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 nr. 225 681 van 3 september 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. ISSA 

Louizalaan 114/27 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Libanese nationaliteit te zijn, op 23 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 6 maart 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 30 april 2019 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juni 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. DEMAJ, die loco advocaat M. ISSA verschijnt voor de 

verzoekende partij en van attaché C. D’HAENENS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 26 september 2015 komt verzoeker aan in België met een visum type D voor zijn studies aan het 

IFCAD. 

 

Op 4 november 2015 verkrijgt verzoeker een A-kaart, geldig tot 31 oktober 2016, in het kader van zijn 

studies aan het IFCAD. 
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Op 14 november 2016 verkrijgt verzoeker opnieuw een A-kaart, geldig tot 31 oktober 2017, in het kader 

van zijn studies aan het IFCAD. 

 

Op 30 oktober 2017 verkrijgt verzoeker wederom een A-kaart, geldig tot 31 oktober 2018, in het kader 

van zijn studies aan het IFCAD.  

 

Op 26 september 2018 dient verzoeker een aanvraag in tot hernieuwing van zijn machtiging tot verblijf 

als niet-Europees student, in het kader van nieuwe studies aan het CVO.  

 

Op 6 maart 2019 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 33bis), aan verzoeker ter kennis gebracht op 25 maart 2019. Dit is de 

bestreden beslissing waarvan de motivering luidt 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 A., R.  

geboren te Ali El Nahri, op (in) (…)1995,  

nationaliteit: Libanon, 

verblijvende te (…)  

gemachtigd was om te verblijven in België om er te studeren; 

 

REDEN VAN BESLISSING : 

 

Artikel 61, § 2, 1° van de wet van 15.12.1980: Betrokkene verlengt zijn verblijf na afloop van de studies 

en is niet meer in het bezit van een regelmatig verblijfsdocument: 

 

Overwegende dat mener op 26.09.2015 naar België is gekomen met een visum D voor een 

voorbereidend talenjaar Frans aan de onderwijsinstelling IFCAD. 

 

Ovewegende dat hij op 26.09.2018 een aanvraag tot hernieuwing van zijn machtiging tot verblijf als niet-

Europese student heeft aangevraagd. Overwegende dat meneer de voorbije schooljaren 2015-2016, 

2016-2017 en 2017- 2018 aan IFCAD verder Franse lessen heeft gevolgd. Hij legt thans een 

inschrijvingsattest 2018-2019 aan het CVO Brussel (Centrum voor Volwassenonderwijs) voor. 

 

Overwegende dat het inschrijvingsattest aan het CVO niet kan aanvaard worden, omdat het niet voldoet 

aan de voorwaarden van artikel 58 en 59 van de wet van 15.12.1980, vermits het geen inschrijving 

betreft als voltijds en regelmatig student. Het attest dekt geen volledig leerjaar en er dient opgemerkt te 

worden dat betrokkene reeds 3 jaar Franse lessen heeft gevolgd ter voorbereiding van hogere studies 

en nu plots Nederlandse lessen wenst te volgen aan het CVO. Betrokkene heeft reeds ruimschoots de 

kans gehad om zich voor te bereiden op de beoogde hogere studies. Hij leeft het studieplan niet na dat 

hij bij aanvang had geschetst. 

 

Overwegende dat de A-kaart van meneer intussen verstreken is sinds 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. Zo blijkt de duur van het verblijf in België niet van die aard om de 

banden met het land van herkomst te kunnen verliezen. Betrokkene kwam in september 2015 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 of dat er sprake is van 

een gezins-en familieleven in de zin van art.8 EVRM. Het is in het belang van de staat om alleen die 

vreemdelingen die aan de voorwaarden voldoen voortzetting van het verblijf te verlenen. 

 

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.” 

 

 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 Verzoeker voert in het eerste middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van het 

evenredigheidsbeginsel, van de beginselen van behoorlijk bestuur, met name het voorzichtigheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

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

vreemdelingenwet), van het beginsel ‘Audi alteram partem’, van artikel 41, § 2 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, in werking getreden op 1 december 2009 

(hierna: het Handvest) en kennelijke beoordelingsfout.  

  

Ter adstrueren van het eerste middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“In dat de bestreden beslising gemotiveerd is op het volgende feit:  

 

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

74/13 van de wet 15.12.1980. Zo blijkt de duur van het verblijf in België niet van die aard om de banden 

met het land van herkomst te kunnen verliezen. Betrokkene kwam in september 2015 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 gevolg te geven aan deze beslissing of dat er sprake is van een gezins-en 

familieleven in de zin van art. 8 EVRM.»  

