschrijvingsattest voorlegt aan de

Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen; dat deze onderwijsinstelling niet beantwoordt

aan de voorwaarden van artikel 58 en 59 van de wet omdat deze niet georganiseerd, noch erkend, noch

gesubsidieerd wordt door de overheid;

Overwegende dat betrokkene voor deze studies een machtiging dient te bekomen op basis van art.

9bis, waarbij in hoofdzaak rekening wordt gehouden met het belang van de voorgenomen studie gezine

haar voorgaande studies (in het land van herkomst en België en haar beroepsactiviteit: dat deze

machtiging geweigerd is bij beslissing van 13/03/2008;

Overwegende dat het inschrijvingsattest aan voormelde privé-instelling bijgevolg niet in aanmerking

komt voor een verdere verlenging van haar verblijf als student en het BIVR van betrokkene verstreken is

sinds 31/10/2007;

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 de

grondgebieden van (…)”

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep

Voor zover verzoekster in haar verzoekschrift de tweede bestreden beslissing viseert, acht de Raad het

beroep niet ontvankelijk, aangezien verzoekster nalaat middelen te ontwikkelen gericht tegen deze
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tweede bestreden beslissing en het betoog ter ondersteuning van de opgeworpen middelen duidelijk

gericht is tegen de eerste bestreden beslissing.

3. Over de gegrondheid van het beroep

Uit de bespreking van onderstaande middelen blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.

3.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van het beginsel van de fair play, het

vertrouwensbeginsel en het wettigheidsbeginsel. Verzoekster formuleert haar grieven als volgt:

“a) Fair Play en het vertrouwensbeginsel:

Het beginsel van fair play en het vertrouwensbeginsel moeten als algemene beginselen van behoorlijk

bestuur ervoor zorgen dat de burger (in casu mevrouw X) moet kunnen betrouwen op een vast

gedragslijn van de overheid (in casu verwerende partij). In onderhavig geval heeft de verwerende partij

niet gehandeld conform de toepasselijke regels en heeft zij voor mevrouw X doorslaggevende gegevens

achtergehouden, zoals dit hieronder uitvoerig zal worden aangetoond.

Verwerende partij heeft als overheid de plicht om verzoekende partij (de burger) afdoende te informeren

omtrent de gegevens en documenten die deze nodig heeft om zijn administratieve verplichtingen te

vervullen. Het is wel degelijk zo dat “iedere Belg geacht wordt de wet te kennen’, maar aangezien

mevrouw X de Chinese nationaliteit heeft, de Nederlandse taal niet machtig is en bovendien slechts

voorlopig in het land verblijft, gaat deze stelling niet op.

Zoals hierboven reeds uiteen werd gezet, heeft verzoekende partij in september 2006 aan de KU

Leuven gestudeerd en behaalde zij Cum Fructu het diploma “Advanced studies Master Science in

Statistics”. Mevrouw X koos, na een jaar studie aan de Transnationale Universiteit te Limburg

(academiejaar 2006-2007), voor het academiejaar 2007-2008 een aanvullende richting aan de FVG (de

Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen). Op basis van haar inschrijving aan de FVG

wilde zij een ‘verlenging’ van haar verblijfstitel aanvragen.

Zij begaf zich bijgevolg tijdig naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Leuven die haar mededeelde dat zij

deze aanvraag diende te doen op basis van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet en dat zij daarbij in

bijlage de volgende documenten diende te voegen:

1) haar diploma s

2) de studieresultaten aan het academiejaar 2006 2007

3) haar nieuwe inschrijving voor het acaderniejaar 2007 2008

4) een geactualiseerde verbintenis tot tenlasteneming

Mevrouw X werd echter niet op de hoogte gesteld van het feit dat een uitgebreide motivatiebrief aan

dossier diende te worden gevoegd. Zij schreef een korte brief aangaande haar situatie maar een

motivatiebrief van de gekozen studierichting heeft zij niet geschreven. Mevrouw X wist bovendien niet

dat er in België een verschil bestaat tussen een door overheid erkende onderwijsinstellingen en private

onderwijsinstellingen (zie ook verder hieronder).

