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 nr. 224 120 van 19 juli 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 18 april 2019 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

van 27 februari 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis). 

 

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 24 april 2019 met X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 juni 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VERSTRAETEN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. RAUX, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster betreedt het Belgische grondgebied op 27 januari 2012 met een visum type D in het 

kader van haar studies aan de Universiteit van Gent.  

 

1.2. Op 3 oktober 2018 dient verzoekster een aanvraag in tot hernieuwing van haar A-kaart als student 

voor het academiejaar 2018/2019.  
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1.3. Op 27 februari 2019 neemt de verwerende partij een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 33bis). Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als 

volgt: 

 

“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 [S.A.] geboren te [W.], op […], nationaliteit: Suriname, verblijvende te 

[…] gemachtigd was om te verblijven in België om er te studeren; + minderjarig kind: [S.A.A.] geboren 

op […]  

 

REDEN VAN BESLISSING :  

 

Artikel 61, § 2,1° van de wet van 15.12.1980: “De Minister of zijn gemachtigde kan de vreemdeling die 

gemachtigd werd om in België te verblijven ten einde er te studeren, het bevel geven om het 

grondgebied te verlaten :  

 

1° wanneer zij na afloop van haar studies haar verblijf verlengt en niet meer in het bezit is van een 

regelmatig verblijfsdocument”;  

 

Overwegende dat mevrouw naar België is gekomen op 27.01.2012 met een visum D in het kader van 

haar studies aan de Universiteit van Gent.  

 

Overwegende dat zij tijdens het vorige academiejaar haar Master of science in de gezondheids-

voorlichting/ bevordering na 7 jaar studie aan de UGent zonder succes heeft stopgezet op 20.11.2017. 

Zij behaalde tot op heden enkel het getuigschrift van het voorbereiddingsprogramma tot de Master.  

 

Overwegende dat zij ter staving van haar aanvraag tot hernieuwing van haar A-kaart als student voor 

het academiejaar 2018/2019 een toelating tot inschrijving voorlegt voor een professione Bachelor-

opleiding in de Verpleegkunde aan de Artevelde Hogeschool onder de opschortende voorwaarde dat zij 

over voldoende leerkrediet beschikt.  

 

Dit inschrijvingsattest voldoet niet aan de voorwaarden van de artikelen 58 en 59 van de wet, vermits 

het geen definitieve en geldige inschrijving betreft als voltijds en regelmatig student aan een 

georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling.  

 

Op het toelatingsattest staat immers een opschortende voorwaarde vermeld. Mevrouw laat na een 

definitief inschrijvingsattest voor te leggen.  

 

Overwegende dat de A-kaart van mevrouw reeds versterken is sedert 31.10.2018.  

Bij deze beslissing werd rekening gehouden met eventuele elementen in overeenstemming met art 

74/13 van de wet van 15.12.1980. Betrokkene kwam op 27.01.2012 naar België met een visum om hier 

te studeren. De machtiging tot verblijf was steeds beperkt tot de duur van de studies en tijdelijk van 

aard. Uit het administratief dossier blijkt evenmin dat de gezondheidstoestand een mogelijke 

belemmering kan vormen om gevolg te geven aan deze beslissing.  

 

Er wordt overeenkomstig artikel 61, § 3 van de wet van 15.12.1980 onder dezelfde voorwaarden een 

bevel geven om het grondgebied te verlaten aan het minderjarige kind wiens machtiging tot verblijf 

beperkt is tot de duur van de studies van de referentiepersoon, met name de moeder. Het is in het 

belang van het minderjarige kind om de situatie te volgen van de moeder die bevel kreeg om het 

grondgebied te verlaten. De gezinscel met de moeder blijft op die manier intact.  

 

Een schending van art.8EVRM wordt niet aangetoond. 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. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikelen 58, 61, 74/13 en 62 van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
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verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM), van de artikelen 24 en 41 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheids-

beginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van het evenredigheidsbeginsel.  

Het middel wordt toegelicht als volgt:  

 

“4.1. 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Er kan waargenomen worden dat de verwerende partij de verblijfsaanvraag van de verzoekster niet in 

overweging neemt, omwille van het feit dat onder alle voorgelegde documenten er een attest van 

toelating werd voorgelegd in plaats van een definitieve inschrijving terwijl de verzoekster op het ogenblik 

van haar aanvraag legaal in België verbleef en wel degelijk definitief ingeschreven was. 

Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 

Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de administratieve overheden de verplichting op hun beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het administratief dossier en oe alle 

daarin vervatte dienstige stukken. 

Het evenredigheidsbeginsel stelt ertoe dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde beslissing 

neemt. 

Het redelijkheidsbeginsel houdt in dat men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. 

Met andere woorden, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na de lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan 

of de (gemachtigde van de) Staatssecretaris bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk 

onredelijk tot zijn besluit is gekomen. 

Uit navolgende bespreking zal blijken dat de burgemeester van de Minister niet op basis van een 

correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. 