 

Terwijl dat artikel 20 van de wet van 19 januari 2012 die de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn van 

het Europees Parelement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven voorziet ( hierna « Richtlijn 2005/115/EG »), arikel 74/13 heeft ingevoegd in de 

wet van 15 december 1980 welk he volgende stelt:  

 

«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.».  

 

Dat in casu, door het gebruiken van de volgende zinsconstructies « Bij deze beslissing werd rekening 

gehouden met eventuele elementen in overeenstemming met art 74/13 van de wet 15.12.1980. », "Zo 

blijkt de duur van het verblijf in België niet van die aard om de banden met het land van herkomst te 

kunnen verliezen "en «Uit het gevolg te geven aan deze beslissing of dat er sprake is van een gezins-en 

familieleven in de zin van art. 8 EVRM", verwerende partij zich ertoe beperkt om stereotypische zinnen 

te gebruiken die volstrekt niet gebaseerd zijn op enig welk beoordelingscriterium voorzien in het artikel 

hierboven aangehaald.  

 

Dat verwerende partij niet bewijst dat zij haar wettelijke verplichtingen heeft eerbiedigd, en dit niet kan.  

 

Dat zij beweerd om de volgende voorbeelden aan te halen, zoals « de tijd van het verblijf » van 

verzoeker op het belgisch grondgebied, zonder enige verduidelijking, en zoals de datum van « 

september 2015 » om te laten verstaan dat zij wel degelijk de feiten heeft onderzocht zoals opgelegd 

door artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980, quod non;  

 

Dat in werkelijkheid, dit zogezegde « voorbeeld » van verwerende partij, een criterium betreft (de lengte 

van het verblijf) welk niet van toepassing is op het artikel hierboven aangehaald ;  

 

Dat dit « voorbeeld » dus niet van toepassing is, en dat het volstaat om te bewijzen dat verwerende 

partij niet is overgegaan tot een onderzoek van de criteria zoals opgelegd door artikel 74/13 van de wet 

van 15 december 1980 ;  

 

Dat dit ook bewezen is door de stereotypische formules die zij gebruikt zonder voorafgaand echt na te 

gaan wat de reële situatie van verzoeker is.  
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Dat niets in de motivering van de bestreden beslissing aan verzoeker toelaat om te verstaan dat 

verwerende partij is wel degelijk is overgegaan tot het een onderzoek zoals opgelegd door artikel 74/13 

van de wet van 15 december 1980 ;  

 

Dat in huidige staat verzoeker dus niet de motivering van de beslissing kan begrijpen;  

 

Dat hij daarenboven ook niet werd ondervraagd over de onderzoekscriteria zoals opgelegd door het 

artikel hierboven aangehaald, wat nogmaals toelaat om de snelheid en de lichtzinnigheid waarmee 

verwerende partij dit dossier heeft behandeld aan te tonen ;  

Dat ter herinnering, verzoeker sinds 4 jaar in België verblijft;  

 

Dat het derhalve vanzelfsprekend is dat de persoonlijk situatie, de gezondheidstoestand en het familiale 

kader mogelijkerwijze geevolueerd kunnen zijn ;  

 

Dat het administratief dossier van verzoeker enkel een administratief dossier is gebleven, en dat 

verwerende partij enkel beschikt over zijn naam. Het dossier werd niet behandeld als menselijk, 

persoonlijk, concreet of geactualiseerd;  

 

Dat verzoeker natuurlijk niet spontaan verwerende partij zal op de hoogte brengen van de evoluties in 

zijn persoonlijk leven of zijn gezondheidstoestand ;  

 

Dat deze gegevens derhalve niet opgenomen zijn in zijn administratief dossier.  

 

Dat door verzoeker niet te ondervragen over deze feitelijke omstandigheden, verwerende partij zelfs niet 

het minimum gedaan heeft om zich te vergewissen dat zij over de nodige informatie beschikte om de 

vraag tot verlenging van verzoeker na te gaan en hierover te oordelen ;  

 

Dat door zich te beperken tot het « administratief » dossier van verzoeker, dewelke niet de nodige 

feitelijke elementen bevat volgens het artikel hierboven aangehaald, dit volstrekt onvoldoende was;  

 

Dat verzoeker geen enkele reden had om te denken dat hij spontaan zou moeten zijn familiale en 

gezondheidsituatie mee te delen aan verwerende partij;  

 

Dat zo, op geen enkel moment, verzoeker kon begrijpen date en bevel om het grondgebied te verlaten 

werd voorzien, en dat dit zou inhouden dat hij zichzelf zou moeten verantwoorden voor zijn familiale 

situatie en zijn gezondheidstoestand ;  

 

Dat uit geen enkel van de bewoording hernomen in de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat 

verzoeker geïnformeerd was over de intentie van verwerende partij om hem een bevelschift om het 

grondgebied te verlagen ging afgeleverd worden (zie, in deze zin, RvS., 15 december 2015, n°233.257), 

noch dat hij uitgenodigd werd, op een nuttige en effectieve manier, om zijn bemerkingen met betrekking 

tot deze beslissing waarvan het nemen voorzien was, uit te brengen.  