Mevrouw XU wist tevens ook niet dat zij duidelijk diende te motiveren om welke reden zij de aanvullende

studie wenste te volgen aan de FVG en in hoeverre deze studie een continuïteit betekent van haar

voorgaande studies. Dit werd haar ook niet meegedeeld.

De uitgebreide motivatiebrief die mevrouw X later schreef licht duidelijk toe welk het verband is tussen

haar studies in de mathematica en statistiek en haar huidige studies aan de FVG (stuk 8).

Deze motivatiebrief heeft mevrouw X niet overgemaakt aan verwerende partij, reden waarom

verwerende partij vermoedelijk een weigerende beslissing heeft genomen zonder echter kennis van

zaken te hebben.”

b) Schending van het wettigheidbeginsel

5. De beslissing die dd. 2 juli 2008 werd genomen met de motivering dat er geen verband zou bestaan

tussen de studies die verzoekende partij reeds heeft gevolgd (inzake mathematica en statistiek) en de

studie die zij nu wil volgen (Master Vergelijkende Godsdienstwetenschappen), is niet wettig.

Het is immers zo dat in casu niet enkel artikel 58 e.v. van de Vreemdelingenwet van toepassing is. De

verdere reglementering om in België een geldige aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf als

student in te dienen wordt bepaald in de Omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf

van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren zoals gewijzigd door de Omzendbrief van 1

oktober 2005 (hierna kortweg de “Omzendbrief”).

Deze Omzendbrief bepaalt welke de voorwaarden zijn om een verblijfsmachtiging te krijgen of deze te

vernieuwen of te verlengen. Deze Omzendbrief moet beschouwd worden als een verordenende
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omzendbrief, minstens als een bindende beleidsnorm. Anders gezegd deze regels moeten worden

beschouwd als rechtsregels of op zijn minst als beleidsregels waarvan het bestuur/de verwerende partij

slechts kan afwijken zo daarvoor in redelijkheid aanvaardbare motieven bestaan.

In dit geval is mevrouw X van een erkende onderwijsinstelling overgestapt naar een (voorlopig nog) niet

erkende onderwijsinstelling Derhalve dient er (in plaats van een verlenging of vernieuwing van de

verblijfstitel) opnieuw een aanvraag te worden gedaan voor een machtiging tot voorlopig verblijf in

België overeenkomstig Deel VII) Titel I, Hoofdstuk 2 van de Omzendbrief

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de FVG altijd een privé onderwijsinstelling is geweest maar dat er

nu een accreditatie procedure loopt bij de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat dus om het bijzonder geval

van de onderwijsinstellingen die noch georganiseerd. noch erkend noch gesubsidieerd worden door de

overheid.

In de Omzendbrief word bepaald dat deze aanvraag dient te gebeuren overeenkomstig artikel 9 bis van

de Vreemdelingenwet (Omzendbrief Deel VII, Titel 1, Hoofdstuk 2).

Echter, en dit is toch van doorslaggevend belang, er dienen hierbij nog talloze andere documenten te

worden gevoegd bij die aanvraag zoals onder andere ‘een motivatiebrief die de keuze van de opleiding

en het belang van het volgen van de opleiding met het oog op de schoolcursus rechtvaardigt” en

“documentatie houdende een beknopte omschrijving van de cursussen die worden georganiseerd door

de privé-instelling die het inschrjvingsattest heeft afgeleverd en die de specificiteit van deze cursussen

aantoont (...)‘

Deze documenten werden niet gevoegd aan het dossier omwille van het feit dat verwerende partij

mevrouw X niet afdoende heeft ingelicht over de specifieke vereisten van een nieuwe aanvraag tot

machtiging tot verblijf op basis van studies bij een private onderwijsinstelling. Een omstandige

motivatiebrief (stuk 8) en een studiegids van de FVG (stuk 13) met de inhoud van de te volgen

cursussen zijn een absoluut minimum aan stukken die aan verwerende partij dienden te worden

overgemaakt.