 

4.2. Definitieve inschrijving op het ogenblik van de aanvraag  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verzoekster een bevel tot grondgebied verkrijgt, omdat de 

Dienst Vreemdelingenzaken niet is overgegaan tot de verlenging van het verblijf als student. De 

beslissing stelt dat de verzoekster niet meer voldoet aan de voorwaarden welke gesteld worden aan een 

verblijf van een student. Echter is dit volledig onterecht. Verzoekster is wel degelijk definitief 

ingeschreven als studente, en dit sinds 29/08/2018. Zij legt hiervan het onweerlegbaar bewijs. De Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen kan er dus niet omheen dat de verzoekster al definitief ingeschreven 

was op het ogenblik van haar aanvraag dd. 02/10/2018. De Dienst Vreemdelingenzaken gaat derhalve 

onredelijk te werk om de verzoekster ondanks haar defintieve inschrijving te weigeren puur en alleen 

omwille van de vorm. Zoals de Dienst Vreemdelingenzaken het eigenlijk motiveert wordt het verblijf 

geweigerd niet omdat ze defintief ingeschreven is maar omdat ze een attest van toelating voorlegde. 

Met andere woorden, de Dienst Vreemdelingenzaken weigert een vreemdeling die recht heeft op 

verlenging alsnog de verlenging van het verblijf omwille van de vorm.  

 

4.3. Aanvraag tijdens legaal verblijf, weigering pas na verstrijken verblijf  

 

De beslissing verwijst naar het artikel 61, §2,1° van de Vreemdelingenwet: § 2. De Minister of zijn 

gemachtigde kan de vreemdeling die gemachtigd werd om in België te verblijven ten einde er te 

studeren, het bevel geven om het grondgebied te verlaten : 1° wanneer hij na afloop van zijn studies zijn 

verblijf verlengt en niet meer in het bezit is van een regelmatig verblijfsdocument; Echter is dit geen 

dienstige verwijzing naar huidig artikel.  

 

- 4.3.1. Immer betreft huidig artikel een grond van een weigeringsbeslissing van verblijf na AFLOOP van 

de studies. Verzoekster is nog steeds aan het studeren. Verzoekster legt op het ogenblik van het 
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indienen van haar beroep haar stages af. Verzoekster is actueel ingeschreven aan de Artevelde 

Hogeschool. Zij was defintief ingeschreven voorafgaand aan de aanvraag tot verlenging tot verblijf. Zij 

was al definitief ingeschreven op 29/08/2018. Onmogelijk kan er sprake zijn van de periode NA 

AFLOOP van de studies. Verzoekster is wel degelijk officieel ingeschreven en heeft een volwaardig 

curriculum.  

 

- 4.3.2. Het is daarentegen de Dienst Vreemdelingenzaken die pas een beslissing neemt na het 

verstrijken van het verblijfsrecht.  

- 4.3.3. Zelfs indien de administratie per vergissing het attest van toelating voorlegde aan verzoekster in 

plaats van de definitieve inschrijving mag zich de vraag gesteld worden of de verzoekster omwille van 

de vorm het recht op verblijf mag geweigerd worden niettegenstaande zij wel degelijk aan de 

grondvoorwaarden voor verlenging van haar verblijf voldoet. Zij was definitief ingeschreven op 

29/08/2018 terwijl de aanvraag tot verlenging van het verblijf dateert van nadien, zijnde van 02/10/2018. 

Aan de voorwaarde van de definitieve inschrijving was dus wel voldaan op het ogenblik van de 

aanvraag. In dat opzicht kan zich de vraag gesteld worden waarom de verzoekster die definitief 

ingeschreven is zelfs niet verzocht wordt om haar dossier aan te vullen indien de Dienst 

Vreemdelingenzaken meende dat vormelijk het verkeerde document werd voorgelegd. De houding van 

de Dienst Vreemdelingenzaken om een vreemdeling die wel degelijk voldoet aan de grondvoorwaarden 

om de verlenging van het verblijf te geven, toch te doen struikelen, getuigt van een houding dat niet de 

geest van de wet belangrijk is maar enkel de letter, lees de vorm.  

 

- 4.3.4. Verzoekster is actueel ingeschreven in een opleiding en haar verblijf als student had verlengd 

moeten worden. Om een verlenging te verkrijgen, moet de student de documenten voorleggen waaruit 

blijkt dat zij nog steeds aan de voorwaarden voldoet, om het statuut van student te genieten. In casu 

voldoet de verzoekster nog zeker aan de voorwaarden. Meer specifiek worden de voorwaarden in artikel 

58 van de Vreemdelingenwet. Artikel 58 Vw stelt: "(…)." Verzoekster voldoet aan al deze voorwaarden. 

Bijgevolg had het verblijfsrecht van de verzoekster verlengd moeten worden en is DVZ onterecht 

overgegaan tot een bevel tot verlaten grondgebied. Uit de beslissing valt af te leiden dat de Dienst 

vreemdelingenzaken de mening is toegedaan dat de verzoekster niet aan alle voorwaarden voldoet en 

meer specifiek omwille van volgende redenen: 1. Een attest tot toelating voldoet niet aan de 

voorwaarden van de artikelen 58 en 59 van de wet; 2. De beslissing is genomen overeenkomstig het 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Echter zal uit het voltallige verzoekschrift blijken dat dit geen 

correcte motivering is.  