 

Dat de bewoording die gebruikt werd in de bestreden beslissing het tegendeel bewijst en dat verzoeker 

niet in de mogelijheid gesteld werd om zijn redenen die het bevel om het grondgebied te verlaten 

zouden teniet gedaan hebben, uiteen te zetten, overeenkomstig de voorwaarden opgelegd door artikel 

74/13 van de wet van 15 december 1980.  

 

Dat door verzoeker niet toe te staan om zijn familiale en medische situatie uiteen te zetten in het kader 

van het nemen van de bestreden beslissing, verwerende partij een inbreuk heeft gepleegd op artikel 

74/13 van de wet van 15 december 1980, wat volstaat om de bestreden beslissing te annuleren.  

 

Dat zij tevens heeft een inbreuk gepleegd op het het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk besuur, 

van voorzichtigheide en zorgvuldigheid, volgens hetwelke de macht dient rekening te houden met alle 

pertinente elemnten van de zaak, en in het bijzonder de plicht tot zorgvuldigheid.  

 

Dat zij tot slot een inbreuk heeft gepleegd op artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 met betrekking 

tot de formele motiveringsplicht van administratieve beslissingen.  
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Overwegende dat bovendien artikel 41 § 2 van het Handvest en het algemeen rechtsbeginsel Audi 

alteram Partem het bestuur verplicht om iedere persoon te verhoren waarbij zij voorziet om een 

beslissing te nemen die een negatief impact zou hebben op deze persoon.  

 

Dat het onbetwistbaar is dat de bestreden beslissing een negatief impact heef top verzoeker, vermits er 

een bevel i stot het verlaten van het grondgebied en een inmeniging in zijn privé en gezinsleven.  

 

Dat artikel 41 § 2 van het Handvest en het algemeen rechtsbeginsel Audi alteram Partem wel degelijk 

van toepassing zijn op onderhavig geval.  

 

Dat bovendien, in het arrest C-249/13, van 11 december 2014, het HJEU heeft eraan erinnerd dat « het 

recht om verhoord te worden aan iedere persoon toelaat in een nuttige en effectieve manier, zijn 

standpunt ter kennis te brengen in de loop van de administratieve procedure en dit voor het nemen van 

iedere beslissing die negatief zijn belangen kunnen beinvloeden [...]. » (zie ook, HJEU, 5 november 

2014, Mukarubega, C-166/13, §44 tot 46).  

 

Dat hieruit volgt dat het recht om verhoord te worden voor het nemen van enige beslissing tot verlaten 

van het grondgebied inhoud dat de bevoegde adminstratie die het dossier zal opvolgen, deze beslissing 

dient te nemen op basis van volle kennis van het dossier, en deze beslissing dient te motiveren in een 

behoorlijke manier, zodat, in dusdanig geval, de betrokkene zijn recht tot beroep kan uitoefenen (HJEU, 

11 december 2014, Boudjlida, C-249/13, § 36, 37, 48, 49 et 59).  

 

Dat door het nalaten van de nodige opmerkingen van verzoeker, voor het nemen van de bestreden 

beslissing, verwerende partij een inbreuk heeft gepleegd op het algemeen rechtsbeginsel Audi Alteram 

Partem ;  

 

Dat dit op zich de annulatie rechtvaardigd van de bestreden beslissing.  

 

Dat dit in ieder geval rechtvaardigd dat de uitvoering van de bestreden beslissing geschorst wordt en in 

ieder geval de beslissing geanuleerd;  

 

Dat bovendien in onderhavig geval werd aangetoond dat verwerende partij niet is overgegaan tot een 

zorgvuldige studie van het dossier ;  

 

Dat indien verzoeker zou ondervraagd geweest zijn terwijl hij op de hoogte was van het nemen van de 

bestreden beslissing, hij niet zou nagelaten hebben om de pertinente elementen aan te halen die het 

nemen van de beslissing van verwerende partij zouden beinvloed hebben.  