Aldus kon verwerende partij niet afdoende oordelen over de concrete omstandigheden die aan

onderhavige zaak ten grondslag liggen teneinde een beslissing te nemen. Mevrouw X heeft immers een

omstandige motivering geschreven waarin zij duidelijk stelt waarom zij voor de studierichting aan de

FVG heeft gekozen en dit in het licht van de continuïteit van haar studies.

Uit deze motivering blijkt duidelijk het verband tussen haar vroegere studies en haar huidige studies.

Zie in dit kader ook de gedetailleerde uiteenzetting onder punt VII.2 nummer 8 en volgende.

6. Uit al het voorgaande kan men voor wat dit onderdeel betreft besluiten dat verwerende partij niet

heeft voldaan aan de verplichting om een behoorlijk bestuur te voeren waardoor mevrouw X aanzienlijke

schade lijdt.

Ten eerste, heeft de verwerende partij aan mevrouw XU niet voldoende gegevens verstrekt en nuttige

informatie achtergehouden waardoor deze laatste een onvolledige aanvraag heeft ingediend, die geleid

heeft tot de weigeringsbeslissing dd. 2 juli 2008.

Ten tweede moet verwerende partij de beleidslijnen die zij zelf uitvaardigt respecteren en toepassen.

wat in casu niet gebeurd is gezien het feit dat zij geen rekening heeft gehouden met de diverse

voorwaarden die door de Omzendbrief worden bepaald

Het middel is ernstig.”

3.2. Verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen dat het aan verzoekster toekwam om haar

aanvraag te stofferen aan de hand van relevante argumenten en stukken. De loutere bewering van

verzoekster als zou zij slecht geïnformeerd zijn doet volgens de verwerende partij geen afbreuk aan de

bestreden beslissing.

3.3. Het vertrouwensbeginsel en het fair play-beginsel als concrete toepassing ervan, kan worden

omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur krachtens hetwelk de burger moet

kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op toezeggingen of beloften die de

overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 93 104). Het wettigheidsbeginsel

houdt kort gezegd het respect in voor bestaande regelgeving. Uit het betoog van verzoekster kan

afgeleid worden dat zij het beginsel “patere legem quam ipse fecisti” inroept.

3.4. Het betoog van verzoekster komt erop neer dat de overheid tekortschoot door informatie achter te

houden over het feit dat de instelling waar zij onderwijs volgt, namelijk de Faculteit Vergelijkende

Godsdienstwetenschappen (FVG), een private onderwijsinstelling is en dat dergelijke studiekeuze een

uitdrukkelijke motivering vereist aangaande de reden waarom deze studie gevolgd wordt en waarin de
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continuïteit met de voorgaande studies uiteengezet wordt. Doordat de verwerende partij een onvolledige

aanvraag heeft beoordeeld aangezien de motivatiebrief ontbrak, schendt zij volgens verzoekster de

beleidslijnen die zij zelf heeft uitgevaardigd.

3.5. De Raad merkt in de eerste plaats op dat verzoekster geenszins aantoont op grond van welke

bepaling de overheid verplicht zou zijn buitenlandse studenten vooraf te informeren over het eventuele

private karakter van de instellingen waar zij onderwijs wensen te volgen en de consequenties van

dergelijke keuze. Bovendien toont verzoekster geenszins aan dat de overheid in casu wetens en willens

informatie zou hebben achtergehouden. In haar verzoekschrift stelt verzoekster zelf dat ze is

overgestapt van een erkende onderwijsinstelling naar een niet erkende onderwijsinstelling en geeft ze

zelf aan dat de modaliteiten voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning wegens studies aan een

dergelijke instelling zijn weergegeven in deel VII, Titel I, hoofdstuk 2 van de omzendbrief van 15

september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

(Omzendbrief studenten). Deze omzendbrief is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS 4 november