 

- 4.3.5. Dat de verzoekster per vergissing via de administratie een attest van toelating voorlegde aan de 

Dienst Vreemdelingenzaken doet niet ter zake. Het komt aan de onderwijsinstellingen toe om te 

controleren of de buitenlandse kandidaat-student kan toegelaten worden tot het hoger onderwijs in 

overeenstemming met de decretale bepaling. De opleidingsinstantie is dit nagegaan en heeft 

geoordeeld dat de verzoekster aan alle voorwaarden voldoet (zie stuk 2). Verzoekster heeft zowel het 

vereiste diploma, als voldoende taalkennis om de opleiding te starten. De verzoekster heeft zelfs een 

vooropleiding met succes afgewerkt (zie stuk 7. Getuigschrift dd. 13/09/2018). Verzoekster is definitief 

ingeschreven voorafgaand aan haar vraag tot verlenging van haar verblijf. Zij was ingeschreven op 

29/08/2018 met andere woorden voorafgaand aan de aanvraag tot verlenging van verblijf. Verzoeksters 

situatie voldoet wel degelijk aan alle voorwaarden ten tijde van haar aanvraag tot verlenging van het 

verblijf. Ook is de verzoekster actueel nog steeds ingeschreven (zie stuk 6) en voldoet zij aan alle 

voorwaarden voor een verblijf als student. De bestreden beslissing dient derhalve vernietigd te worden.  

 

4.4. Schending van het artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet Schending van het artikel 41 van het 

Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie Schending van het artikel 8 E.V.R.M. 

Schending van het artikel 24 van het Handvest betreffende de grondrechten van het kind  

 

- 4.4.1. De Dienst Vreemdelingenzaken motiveert op zeer stereotiepe manier het artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet.  

Het artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet: "Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de 

minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land." De bestreden beslissing van 

verwijdering (zie stuk 1) bevat weliswaar een motivering doch die is manifest foutief. De Dienst 

Vreemdelingenzaken focust enkel op verzoeksters verblijf in België in het kader van haar studies doch 

doet geen enkel onderzoek naar het gezinsleven en familieleven en het hoger belang van het kind. 

Zoals reeds aangehaald moet de Dienst Vreemdelingenzaken bij het opleggen van een verwijderings-
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beslissing nochtans rekening houden met de specifieke omstandigheden en meer bepaald met het 

gezins- en familieleven en het hoger belang van het kind.  

 

- 4.4.2. Een eenvoudig onderzoek zou onmiddellijk leren dat verzoekster en haar dochter [A.A.S.], 

geboren in België op [...], een beschermenswaardig familieleven hebben. Inderdaad, de verzoekster en 

haar dochter wonen samen met dhr. [M.S.] […] (zie stukken 8-11). Dhr. [S.] is niet alleen de echtgenoot 

van verzoekster. Hij is ook de vader van [A.A.S.]. Dhr. [S.] woont op hetzelfde adres als verzoekster en 

zijn kind. Dit had de Dienst Vreemdelingenzaken zonder enig probleem kunnen verifiëren. Of zelfs 

bevragen, doch dit heeft de Dienst Vreemdelingenzaken evenwel nooit gedaan. Dhr. [S.] is 

verblijfsgerechtigd en heeft een eigen inkomen. Dhr. [S.] heeft de Indische nationaliteit daar waar 

verzoekster de Surinaamse nationaliteit heeft.  

 

- 4.4.3. Artikel 41 van het Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie stelt dat een 

vreemdeling gehoord wordt alvorens de nadelige beslissing te nemen. Het spreekt voor zich dat het 

beschermenswaardig gezins- en familieleven met haar partner, die tevens de vader is van haar kind, 

hoogstwaarschijnlijk de Dienst Vreemdelingenzaken zou belet hebben om een uitwijzingsbeslissing te 

nemen. Het onzorgvuldig onderzoek omtrent verzoeksters gezins- en familieleven gekoppeld aan de 

schending van het hoorrecht heeft geleid tot de betwistbare beslissing van uitwijzing.  

 

- 4.4.4 Het spreekt voor zich dat ook het hoger belang van het kind niet werd toegepast. Het kind heeft 

het recht niet gescheiden te worden van één van haar ouders. Dit zou enkel en alleen mogen indien het 

in het belang van het kind zelf zou zijn, wat natuurlijk hier niet het geval is. Artikel 24 van het Handvest 

betreffende de grondrechten van de Europese Unie is bijgevolg geschonden. Bovendien staat dit 

principe ook ingeschreven in het artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet zelf.  

 

- 4.4.5. Het kan niet ernstig ontkend worden dat er in casu daadwerkelijk humanitaire omstandigheden 

aanwezig zijn, die de verzoekster toelaten beroep te doen op het artikel 8 E.V.R.M. Artikel 8 van het 

E.V.R.M. stelt het volgende: "1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en 

gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is 

toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische 

samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het 

economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en straf bare feiten, de 

bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen." Zoals reeds aangehaald, de verzoekster woont met haar partner en kind 

samen. Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er 

sprake is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band 

tussen deze familie- en gezinsleden voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 

150; EHRM 2 november 2010, Serife Yigit v. Turkije (GK), § 93). Fair-balance test en positieve 

verplichting voor de staat De verzoekster wenst op te merken dat hoewel er een beschermingswaardig 

gezinsleven is, er zelfs geen afweging gemaakt werd tussen het gezinsleven en het algemeen belang. 