 

Dat inderdaad, verzoeker in een stabiele en duurzame relatie is met zijn partner ;  

 

Dat door het privé en familiale leven van verzoeker te ontnemen, de bestreden beslissing het koppel in 

een volledige staat van wanorde heeft gebracht (stuk 2).  

 

Dat een belangrijk element zoals zijn koppel zou werden ingeroepen door verzoeker, indien verwerende 

partij hem ondervraagd zou hebben en hem zou verwittigd hebben dat een bevel tot verlaten van het 

grondgebied ging genomen worden.  

 

Dat de plicht om voorzichtigheid en zorvuldigheid verplichten om een zorgvuldig onderzoek te doen van 

de feiten en alle nodige gegevens te verzamelen om een beslissing te nemen en om met alle elementen 

van het dossier rekening te kunnen houden, na alle kennelijk nuttige feiten geanalyseerd te hebben 

nodig voor het oplossen van onderhavige zaak. (zie bv RvS. (6e K.) n° 221.713,12 december 2012).  

 

Dat de bestreden beslissing ook een inbreuk is op de voorzichtigheidsplicht en zorgvuldigheidsplicht, en 

dat geen enkele administratieve beslissing rechtsgeldig mag genomen worden zonder dat er 

voorafgaand een volledig en gedetaileerd omstandig onderzoek werd gedaan voor het nemen van deze 

beslissing.  

 

Dat de tegenpartij ook een kennelijke beoordelingsfout gemaakt heeft, en het beginsel van algemeen 

behoorlijk bestuur heeft miskend, volgens hetwelke het bestuur verplicht is om rekening te houden met 

alle pertinente elementen van de zaak en een inbreuk heeft gepleegd op artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 met betrekking tot de formele motiveringsplicht van administratieve beslissingen.  
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Dat tot slot, de bestreden beslissing onevenredig is en een inbreuk is op artikel 8 van het Europees 

Verdrag van de Rechten van de Mens;  

 

Dat er derhalve dient overgaan te worden tot annulering van deze bestreden beslissing.”  

 

2.2 Artikel 41 van het Handvest luidt als volgt: 

 

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

instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

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

maatregel wordt genomen; 

(…)” 

 

Uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt duidelijk dat dit artikel niet is gericht tot de 

lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 juli 2014, C- 

141/12 en C-372/12, Y.S. e.a., § 67). Het recht om in elke procedure te worden gehoord maakt echter 

wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, wat een fundamenteel 

beginsel van Unierecht is (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., § 81; HvJ 5 november 2014, C- 

166/13, Mukarubega, § 45; HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §§ 30 en 34). 

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 (zie HvJ 22 

november 2012, C-277/11, M.M., § 87 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie 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 individuele omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt 

genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, C- 

349/07, Sopropé, § 49 en HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 37). 

 

Het recht om te worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis 

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

onpartijdig te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (HvJ 18 december 2008, C-349/07, 

Sopropé, § 50). De verplichting tot eerbiediging van de rechten van verweer van de adressaten van 

besluiten die hun belangen aanmerkelijk raken, rust aldus in beginsel op de overheden van de lidstaten 

wanneer zij maatregelen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 11 

december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 40). 

 

Niettemin blijkt uit vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie dat de grondrechten, zoals de 

eerbiediging van de rechten van verdediging, waarbinnen het hoorrecht moet worden geplaatst, geen 

absolute gelding hebben, maar beperkingen kunnen bevatten, mits deze werkelijk beantwoorden aan de 

doeleinden van algemeen belang die met de betrokken maatregel worden nagestreefd, en, het 

nagestreefde doel in aanmerking genomen, geen onevenredige en onduldbare ingreep impliceren 

waardoor de gewaarborgde rechten in hun kern worden aangetast (zie arresten Alassini e.a., C-317 en 

C-320/08, EU:C:2010:146, § 63, G. en R., EU:C:2013:533, § 33, alsmede Texdata Software, C-418/11, 

EU:C:2013:588, § 84 en HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 43). 

 

Luidens vaste rechtspraak van het Hof leidt een schending van de rechten van de verdediging, in het 

bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve 

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

had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 38, met verwijzing naar de 

arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, § 31; 5 oktober 2000, 

Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian 

Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, § 94, en 6 september 2012, 

Storck/BHIM, C 96/11 P, § 80). 

Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake het opleggen van een inreisverbod, een 
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schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen 

zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit leidt (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 39). 

Om een dergelijke onregelmatigheid te constateren, dient de Raad aan de hand van de specifieke 

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat verzoeker specifieke omstandigheden had kunnen 

aanvoeren die na een individueel onderzoek het al dan niet opleggen van een inreisverbod voor twee 

jaar hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 40). 