1998) en is ook terug te vinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be)

zodat de informatie voor verzoekster zeker beschikbaar was. Verzoekster verduidelijkt alleszins niet

waarom de informatie die ze nu zelf meedeelt in haar verzoekschrift ten tijde van het indienen van haar

in punt 1.2. bedoelde aanvraag niet voor haar beschikbaar was. Verzoekster toont met haar betoog

waarbij ze haar eigen onachtzaamheid tevergeefs probeert uit te leggen als een falen van de overheid

niet aan dat de overheid haar gedragslijn neergelegd in de bovenvermelde omzendbrief van 15

september 1998 geschonden heeft. Het kwam verzoekster toe om de in punt 1.2. vermelde aanvraag te

staven door de vereiste stukken. De overheid heeft haar eigen gedragslijn opgevolgd door verzoeksters

aanvraag af te wijzen, stellend dat verzoekster niet bewijst dat haar opleiding de voortzetting is van haar

voorgaande studies of verband houdt met haar beroepsactiviteit. Verzoekster maakt niet aannemelijk

dat er bij haar een rechtmatig gewekt vertrouwen kon bestaan dat onvolledige aanvragen worden

gehonoreerd. Ten slotte kan de gemachtigde van de minister niet worden verweten geen rekening te

hebben gehouden met de “uitgebreide motivatiebrief” die verzoekster niet aan zijn oordeel heeft

onderworpen.

Een schending van de aangehaalde beginselen wordt niet aangetoond. Het eerste middel is ongegrond.

3.6. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de

motiveringsplicht en van artikel 62, 1°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Verzoekster formuleert haar tweede middel als volgt:

“7. In onderhavig geval heeft de verwerende partij een beslissing genomen gebaseerd op motieven die

noch in feite noch in rechte verantwoord zijn (stuk 1) Verwerende partij is bij de belangenafweging en de

voorbereiding van de beslissing onzorgvuldig geweest. Haar beslissing stoelt immers op een verkeerde

feitenvinding en is derhalve ook gebrekkig gemotiveerd.

Verder bepaalt artikel 62, 1° lid Vreemdelingenwet dat ‘De administratieve beslissingen met redenen

worden omkleed’ Met andere woorden de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van bestuurshandelingen is van toepassing wat impliceert dat de beslissing uitdrukkelijk en afdoende

moet worden gemotiveerd.

Ten eerste, wat betreft de formele motiveringsplicht. In casu werd niet uitdrukkelijk gemotiveerd waarom

de machtiging tot verblijf werd geweigerd. Men kan uit de genomen beslissing niet afleiden op grond van

welke motieven de machtiging tot verblijf werd geweigerd. Het enige wat in de beslissing wordt

opgenomen is ‘Zij motiveert haar keuze voor de FVG teneinde haar kennis van de Engelse taal te

verbeteren en vanuit haar persoonlijke ontwikkeling (beter begrip van de wereld en het leven). Bijgevolg

wordt de aanvraag tot machtiging om aan de FVG te studeren geweigerd.’ Dit is manifest onvoldoende

en bovendien niet gegrond op inhoudelijke motieven.

8. Ten tweede, wat betreft de materiële motiveringsplicht. Een beslissing moet afdoende in rechte en in

feite gemotiveerd worden. In de regel zou men in alle redelijkheid uit de motieven de beslissing moeten

kunnen afleiden. Verwerende partij voert geen gegronde redenen aan om verzoekende partij de

machtiging tot verblijf te weigeren. Ten tijde van de aanvraag heeft mevrouw X immers geen

motivatiebrief geschreven in de zin van de Omzendbrief Nochtans is dit een wettelijke vereiste die

verwerende partij in staat zou moeten stellen een correcte afweging te maken van de verschillende

elementen van het dossier. Verwerende partij had derhalve niet de documenten in haar dossier teneinde
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met kennis van zaken een weloverwogen belangenafweging te maken. Er werd aangevoerd dat er geen

relatie zou bestaan tussen de studies die mevrouw X reeds heeft gevolgd en de studies die zij aan de