De verzoekster kan immers enkel en alleen vaststellen dat er in de bestreden beslissing geen sprake is 

van een belangenafweging. Er wordt op geen enkele wijze verwezen naar het gezins- en familieleven. 

Artikel 8 E.V.R.M. is dus geschonden.  

 

4.5. Uit huidig verzoekschrift blijkt duidelijk dat de verzoekster aan alle voorwaarden voldoet om een 

verlenging van haar verblijf te verkrijgen. Verzoekster vormt geen gevaar voor de openbare orde, noch 

heeft zij enige ziekte die een gevaar voor de Belgische bevolking betekent. Verzoekster haar 

academiejaar is al ver gevorderd. Verzoekster legt momenteel haar stages af. Verzoekster heeft tevens 

een beschermenswaardig gezins- en familieleven met haar partner dhr. Manjit SINGH. Verzoeksters 

kind mag tegelijkertijd ook niet gescheiden worden van haar vader. Het is dan ook kennelijk onredelijk 

dat verzoekster die wel degelijk aan alle voorwaarden voor een verblijf als student, midden in het 

academiejaar het grondgebied zou moeten verlaten, dit samen met haar dochter. Dit is volledig in strijd 

met het recht op onderwijs en het recht op een gezinsleven in de zin van artikel 8 E.V.R.M. Verzoekster 

wenst haar studies af te ronden en haar gezinsleven bestendigd te zien. Bijgevolg dient de beslissing 

vernietigd te worden.”  

 

2.2. De beginselen van behoorlijk bestuur die verzoekster geschonden acht, worden onderzocht in het 

licht van de bepalingen van de eveneens geschonden geachte artikelen 58 en 61 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 58 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 
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“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; 

2° het bewijs dat hij voldoende middelen van bestaan bezit; 

3° een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door een der in bijlage bij deze 

wet opgesomde ziekten of gebreken; 

4° 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. 

Bij ontstentenis van een getuigschrift als bedoeld onder 3° en 4° van het eerste lid, kan de Minister of 

zijn gemachtigde niettemin, rekening houdende met de omstandigheden, de vreemdeling machtigen in 

België te verblijven om er te studeren. 

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 vervolgens: 

 

“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 studies, 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.” 

 

Artikel 61 van de Vreemdelingenwet luidt verder als volgt: 

 

“§ 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: 

1° wanneer hij, rekening houdend met de resultaten, zijn studies op overdreven wijze verlengt; 

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

kennelijk hindert; 

3° wanneer hij zich zonder geldige reden niet aanmeldt voor de examens. 

Om, rekening houdend met de resultaten, te oordelen over het overdreven karakter van de duur van de 

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

waar de student ingeschreven is en van de instelling waar hij het vorig academie- of schooljaar 

ingeschreven was. 

Bij het opstellen van haar advies moet de instelling rekening houden met studies die in andere 

instellingen aangevat werden en met de resultaten die daarbij behaald werden. Deze informatie moet 

aan de instelling medegedeeld worden door de Minister of zijn gemachtigde. 

Dit advies moet verschaft worden binnen twee maanden nadat het gevraagd is. Het wordt bij een ter 

post aangetekende brief gericht aan de Minister of zijn gemachtigde, bij gebreke waarvan het bewijs dat 

de bovenvermelde termijn is nageleefd, door alle wettelijke middelen kan worden geleverd. Na afloop 

van de gestelde termijn kan de Minister een bevel geven om het grondgebied te verlaten, zonder het 

advies te moeten afwachten. 

De Koning bepaalt onder welke voorwaarden het eerste lid, 1°, kan worden toegepast. 

 

§ 2 De Minister of zijn gemachtigde kan de vreemdeling die gemachtigd werd om in België te verblijven 

ten einde er te studeren, het bevel geven om het grondgebied te verlaten: 
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1° wanneer hij na afloop van zijn studies zijn verblijf verlengt en niet meer in het bezit is van een 

regelmatig verblijfsdocument; 

2° wanneer hij geen bewijs meer aanbrengt dat hij over voldoende middelen van bestaan beschikt; 

3° wanneer hij zelf of een lid van zijn gezin bedoeld in artikel 10bis, § 1, dat met hem samenleeft, 

financiële steun genoten heeft, verleend door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, 

waarvan het totaalbedrag, berekend over een periode van twaalf maanden die voorafgaan aan de 

maand waarin het bevel om het grondgebied te verlaten genomen wordt, meer dan het drievoudige 

bedraagt van het maandelijks bedrag van het bestaansminimum, vastgesteld overeenkomstig artikel 2, 

§ 1, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op het bestaansminimum en voor zover 

die hulp niet werd terugbetaald binnen zes maanden na de uitkering van de laatste maandelijkse hulp. 

§ 3 Al naargelang van het geval kan de Minister of zijn gemachtigde, onder dezelfde voorwaarden een 

bevel geven om het grondgebied te verlaten aan de leden van het gezin van de student wier machtiging 

tot verblijf beperkt is tot de duur van diens studies. 