 

Te dezen laat verzoeker gelden dat hij, indien hij gehoord zou zijn geweest, aan het bestuur had kunnen 

meedelen dat hij een stabiele en duurzame relatie heeft met een Belgische partner en dat hij al 4 jaar in 

België verblijft en aldus een privéleven heeft opgebouwd.  

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 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 heeft zodoende betrekking op beslissingen tot verwijdering. Het 

is niet betwist dat het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, dat werd getroffen met 

toepassing van artikel 61, § 2, 1° van de vreemdelingenwet, een beslissing tot verwijdering uitmaakt in 

de zin van de artikelen 1, 6° en 74/13 van de vreemdelingenwet. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals onder meer artikel 8 van het EVRM en een billijke 

belangenafweging toebehoren (EHRM 31 januari 2006, nr. 50435/99, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer v. Nederland, EHRM 30 juli 2013, nr. 948/12, Berisha v. Zwitserland, par. 51 met verwijzing 

naar EHRM, Grote Kamer,6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserland, par. 135; 

EHRM 17 april 2014, nr.41738/10, Paposhvili v. België, par. 144). Deze bepaling vormt de omzetting 

van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn) en dient 

richtlijnconform te worden toegepast. Het Hof van Justitie stelt in deze dat wanneer de bevoegde 

nationale autoriteit voornemens is een terugkeerbesluit te nemen, zij aan de door artikel 5 van de 

Terugkeerrichtlijn opgelegde verplichtingen dient te voldoen (HvJ 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, par. 49). 

 

Het kernbetoog van verzoeker is dat de verwerende partij bij het nemen van het bestreden bevel 

onzorgvuldig te werk is gegaan en er niet voldoende rekening werd gehouden met zijn persoonlijke 

situatie, gezondheidstoestand en zijn gezinsleven met een partner. Verzoeker verwijst naar zijn 

Belgische vriendin en de bijgevoegde getuigenverklaring, met wie hij een relatie onderhoudt.  

 

Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten steunt op artikel 61, § 2, 1° van de 

vreemdelingenwet. Daarbij wordt gemotiveerd dat het legaal verblijf in België is verstreken sinds 31 

oktober 2018 en hem geen machtiging tot verblijf als niet-Europese student meer kan worden toegekend 

aangezien hij geen inschrijving als voltijds en regelmatig student heeft voorgelegd. Dit wordt niet betwist 

door verzoeker en vindt steun in het administratief dossier. Aldus werd terecht vastgesteld dat verzoeker 

thans op onregelmatige wijze in het Rijk verblijft. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken; 

de staat dient een redelijke afweging te maken tussen de concurrerende belangen van het individu, 

enerzijds, en de samenleving, anderzijds. Staten beschikken bij deze belangenafweging over een 

zekere beoordelingsmarge. 

 

In het kader van een redelijke afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name 

de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk wordt verbroken, de omvang van de banden in 
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de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen 

dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze 

elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van immigratiecontrole of overwegingen 

inzake openbare orde. 

 

Een belangrijke overweging is of het privé- en gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin 

de betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen er toe 

leidt dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. 

 

Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending 

van artikel 8 EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 april 

2014, Paposhvili/België, § 142). 

 

Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op 

zorgvuldige wijze een redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, 

§84; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde. De Raad gaat daarbij na of de verwerende partij zich bij de 

belangenafweging voldoende rekenschap heeft gegeven van de belangen van het kind en een kennelijk 

redelijke afweging heeft gemaakt. 

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

Dezelfde beginselen gelden voor artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dat artikel 8 van het EVRM 

weerspiegelt. 

 

In de bestreden beslissing wordt aangaande artikel 74/13 van de vreemdelingenwet het volgende 

gemotiveerd: “Bij deze beslissing werd rekening gehouden met eventuele elementen in 

overeenstemming met art 74/13 van de wet van 15.12.1980. Zo blijkt de duur van het verblijf in België 

niet van die aard om de banden met het land van herkomst te kunnen verliezen. Betrokkene kwam in 

september 2015 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 of dat er sprake is van een gezins-en familieleven in de zin van art.8 EVRM. Het is in het 

belang van de staat om alleen die vreemdelingen die aan de voorwaarden voldoen voortzetting van het 

verblijf te verlenen.” 