FVG zou willen verder zetten. Niets is minder waar. Immers mevrouw X heeft steeds studies gevolgd in

de wetenschappen en meer bepaald mathematica en statische berekeningen Mevrouw X koos dan ook

bewust voor de studierichting Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (een Master opleiding die

normaal vier jaar duurt) teneinde haar reeds opgedane kennis aan te vullen met een concreet inzicht op

de diverse culturele en religieuze aspecten in de verschillende landen rondom in de wereld. Mevrouw X

heeft namelijk, zoals reeds gezegd, de ambitie om met de door haar gedane studies verder in de sector

van de statistiek professioneel actief te zijn. Statistische analyse van de verspreiding van religie over de

wereldbevolking is daar bijvoorbeeld een onderdeel van. De latere motivering die cliënte heeft

geschreven staat echter haaks op de motivering van de bestreden beslissing dd. 2 juli 2008.

Mevrouw X stelt duidelijk in deze motivering dat zij kiest voor de studierichting vergelijkende

godsdienstwetenschappen omdat dit een richting is uit de menswetenschappen die haar kennis in de

mathematiek en statistiek verrijkt. Mathematiek en statistiek zijn op zich exacte wetenschappen maar in

se heeft deze richting zeer veel te maken met de menswetenschappen. Zoals mevrouw X dit terecht

stelt in haar motivering zijn veel filosofen mathematici net omdat beide wetenschappen elkaar kunnen

beïnvloeden en vervolledigen. In haar motivering haalt mevrouw X duidelijk aan dat het net de bedoeling

is om deze studie van de menswetenschappen te gebruiken als aanvulling op haar kennis van de

mathematiek en de statistiek. Concreet heeft mevrouw X onder meer het volgende geschreven in haar

motivering: «In humanity science, scientists also obseive the world and draw conciusions. Due to that

reason, many mathematicians are scientists in the humanity science. For example, in history,

mathematician Decart was a famous phiosopher and mathematician Bayes was a lawyer.”

En:

«When we study religion, we need to learn the world, Mathematical and statistical methodology and

prospective can be indirectly utilized in the religion study. Furthermore, statistics and mathematics can

be utilized for the quantities analysis in the different field, When we do some research in humanity

science, including phiosophy and religion, we need some quantities analysis to prove some conclusion.”

Vrije vertaling van bovenvermelde citaten:

“In de menswetenschappen oberveren wetenschappers de wereld er trekken zij nadien conclusies. Om

deze reden zijn heel wat mathematici tevens ook wetenschappers in de menswetenschappen. In de

geschiedenis bijvoorbeeld was (René) Descartes een mathematicus en tegelijk een filosoof en

mathematicus (Thomas) Bayes was een advocaat”

En

“Wanneer men religie studeert moet men de wereld Ieren kennen Wiskundige en statistische

methodologie kunnen gebruikt worden voor de kwantum analyse in de verschillende vakgebieden

Wanneer men onderzoek doet in menswetenschappen inclusief filosofie en religie heeft men mede nood

aan kwantum analyse om conclusies te bewijzen.”

Mevrouw X heeft in haar motivatie zeer duidelijk het verband toegelicht tussen haar huidige studies en

haar vroegere studies in China én België.

Het curriculum dat de FVG biedt, sluit dan ook logisch aan bij de studies en ambities van mevrouw X

(stuk 8 en 13).

Mevrouw X is een zeer ambitieuze studente die een duidelijk toekomstvisie heeft over het beroep dat zij

later graag wil uitoefenen. Zij heeft de ambitie om net zoals haar vader (Prof. (…) van de Universiteit te

(…)) professor te worden aan de universiteit in China. Hierbij wil zij graag haar kennis dat zij nu aan de

FVG opdoet gebruiken in combinatie met haar kennis van mathematiek en statistische wetenschappen.

Mevrouw X heeft het voorbije jaar diverse cursussen gevolg van zowel het BAl, BA2 als deBA3

(Bachelor 1, 2 en 3) zodat zij in staat is om dit jaar (academiejaar 2008/2009) reeds

deel te nemen het MA (Master) programma.