In al de gevallen vermeldt het bevel om het grondgebied te verlaten welke paragraaf werd toegepast.” 

 

2.3. In casu blijkt uit de bestreden beslissing op impliciete wijze dat verzoeksters aanvraag tot 

hernieuwing van de A-kaart als student niet wordt ingewilligd. In dit kader merkt de verwerende partij op 

dat verzoekster enkel een attest van toelating tot inschrijving voorlegt voor een professionele 

bacheloropleiding in de verpleegkunde aan de Artevelde Hogeschool onder de opschortende 

voorwaarde dat zij over voldoende leerkrediet beschikt. De verwerende partij stelt vast dat dit attest niet 

voldoet aan de voorwaarden van artikelen 58 en 59 van de Vreemdelingenwet vermits het geen 

definitieve en geldige inschrijving betreft als voltijds en regelmatig student aan een georganiseerde, 

erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling. Op het toelatingsattest staat immers een opschortende 

voorwaarde vermeld en verzoekster laat na een definitief inschrijvingsattest voor te leggen.  

 

Verzoekster brengt hiertegen in dat zij per vergissing een attest van toelating tot inschrijving van 23 

augustus 2018 voorlegde bij haar aanvraag om hernieuwing van haar A-kaart. Zij voegt bij haar 

verzoekschrift een definitief inschrijvingsattest van 29 augustus 2018 (stuk 2). Bijgevolg was zij reeds 

definitief ingeschreven op het moment dat zij op 3 oktober 2018 een aanvraag indiende tot hernieuwing 

van haar A-kaart als student voor het academiejaar 2018/2019, zodat zij wel degelijk voldeed aan alle 

voorwaarden voor een verlenging van haar verblijf.  

 

De Raad merkt op dat de zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid evenzeer geldt 

ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger. 

Bijgevolg moet de verzoekende partij de nodige documenten aanbrengen opdat de verwerende partij 

kan beoordelen of zij voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De verplichting die in casu rust op de 

vreemdeling, kadert bijgevolg in de wederkerige zorgvuldigheidsverplichting (RvS 28 april 2008, nr. 

182.450).  

 

Het is in deze zin dat verzoekster wanneer zij een hernieuwing vraagt van haar A-kaart, ertoe gehouden 

is aan te tonen dat zij nog voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 58 van de Vreemdelingenwet. 

Het kwam verzoekster aldus toe om zelf de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen en aan te tonen 

dat zij voldoet aan de voorwaarden haar A-kaart te laten hernieuwen.  

 

Verzoekster betwist niet dat zij bij haar aanvraag om hernieuwing geen definitief inschrijvingsattest zoals 

bedoeld in de artikelen 58 en 59 van de Vreemdelingenwet heeft voorgelegd, maar slechts een attest 

van toelating tot inschrijving. Uit het administratief dossier blijkt verder niet dat zij heeft getracht haar 

onzorgvuldigheid te herstellen, hoewel zij daartoe ruim de mogelijkheid had daar de bestreden 

beslissing pas op 27 februari 2019 werd genomen.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt verder niet in dat het bestuur er steeds toe is gehouden bijkomende 

stukken aan de betrokkene te vragen wanneer blijkt dat de ingediende aanvraag niet volledig is en 

wanneer de betrokkene ook moet weten dat de aanvraag niet volledig is, vermits deze aanvraag op 

diens eigen toestand betrekking heeft. Waar verzoekster de verwerende partij verwijt niet te hebben 

verzocht om een aanvulling van de aanvraag, kan zij dan ook niet worden gevolgd. Uit het administratief 

dossier blijkt overigens dat verzoekster in het verleden reeds bij gelijkaardige aanvragen om 

hernieuwing van de A-kaart werd verzocht om een attest van inschrijving bij te brengen, dit is een attest 

zoals bedoeld in artikel 59 van de Vreemdelingenwet, met name dat verzoekster effectief is 

ingeschreven. Ook op 27 oktober 2017 nam verzoekster kennis van de instructies met betrekking tot 

een hernieuwing van de A-kaart voor 31 oktober 2018. Het administratief dossier toont aan dat 

verzoekster in de vorige jaren er steeds in slaagde het vereiste inschrijvingsbewijs voor te leggen zodat 
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kan worden aangenomen dat zij bekend is met de wettelijke voorwaarden waaraan moet worden 

voldaan om de A-kaart te hernieuwen.  

 

Het kan verwerende partij in deze dan ook niet worden verweten geen rekening te hebben gehouden 

met verzoeksters definitieve inschrijving of hierover niet te hebben gemotiveerd. Bij het nemen van de 

bestreden beslissing kan de verwerende partij immers enkel rekening houden met informatie die op het 

moment dat de bestreden beslissing genomen werd deel uitmaakt van het administratieve dossier. 

 

Aangezien verzoekster slechts een attest van toelating tot inschrijving voorlegde, kon de verwerende 

partij terecht beslissen om geen gevolg te geven aan haar aanvraag tot hernieuwing van de A-kaart als 

student.  