 

Verzoeker is het niet eens met het feit dat er geen sprake zou zijn van een gezins- en familieleven en 

verwijst naar zijn duurzame relatie ten bewijze waarvan hij een getuigenverklaring van zijn partner heeft 

gevoegd. De Raad merkt op dat de schriftelijke verklaring van mevrouw G.S., van Belgische nationaliteit 

geen datum, noch een handtekening bevat. Uit deze verklaring kan het gesolliciteerd karakter niet 

worden uitgesloten. Noch uit deze verklaring, noch uit het rijksregister blijkt dat verzoeker en mevrouw 

G.S. op hetzelfde adres wonen. In de nota met opmerkingen stelt verweerder het volgende vast: 

“Nazicht van het rijksregister (zie stuk 1 in bijlage), bevestigt dat mevrouw G. S. in Ninove woont, terwijl 

verzoekende partij, tot op het moment van zijn afvoering van verblijfsplaats, geregistreerd stond als 

woonachtig te Halle. Eveneens stelt verzoekende partij in zijn verzoekschrift zelf dat hij nog steeds 

woonachtig is in de C. te Halle. Bovendien blijkt uit het rijksregisters eveneens dat mevrouw G. S. nog 

gehuwd is. Tevens blijkt uit een e-mail van de gemeente dd. 26.03.2019, die zich in het administratieve 

dossier bevindt, dat verzoekende partij niet gekend is het gemeentebestuur van Ninove.” Verzoeker 

toont aldus niet in concreto aan dat hij een stabiele en duurzame relatie onderhoudt met een Belgische 

partner met wie hij zou samenwonen. Verzoeker maakt een gezinsleven in België niet aannemelijk, laat 

staan dat dit gezinsleven beschermenswaardig is in de zin van artikel 8 van het EVRM.  
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Het privéleven van verzoeker heeft zich ontwikkeld in een tijd waarin hij zich bewust was dat zijn 

verblijfsstatus er toe leidt dat het voortbestaan van het privéleven in het gastland vanaf het begin precair 

is. Immers werd hem telkens voor een jaar een verblijfsmachtiging verleend ter voorbereiding van 

hogere studies, die op 26 september 2015 werd opgestart. 

 

In dit geval zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending van artikel 

8 van het EVRM (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, § 70; EHRM 4 december 

2012, nr. 47017/09, § 70). In het arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk oordeelde het EHRM reeds, 

na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij geen gevestigde vreemdeling was en dat zij nooit 

een definitieve toelating had gekregen om in de betrokken lidstaat te verblijven, dat eender welk 

privéleven dat de verzoekende partij had opgebouwd tijdens haar verblijf in het Verenigd Koninkrijk, bij 

het afwegen van het legitieme publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, niet tot gevolg zou 

hebben dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in haar privéleven uitmaakte (EHRM 8 april 

2008, nr. 21878/06, Nnyanzi/Verenigd Koninkrijk). 

 

In casu toont verzoeker niet in concreto aan dat zijn -op geen enkele wijze verduidelijkte- opgebouwde 

contacten in België een zodanige intensiteit hebben dat een verbreking van deze contacten als een 

schending van artikel 8 van het EVRM zou moeten beschouwd worden. De normale binding die ontstaat 

met België enkel door het verblijf hier te lande, is op zich niet voldoende om een schending van het 

privéleven aan te nemen. Verzoeker toont evenmin op concrete en ernstige wijze aan dat hij in zijn land 

van herkomst geen banden meer zouden hebben met familieleden of met andere personen. Bijgevolg 

toont verzoeker niet op concrete wijze aan dat er sprake zou zijn van een privéleven dat valt onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM. Bijgevolg diende geen belangenafweging in dit verband plaats 

te vinden. 

 

De schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond, zodat evenmin wordt aangetoond dat 

verweerder niet deugdelijk heeft geoordeeld in het licht van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Dit 

noopt tot de vaststelling dat verzoeker geen concreet element aanbrengt dat erop zou kunnen wijzen dat 

hij specifieke omstandigheden had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoeker het afleveren 

van het aangevochten bevel om het grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden. De schending 

van het hoorrecht wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

2.3 Verzoeker voert in het tweede middel de schending aan van het rechtszekerheidsbeginsel en 

legitiem vertrouwen, van de artikelen 42bis en 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van het 

beginsel ‘Nemo auditur propriam turpitudinem allegans’, van het beginsel van goede trouw en loyauteit, 

van het evenredigheidsbeginsel en kennelijk beoordelingsfout.  

 

Ter adstrueren van het tweede middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“In dat de bestreden beslising gemotiveerd is op he tvolgende feit:  

 

"Overwegende dat hij op 26.09.2018 een aanvraag tot hernieuwing van zijn machtiging tot verblijf als 

niet-Europese student heeft aagevraagd. Overwegende dat meneer de voorbije schooljaren 2015-2016, 

2016-2017 en 2017-2018 aan IFCAD verder Franse lessen heeft gevolgd. Hij legt thans een 

inschrijvingsattest 2018-2019 aan het CVO Brussel (Centrum voor Volwassenonderwijs) voor.  