Mevrouw X wil zodoende in een kortere tijdspanne haar Master in Vergelijkende Godsdienstweten-

schappen behalen. Mevrouw X wil immers in 1 2 jaar doctoreren (stuk 10 en 14). Professor (…) van de

KU Leuven (subfaculteit wetenschappen) heeft immers reeds bevestigd dat zij een aanbevelingsbrief zal

schrijven voor Mevrouw X wanneer zij zal solliciteren voor haar doctorarbeid (stuk 14).

9. Het feit dat mevrouw X de studie bij de FVG niet gewoonweg heeft gekozen om “haar kennis van de

Engelse taal te verbeteren 7’(zoals dit door verwerende partij wordt geponeerd), wordt aangetoond door

het feit dat cliënte reeds in het jaar 2002 in de Verenigde Staten een examen had afgelegd voor de

Engelse taal en dat zij op dit examen niet minder dan 94% haalde (stuk 15).

Uiteraard zal de beheersing van de Engelse taal door cliënte steeds beter worden bij elke studie die zij

voert in die taal, maar in casu was dit niet het doorslaggevende motief van de gekozen studierichting.
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10. Verwerende partij had al deze feiten moeten betrekken bij haar beoordeling. Had verwerende partij

de Omzendbrief van 1998 naar behoren gevolgd, dan had mevrouw X al deze bijkomende en toch

essentiële documenten bij haar administratief dossier gevoegd.

Op die manier had verwerende partij met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen, wat in

onderhavig geval niet is gebeurd.

Uit al het voorgaande kan wat betreft dit onderdeel worden besloten dat verwerende partij onzorgvuldig

is geweest in haar bestuur en haar beslissing niet afdoende heeft gemotiveerd.

Het is immers duidelijk dat er een verband bestaat tussen de verscheidene studies die verzoekende

partij heeft gevolgd (en nu nog steeds wilt volgen) als men alle feiten had betrokken zoals

voorgeschreven in de Omzendbrief van 1998. Verwerende partij heeft zich manifest op verkeerde en

niet voldoende bewezen feiten gebaseerd om een belangenafweging te maken. Een beslissing die op

onbestaande of niet afdoende bewezen feiten steunt, is in rechte niet te verantwoorden en dient

bijgevolg te worden vernietigd.

Het middel is ernstig.”

3.7. De verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen dat verzoekster de nieuwe opleiding die ze

wenste te volgen aan de FVG motiveerde door te stellen dat zij haar kennis van de Engelse taal wenste

te verbeteren en een beter begrip te krijgen van de wereld en het leven. Volgens de verwerende partij

blijkt uit de bestreden beslissing dat geantwoord werd op verzoeksters argumenten doch dat deze

onvoldoende geacht werden om haar te machtigen tot verblijf. Verwerende partij benadrukt dat de brief

die verzoekster naderhand zou hebben voorgelegd niet voorhanden was op het moment dat de

bestreden beslissing getroffen werd en derhalve redelijkerwijze niet in beschouwing kon worden

genomen. Verwerende partij voegt er nog aan toe dat de verzoekende partij de motieven van de

bestreden beslissing kent vermits zij probeert ze te weerleggen in haar verzoekschrift. Ten slotte merkt

de verwerende partij op dat verzoekster niet betwist dat de FVG een private instelling is.

3.8. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en bij uitbreiding in artikel 62

van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in

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

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110 071; RvS 21 juni 2004, nr. 132 710).