De Raad merkt op dat in deze verzoekster niet vooraf de gelegenheid moest worden geboden om haar 

standpunt op nuttige wijze te doen kennen. Bij de aanvraag van een voordeel is immers in beginsel aan 

deze voorwaarde van het hoorrecht voldaan doordat de aanvrager in zijn aanvraag alle nuttige 

elementen kan laten gelden. In casu kon verzoekster bij haar aanvraag om een hernieuwing van een A-

kaart als student alle nuttige elementen in het kader van de artikelen 58 en 59 van de Vreemdelingen-

wet laten gelden.  

 

2.4.  Uit de bestreden beslissing blijkt verder dat aan verzoekster een bevel om het grondgebied te 

verlaten werd afgegeven, onder de vorm van een bijlage 33bis, en dit op grond van artikel 61, § 2, 1° 

van de Vreemdelingenwet. 

 

Deze bepaling stelt dat dat de verwerende partij een vreemdeling die gemachtigd werd om in België 

verblijven teneinde er te studeren het bevel kan geven om het grondgebied te verlaten wanneer hij of zij 

na afloop van zijn of haar studies zijn of haar verblijf verlengt en niet meer in het bezit is van een 

regelmatig verblijfsdocument. 

 

De verwerende partij wijst er in de bestreden beslissing op dat verzoekster in 2012 naar België is 

gekomen om studies te volgen aan de Universiteit van Gent, meer bepaald de richting “Master of 

science in de gezondheidsvoorlichting/bevordering”. Verwerende partij stelt vast dat verzoekster na 7 

jaar studie enkel het getuigschrift van het voorbereidingsprogramma tot de master behaalde en haar 

masterstudies op 20 november 2017 heeft stopgezet. Tevens stelt de verwerende partij vast dat 

verzoekster geen definitieve en geldige inschrijving heeft voorgelegd voor wat betreft de voorgenomen 

professionele bacheloropleiding.  

Zoals hierboven reeds vermeld: het gegeven dat verzoekster op dat moment definitief was ingeschreven 

en aan het studeren was, is een gegeven dat niet aan de verwerende partij kenbaar werd gemaakt en 

waarin enkel verzoekster nalatigheid kan worden verweten. 

  

Gelet op de elementen zoals deze voorlagen op het moment van de bestreden beslissing, kon de 

verwerende partij terecht concluderen dat verzoeksters studies waren afgelopen. Samen met de 

vaststelling dat de A-kaart van verzoekster reeds was verstreken sedert 31 oktober 2018, bevond de 

verwerende partij zich dan ook in de mogelijkheid om desgevallend op basis van artikel 61, § 2, 1° van 

de Vreemdelingenwet een bevel om het grondgebied te geven.  

 

2.5. Verzoekster voert echter aan dat een onzorgvuldig onderzoek naar haar gezinsleven gekoppeld 

aan een schending van het hoorrecht heeft geleid tot een betwistbaar bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

 

Raad merkt vooreerst op dat uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest duidelijk volgt dat 

deze bepaling niet is gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties 

van de Unie (HvJ 17 juli 2014, C-141/12, Y.S., pt. 67), zodat verzoekster zich niet dienstig rechtstreeks 

op artikel 41 Handvest kan beroepen.  

 

Evenwel heeft het HvJ geoordeeld dat het hoorrecht “(…) echter wel integraal deel uit [maakt] van de 

eerbiediging van de rechten van verdediging, dat een algemeen beginsel van Unierecht is. 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 voordat een besluit 

wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden.” (HvJ 5 november 2014, C-

166/13, Mukarubega, § 45-46).  
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De verwerende partij beperkt zich in haar nota tot de enkele vaststelling dat artikel 41 van het Handvest 

niet van toepassing is, maar gaat er geheel aan voorbij dat uit lezing van het middel duidelijk is dat 

verzoekster het “hoorrecht” geschonden acht.  

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de verdediging van de adressaten van besluiten die 

hun belangen aanmerkelijk raken, rust op de administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij 

maatregelen of beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 35). 

 

In casu wordt aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven, in toepassing van 

artikel 61, § 2, 1° van de Vreemdelingenwet.   

 

Het wordt niet betwist dat een bevel om het grondgebied te verlaten moet worden aangemerkt als een 

bezwarend besluit dat de belangen van de betrokken vreemdeling ongunstig kan beïnvloeden. 

Evenmin wordt betwist dat een bevel om het grondgebied te verlaten een ‘beslissing tot verwijdering’ in 

de zin van artikel 1, § 1, 6° van de Vreemdelingenwet uitmaakt, zijnde “de beslissing die de illegaliteit 

van het verblijf van een vreemdeling vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt”. Deze laatste 

bepaling vormt een omzetting van artikelen 3 en 6, lid 1 van de Terugkeerrichtlijn (Pb.L. 24 december 

2008, afl. 348, 98 e.v.) (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53-1825/001, 6-7, 33-34).  

 

Bijgevolg blijkt dat de bestreden beslissing binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt en dat in 

casu het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht van toepassing is.  