 

Overwegende dat het inschrijvingsattest aan het CVO niet kan aanvaard worden, omdat het niet voldoet 

aan de voorwaarden van artikel 58 en 59 van de wet van 15.12.1980, vermits het geen inschrijving 

betreft als voltijds en regelmatig student. Het attest dekt geen volledig leerjaar en er dient opgemerkt te 

worden dat betrokkene reeds 3 jaar Franse lessen heeft gevolgd ter voorbereiding van hogere studies 

en nu plots Nederlandse lessen wenst te volgen aan het CVO. Betrokkene heeft reeds ruimschoots de 

kans gehad om zich voor te breiden op de beoogde hogere studies. Hij leeft het studieplan niet na dat 

hij bij aanvang had geschetst.  

 

Overwegende dat de A-kaart van meneer intussen verstreken is sinds 31.10.2018."  

 

Overwegende dat verwerende partij als voorwendsel het verlopen van de verblijfsvergunning van 

verzoeker gebruikt om bestreden beslissing te rechtvaardigen ;  



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

 

Dat echter, op 26 september 2018, zijnde terwijl het vraag tot verlenging ingediend door verzoeker, zijn 

verblijfsvergunning nog perfect geldig was ;  

 

Dat zijn verblijfsvergunning verlopen is terwijl verwerende partij zijn vraag aan het behandelen was;  

 

Dat terwijl het om een "gewone" verlening van een studenten verblijf ging, verwerende partij toch bijna 6 

maanden erover gedaan heeft om een beslissing te nemen van één pagina;  

 

Dat deze termijn bijzonder lang en onredelijk is ;  

 

Dat zelfs indien de verblijfvergunning van verzoeker nog gelidg had geweest voor 6 maanden na het 

indienen van zijn vraag, de vergunning zou verlopen zijn terwijl verwerende partij de beslissing nam;  

 

Dat deze gevolgen van de onredelijke en onevenredige termijn geen schade kan toebrengen aan de 

vraag van verzoeker, en hem ook niet verweten kan worden, overeenkomstig het algemeen 

rechtsbeginsel “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans” ;  

 

Dat tijdens de periode van 6 maanden, het leven van verzoeker verstoord was en dat hij niet wist of hij 

nog mocht les volgen of hij zich mocht ingschrijven voor hogere studies;  

 

Dat door zo lang erover te doen om een beslissing te nemen, verwerende partij heeft een jonge studen 

in het ongewisse gelaten, en volledig in het donker betreffende zijn adminsitratieve situatie;  

 

Dat hij zijn oorspronkelijk project niet heeft kunnen voortzetten, zodat hij bijna een volledig jaar lessen 

heeft gemist en waardoor hij een gat heeft in zijn educatie ;  

 

Dat deze lange onzekerheid hem ook een persoonlijk lijden heeft bezorgd;  

 

Dat verzoeker sedert bijna 4 jaar studeerd op het grondgebied met het oog om hogere studies eindelijk 

te kunnen aanvatten ;  

 

Dat hem zo plots een bevel tot verlaten van het grondgebied afleveren, zonder verwittiging of enige 

uitleg, en zonder het op voorhand verzamelen van zijn opmerkingen hierover, onevenredig is;  

 

Dat de beslissing hierdoor onevenredig is;  

 

Dat verwerende partij ook een kennelijke beoordelingsfout heeft begaan ;  

 

Dat zij tot slot het rechtsbeginsel van rechtszekerheid en legitiem vertrouwen heeft geschonden, in de 

zin van artikelen 42bis en 62 van de wet van 15 december 1980 evenals de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 met betrekking tot de formele motiveringsplicht van administratieve beslissingen;  

 

Dat door haar beslissing te motiveren op het verlopen van de verblijfsvergunning van verzoeker, terwijl 

zij 6 maanden erover gedaan heeft om een beslissing te nemen, verwerende partij ook het algemeen 

rechtsbeginsel van ter goede trouw en loyauteit heeft geschonden, en het rechtsbeginsel dat vertaald 

werd uit het latijn « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans";  

 

Dat verwerende partij ook het rechtsbeginsel van redelijke termijn heeft miskend, in samenhang met het 

beginsel van rechtszekerheid en de zorgvuldigheidsplicht van het bestuur;  

 

Dat dit volstaat om de bestreden beslissing nietig te verklaren;”  

 

2.4 Verzoeker wijst erop dat hij op 26 september 2018 zijn aanvraag tot hernieuwing van zijn machtiging 

tot verblijf indiende en op dat ogenblik nog over een geldige A-kaart beschikte. Er kan hem aldus in de 

bestreden beslissing niet worden verweten dat zijn verblijfskaart sinds 31 oktober 2018 is verlopen.  