3.9. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij een deel van de bestreden beslissing citeert om te

komen tot de conclusie dat de formele motiveringsplicht geschonden werd. Verzoekster gaat er echter

aan voorbij dat de bestreden beslissing meerdere passages bevat dan deze die zij aanhaalt en

ondermeer duidelijk stelt dat “Betrokkene bewijst niet dat deze opleiding de voortzetting is van haar

voorafgaande studies of verband houdt met haar beroepsactiviteit.”, waarna een overzicht volgt van de

door verzoekster ondernomen studies en de weergave van haar motivering voor haar studiekeuze aan

de FVG. Verzoekster kan dan ook niet dienstig stellen dat zij de formele motivering van de bestreden

beslissing niet begrijpt, te meer daar uit het aangevoerde eerste middel duidelijk blijkt dat verzoekster

begrepen heeft dat het ontbreken van een uitgebreide motivatiebrief voor haar studiekeuze de

hoofdreden is van de negatieve beslissing. Een schending van de formele motiveringsplicht wordt

derhalve niet aangetoond.

3.10. 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).

3.11. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster van 2004 tot 31 oktober 2007 als studente in

België verbleef. Tijdens de academiejaren 2004-2005 en 2005-2006 rondde ze aan de KULeuven haar

studies af als Master of Science in Statistics. In het academiejaar 2006-2007 volgde ze vruchteloos een

jaar Master in Biostatistics aan de Universiteit Hasselt, waarna haar verblijfsrecht een einde nam.
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3.12. Op 5 december 2007 diende verzoekster volgens haar verzoekschrift (p. 3) bij de stad Leuven een

aanvraag in “op basis van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet teneinde een aanvraag in te dienen

voor een nieuwe machtiging tot verblijf gebaseerd op haar studies bij de FVG.” Blijkens het

administratief dossier voegde verzoekster bij deze aanvraag een bewijs toe van inschrijving aan de

Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG), evenals de resultaten van het

academiejaar 2006-2007, een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32), loonfiches van de garant, een

“Personal Statment” (sic) en een medisch attest.

3.13. Verzoekster betwist niet dat de instelling waar zij studies wenste te volgen niet georganiseerd,

erkend of gesubsidieerd is door de overheid, waardoor zij, zoals zij zelf ettelijke malen aangeeft in haar

verzoekschrift, op grond van de Omzendbrief Studenten onder andere volgend document diende toe te

voegen aan haar aanvraag:

“- een motivatiebrief die de keuze van de opleiding en het belang van het volgen van de opleiding met

het oog op de schoolcursus rechtvaardigt;”

3.14. De Raad stelt vast dat verzoekster zelf toegeeft dat ze geen uitgebreide motivatiebrief heeft

geschreven. Verzoekster onderbouwt haar stelling dat er wel degelijk een relatie zou bestaan tussen de

studies die zij reeds heeft gevolgd en de studies die zij wou verderzetten aan de FVG niet door het

aangevoerde “Personal Statment” (cfr. punt 3.12) erin te betrekken, doch wel door aposteriori in haar

verzoekschrift een dergelijke motivering te ontwikkelen waarbij verwezen wordt naar een motivatiebrief

gevoegd bij haar verzoekschrift waarvan ze zelf toegeeft dat ze die niet heeft voorgelegd aan de

gemachtigde van de minister. Deze kan niet verweten worden geen rekening gehouden te hebben met

elementen waarover hij niet beschikte op het ogenblik dat hij de bestreden beslissing trof.

3.15. Verzoekster toont niet aan dat het kennelijk onredelijk is dat de gemachtigde van de minister op

grond van het door verzoekster overgelegde “Personal Statment” waarin zoals de verwerende partij het

aangeeft, gesteld wordt dat zij haar kennis van de Engelse taal wenste te verbeteren en een beter

begrip te krijgen van de wereld en het leven, tot het besluit kwam dat “betrokkene (niet) bewijst (…) dat

deze opleiding de voortzetting is van haar voorgaande studies of verband houdt met haar

beroepsactiviteit” en bijgevolg de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk, doch ongegrond

verklaarde. Verzoekster toont met haar betoog evenmin aan op welke wijze de gemachtigde van de

minister “bij de belangenafweging en de voorbereiding van de beslissing” onzorgvuldig zou zijn geweest

of zou hebben geoordeeld op grond van een verkeerde feitenvinding. In tegenstelling tot wat

verzoekster beweert, komt het immers de aanvrager toe ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke stukken,