 

Het HvJ heeft in het arrest C-249/13, van 11 december 2014, geoordeeld: 

“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 

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden. (…)     

Volgens de rechtspraak van het Hof heeft de regel dat aan de adressaat van een bezwarend besluit de 

gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken voordat dit besluit wordt 

genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren rekening te houden met alle 

relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de effectieve bescherming van de 

betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te corrigeren of persoonlijke 

omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt genomen, niet wordt genomen of 

dat in een bepaalde zin wordt besloten. (…) Vervolgens zijn de lidstaten  (…) verplicht om bij de 

tenuitvoerlegging ervan zowel naar behoren rekening te houden met het hoger belang van het kind, het 

familie- en gezinsleven en de gezondheidstoestand van de betrokken derdelander, als het beginsel van 

non-refoulement te eerbiedigen. Wanneer de bevoegde nationale autoriteit voornemens is een 

terugkeerbesluit uit te vaardigen, dient zij dus aan de door artikel 5 van richtlijn 2008/115 opgelegde 

verplichtingen te voldoen en moet zij de betrokkene daarover horen. (…) Uit het voorgaande volgt dat 

het recht om vóór de vaststelling van een terugkeerbesluit te worden gehoord de bevoegde nationale 

overheid in staat moet stellen alle gegevens te verzamelen die nodig zijn om met volledige kennis van 

zaken tot een beslissing te komen en deze beslissing afdoende te motiveren, opdat de betrokkene in 

voorkomend geval zijn beroepsrecht naar behoren zal kunnen uitoefenen.” (HvJ 11 december 2017, C-

249/11, Mukarabega, pt. 36, 37, 48, 49 en 59). 
 

  

Bij deze merkt de Raad op dat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat verzoekster geschonden 

acht, de omzetting vormt van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn. Deze bepaling luidt als volgt: 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de 

betrokken onderdaan van een derde land.” 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maakt derhalve een individueel onderzoek noodzakelijk zodat 

wordt gewaarborgd dat de verwerende partij bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening 

houdt met welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Het is aan de verwerende partij  

om in het kader van dit onderzoek de vreemdeling vervolgens in de mogelijkheid te stellen om de 

nodige elementen en standpunten kenbaar te maken. De Raad wijst tevens op de toepasselijkheid van 

artikel 24 van het Handvest aangezien het bestreden bevel een tenuitvoerlegging is van de 

Terugkeerrichtlijn (HvJ 26 februari 2013, C-617/10, Akerberg, pt. 21). 
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De Raad herhaalt tevens dat het HvJ in het arrest C-383/13 van 10 september 2013 heeft gepreciseerd 

dat een “(…) schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden  

gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure 

genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had 

kunnen hebben (…). Teneinde een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, staat het immers aan de 

nationale rechter om aan de hand van de specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het 

geval na te gaan of, wanneer hij van oordeel is dat sprake is van een onregelmatigheid die het recht om 

te worden gehoord aantast, de administratieve procedure in kwestie een andere afloop had kunnen 

hebben, omdat de betrokken onderdanen van derde landen elementen ter rechtvaardiging van de 

beëindiging van hun bewaring hadden kunnen aanvoeren.” (HvJ 10 september 2013, C-383/13, pt. 38 

en 40). 

 

Verzoekster stelt dat de verwerende partij alvorens het bestreden bevel te nemen, haar had moeten 

horen in het kader van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij een onderzoek heeft gevoerd in het kader van 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet en hierover heeft gemotiveerd, maar zich hiervoor slechts heeft 

gebaseerd op elementen uit het administratief dossier.  

 

De Raad stelt vast dat noch uit de bestreden beslissing noch uit het administratief dossier blijkt dat de 

verwerende partij verzoekster de mogelijkheid heeft gegeven om naar behoren en daadwerkelijk haar 

standpunt in het kader artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kenbaar te maken.  

 

Verzoekster stelt dat indien ze was gehoord, ze dan had kunnen laten gelden dat zij en haar dochter in 

België een gezinsleven hebben met dhr. M.S. Deze man van Indiase nationaliteit verblijft legaal in 

België, heeft een eigen inkomen en is haar echtgenoot alsook de vader van haar kind. Verzoekster 

voegt stukken toe aan haar verzoekschrift om dit te staven. 

 

Verzoekster maakt met dit betoog aannemelijk dat zij, mocht zij zijn gehoord, informatie had kunnen 

aanreiken die van die aard is dat de verwerende partij had kunnen overwegen om geen dan wel een 

minder nadelige beslissing te nemen. De Raad benadrukt in dit verband dat het niet aan hem als 

annulatierechter is om in de plaats van de verwerende partij de elementen te beoordelen die 

verzoekster in het kader van haar hoorrecht naar voren had kunnen brengen of nader had kunnen 

toelichten. Nu verzoekster niet werd gehoord, blijkt tevens dat geen zorgvuldig onderzoek werd gevoerd 

in het kader van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet.  

 

In zoverre zou worden gesteld dat verzoekster niet dienstig kan voorhouden dat het hoorrecht zou zijn 

geschonden, nu de bestreden beslissing werd genomen in navolging van een door haar ingediende 

aanvraag tot hernieuwing van de A-kaart als student en het haar vrijstond om nuttige documenten over 

te maken aan de verwerende partij, oordeelt de Raad als volgt.  