 

De motiveringsplicht die voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), waarnaar 

verzoekers in de hoofding van het middel verwijzen, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van 

de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden 
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beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De overheid 

dient 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 19 maart 

2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde 

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat de juridische en de feitelijke motieven die de bestreden beslissing onderbouwen 

eenvoudig in deze beslissing kunnen gelezen worden. De bestreden beslissing is genomen met 

toepassing van artikel 61, § 2, 1° van de vreemdelingenwet. Voormeld artikel bepaalt: “§ 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;”  

 

Verweerder stelt vast dat verzoeker niet meer voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 58 en 59 

van de vreemdelingenwet vermits hij geen inschrijving als voltijds en regelmatig student heeft 

voorgelegd. Dit wordt niet betwist door verzoeker. Het feit dat hij geen verlenging kan bekomen als 

student is het hoofdmotief. Zelfs aangenomen dat hem niet kan worden verweten dat hij niet meer in het 

bezit is van een regelmatig verblijfsdocument, doet dit geen afbreuk aan het hoofdmotief, met name dat 

hij niet meer is ingeschreven als een voltijds en regelmatig student. Waar verzoeker betoogt dat het 

bestuur zijn vertrouwen heeft geschaad door 6 maanden te ‘wachten’ met het nemen van een 

beslissing, merkt de Raad op dat de wet nergens een termijn voorziet waarbinnen de beslissing zou 

moeten worden genomen na het indienen van een aanvraag tot hernieuwing van zijn machtiging tot 

verblijf. Een behandelingstermijn van zes maanden komt ook niet onredelijk over.  

 

Een schending van de motiveringsplicht, van het rechtszekerheids- en zorgvuldigheidsbeginsel wordt 

niet aangetoond.  

 

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

2.5 In het derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62, alinea 1 van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen en van artikel 7, alinea 1 van de vreemdelingenwet.  

 

Ter adstrueren van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“In dat de bestreden beslissing genomen werd door een « attaché »  

 

Terwijl dat getekend door eende beslissing illegaal is omdat deze genomen werd door een macht die 

hiervoor materieel onbevoegd is;  

 

Dat het uitdrukkelijk bevestigd wordt in artikel 7, alinea 1 van de wet van 15 december 1980 dat een 

bevel om het grondgebied te verlaten valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Minister of zijn 

afgevaardigde;  

 

Dat als de attaché de beslissing genomene heeft en getekend heeft qq de Minister of zijn 

afgevaardigde, het aan verwerende partij toekomt om te bewijzen dat de macht of de handtekening wel 

degelijk werd gedelegeerd;  

 

Dat, in gebreke hiervan, de bestreden beslissing genomen werd en getekend werd door iemand die niet 

de materiele bevoegdheid had, of die niet gedelegeerd werd, en dus dat deze extern illegaal werd 

genomen;  

 

Dat derhalve, er dient vastgesteld te worden dat de bestreden beslissing niet voldoet aan de 

vormvereisten, door materiele onbevoegdheid van de macht die de beslissing getekend heeft.  

 

Dat de beslissing op deze grond dient geanuleerd te worden.” 

 

2.6 Verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing niet kon worden genomen door de betrokken 

attaché.  
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In de nota met opmerkingen stelt verweerder vast dat de bestreden beslissing is genomen door attaché 

W.V. die weldegelijk over een delegatiebevoegdheid beschikt. “Verwerende partij wenst op te merken 

dat, overeenkomstig artikel 6 van het Ministerieel Besluit van 18 maart 2009, de delegatie van 

bevoegdheid wordt verleend aan de attachés van de Dienst Vreemdelingenzaken voor de toepassing 

van artikel 61, § 2 en § 3, van de vreemdelingenwet. De thans bestreden beslissing werd genomen in 

uitvoering van artikel 61, §2 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing is genomen door de 

bevoegde attaché die over delegatie van bevoegdheid beschikte. De bestreden beslissing voldoet aan 

alle vormvereisten, aangezien de naam, de handtekening en de functie van de persoon die de 

beslissing heeft genomen uitdrukkelijk worden vermeld.” 

 

Het derde middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

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

 

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

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