waaronder de specifieke motivatiebrief, tijdig aan het dossier worden toegevoegd. Daargelaten de vraag

of de niet gedateerde tweede motivatiebrief die verzoekster aan haar verzoekschrift toevoegt en

uitvoerig bespreekt in haar verzoekschrift, aanleiding kan geven tot een andere conclusie met

betrekking tot haar studieloopbaan, stelt de Raad vast dat deze niet aan het oordeel van de

gemachtigde van de minister werd voorgelegd, zodat hij er bijgevolg in zijn motivering geen rekening

mee kon noch diende te houden. Voor het overige wordt nog verwezen naar de bespreking van het

eerste middel.

De beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen en houdt geen inbreuk in op de

zorgvuldigheidsplicht.

Het tweede middel is ongegrond.

3.16. In een derde middel voert verzoekster de schending aan van artikel 13.2.c van het Internationaal

Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten van New York van 16 december 1966

(IVESCR). Verzoekster stelt hieromtrent het volgende:

“11. Artikel 13, 1 en 2.c van het Internationaal Verdrag van New York inzake Economische, Sociale en

Culturele Rechten bepaalt:

“1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op onderwijs. Zij zijn van

oordeel dat het onderwijs gericht dient te zijn op de volledige ontplooiing van de menselijke

persoonlijkheid en van het besef van haar waardigheid en dat het dient bij te dragen tot de eerbied voor

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Zij zijn voorts van oordeel dat het onderwijs een
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ieder in staat dient te stellen een nuttige rol te vervullen in een vrije samenleving en het begrip, de

verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle volken en alle rasgemeenschappen, etnische en

godsdienstige groeperingen, alsmede de activiteiten van de Verenigde Naties voor de handhaving van

de vrede dient te bevorderen.

2. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen dat, ten einde tot een volledige verwezenlijking van

dit recht te komen (...) c) Het hoger onderwijs door middel van alle passende maatregelen en in het

bijzonder door de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs voor een ieder op basis van

bekwaamheid gelijkelijk toegankelijk dient te worden gemaakt”

Doordat aan mevrouw X lukraak haar verblijfsrecht wordt geweigerd op grond van verkeerde feiten en

bovendien met miskenning van de toepasselijke rechtsregels en zij daardoor haar studies in België niet

kan beëindigen wordt haar recht op onderwijs geschonden.

Mevrouw X is immers een bijzonder goede studente (zie stuk 4, 5, 8, 9,10, 11, 14 en 15): zij heeft tot op

heden nog nooit een examen moeten overdoen (tot op een uitzondering na) en heeft telkens

uitstekende resultaten behaald, Verder, is zij bovendien steeds regelmatig naar de les geweest en heeft

zij haar studies nooit op eenders welke manier verwaarloosd.

Bovendien beschikt mevrouw X over voldoende middelen van bestaan (stuk 12). Anders gezegd zoals

hierboven ook reeds werd aangetoond is er geen enkele gewichtige reden om aan cliënte dit

fundamenteel recht op onderwijs te ontnemen Bijgevolg dient de bestreden beslissing te worden

vernietigd.

Het middel is ernstig.”

3.17. Verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen dat verzoekster niet aantoont dat haar recht

op onderwijs zou zijn geschonden door de bestreden beslissing, te meer daar zij zelf gekozen heeft voor

een opleiding aan een private onderwijsinstelling.

3.18. De Raad wijst erop dat verzoekster de schending van artikel 13, 1 en 2 c van het IVESCR niet op

dienstige wijze kan aanvoeren aangezien aan het IVESCR geen directe werking kan worden toegedicht

(cf. RvS 21 december 2005, nr. 153 073). Bovendien toont verzoekster niet aan dat de bestreden

beslissing, die haar aanvraag om een verblijfsmachtiging ongegrond verklaart, haar recht op toegang tot

het hoger onderwijs ontzegt.

Het derde middel is ongegrond.

4. 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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring,

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig november tweeduizend en

negen door:

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

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. EKKA