 

Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis) werd gegeven op grond van artikel 

61, § 2, 1° van de Vreemdelingenwet. Zoals duidelijk blijkt uit de bewoordingen van dit artikel (met name 

uit het gebruik van het woord “kan”), beschikt de verwerende partij hier over de mogelijkheid om een 

bevel om het grondgebied te geven, en is dit aldus geen verplichting. Bijgevolg is het bestreden bevel 

een beslissing die werd genomen op eigen initiatief van de verwerende partij en is deze niet het gevolg 

van een aanvraag.  

 

In tegenstelling tot een beslissing over de aanvraag tot hernieuwing van de A-kaart als student waar de 

verwerende partij zich moet beperken tot het nagaan of aan de voorwaarden van de voormelde artikelen 

58 en 59 is voldaan, zijn er bij de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten andere 

overwegingen aan de orde, zoals het bepaalde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

Aangezien de verwerende partij, zoals hoger reeds aangegeven, niet verplicht is om in casu een 

beslissing te nemen tot afgifte een bevel om het grondgebied te verlaten, kan niet worden gesteld dat 

verzoekster er in haar aanvraag om hernieuwing van de A-kaart als student op diende te anticiperen dat 

haar een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden afgegeven.  

Bijgevolg diende de verwerende partij verzoekster de mogelijkheid te geven om naar behoren en 

daadwerkelijk haar standpunt in het kader artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet kenbaar te maken, 

alvorens het bestreden bevel te geven. Dat in deze zaak aan de voorwaarden was voldaan opdat de 



  

 

X Pagina 11 van 12 

verwerende partij in toepassing van artikel 61, § 2, 1° van de Vreemdelingenwet een bevel om het 

grondgebied kon geven, doet hieraan geen afbreuk (zie in deze zin RvS 11 januari 2018, nr. 240.393). 

 

Een schending van het hoorrecht en van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 74/13 van 

de Vreemdelingenwet wordt aangenomen.  

 

2.6. In de verweernota  wordt gesteld: 

 

“Er wordt gewezen op de partner van verzoekende partij die tevens de vader zou zijn van het 

minderjarige kind. Allereerst blijkt dit nergens uit het administratief dossier en bovendien wordt dit een 

eerste maal opgeworpen in de beroepsprocedure. 

Dit werd niet voorgelegd aan verwerende partij voor het nemen van de bestreden beslissing. Deze 

elementen ter ondersteuning van het huidige beroep kunnen niet in overweging genomen worden. Het is 

immers vaste rechtspraak dat de legaliteit van een administratieve beslissing wordt beoordeeld in 

functie van de elementen waarvan de administratieve overheid kennis had op het ogenblik dat zij beslist. 

(…) Het artikel 74/13 van de Wet van 15 december 1980 verplichtte verwerende partij enkel rekening te 

houden met haar privé –en of gezinsleven, maar niet om omstandig op dit vlak haar motivering uit te 

werken. In de bestreden beslissing blijkt concreet en duidelijk rekening gehouden te zijn met het 

voorgehouden gezinsleven. Bovendien maakte verzoekende partij geen gewag van enige problemen op 

het vlak van gezondheid en wordt er geargumenteerd ten aanzien van de minderjarige dochter van 

verzoekende partij. Er is dus op geen enkel moment sprake van een stereotiepe motivering op dit vlak. 

Er kan bijgevolg geen sprake zijn van enige schending van het artikel 8 van het EVRM of artikel 74/13 

van de wet van 15.12.1980. 

Voor wat het hoger belang van het kind betreft, dient verwerende partij vast te stellen dat het kind geen 

partij is bij deze zaak en dat verzoekende partij geen persoonlijk belang heeft dit onderdeel van het 

middel.  

Het artikel 41 van het Handvest vindt overigens geen toepassing in deze zoals bevestigd door het Hof 

van Justitie in haar arrest van 5 november 2014: “Zoals het Hof in punt 67 van het arrest YS e.a. (C-

141/12 en C-372/12, EU:C:2014:2081) in herinnering heeft gebracht, volgt uit de bewoordingen van 

artikel 41 van het Handvest duidelijk dat dit niet is gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de 

instellingen, organen en instanties van de Unie (zie in die zin arrest Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, 

punt 28). Bijgevolg kan de aanvrager van een verblijfstitel aan artikel 41, lid 2, sub a, van het Handvest 

geen recht ontlenen om in elke procedure betreffende zijn aanvraag te worden gehoord.” 

De Raad van State heeft eveneens per arrest van 27 november 2014 geoordeeld dat deze bepaling niet 

gericht is tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie.20 

Bijgevolg faalt dit onderdeel van het middel tot schending van artikel 41 van het Handvest in rechte. 

Wat betreft de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, dit beginsel legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de administratie bij het 

nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken. Het is verzoekende partij zelf die onzorgvuldig is geweest door na te laten het attest 

van inschrijving bij te brengen zoals vereist door de artikelen 58 en 59 Vreemdelingenwet. 

In deze omstandigheden en gelet op hetgeen voorafgaat, kan men verwerende partij niet ernstig een 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel verwijten.” 

 

Om bovenstaande redenen, zoals uiteengezet in punt 2.5, laat de verweernota niet toe anders te 

besluiten.  

 

2.7. Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder onderzoek.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

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

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

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  
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4. Kosten 

 

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

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 27 februari 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis), 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

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

 

 

 

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

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


