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 nr. 230 668 van 20 december 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. MBOG 

Jozef Buerbaumstraat 44 

2170 MERKSEM 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 5 maart 2019 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 5 februari 2019 waarbij 

een verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard (bijlage 42) en van diens beslissing van dezelfde 

datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 8 maart 2019 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 23 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 november 

2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat D. MBOG verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 28 mei 2012 een aanvraag in tot afgifte van een visum type D met het oog 

op studies aan de VUB. Deze aanvraag werd ingewilligd. 
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1.2. Op 4 februari 2013 werd verzoekster in het bezit gesteld van een A-kaart. De geldigheidsduur van 

de A-kaart werd regelmatig verlengd op basis van de vaststelling dat verzoekster was ingeschreven om 

te studeren aan door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen. 

 

1.3. De administratieve diensten van de gemeente Bornem stelden verweerder op 7 november 2016 op 

de hoogte van het feit dat verzoekster tot een verblijf wenste te worden gemachtigd met het oog op 

studies aan het CERIS, een private onderwijsinstelling. Deze aanvraag werd op 6 maart 2017 

ingewilligd.  

 

1.4. Op 9 maart 2018 deelden de administratieve diensten van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw 

verweerder mee dat verzoekster verzocht om tot een verder verblijf in het Rijk te worden gemachtigd 

met het oog op studies aan het CERIS. Deze aanvraag werd op 12 april 2018 ingewilligd en verzoekster 

werd in het bezit gesteld van een A-kaart waarvan de geldigheidsduur verstreek op 30 september 2018. 

 

1.5. De administratieve diensten van de gemeente Melle stelden verweerder op 5 december 2019 in 

kennis van het feit dat verzoekster zich aanmeldde en aangaf opnieuw te zijn ingeschreven aan het 

CERIS. 

 

1.6. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

nam op 5 februari 2019 de beslissing waarbij een verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard en de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De beslissing waarbij een verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard, die verzoekster op 6 februari 

2019 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 1/1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 1/2, §§ 2 en 

3 vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt de verblijfsaanvraag die op 

05/12/2018 door de hieronder geïdentificeerde betrokkene ingediend werd om de volgende reden 

onontvankelijk verklaard :  

 

X  Zij heeft niet bewezen dat hij de door hem te betalen retributie betaald heeft; 

 

Naam – Voorna(a)m(en) : [E.M.A.] 

[…] 

Nationaliteit : Kameroen 

[…]” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, dat verzoekster ook op 6 februari 2019 ter kennis werd 

gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“De heer, die verklaart te heten: 

naam: [E.M.A.], 

[…] 

nationaliteit: Kameroen 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel 13 van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten : 

 

Gelet op artikel 13,§3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 5 juni 1993; 
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Overwegende dat betrokkene op 01.03.2017 gemachtigd werd tot een verblijf in België van meer dan 3 

maanden beperkt tot de duur van haar studies aan de private onderwijsinstelling Ceris 

 

Overwegende dat betrokkene niet geslaagd was voor het schooljaar 2016-2017 en geen resultaten 

overmaakt voor het opleidingsonderdeel courses en dat de onderwijsinstelling attesteerde “Ms [E.M.A.] 

is exceptionally allowed to postpone the defense of her master thesis tot june 2018 session and no 

additionally extension of this deadline will be accepted by the Ceris board” 

 

Overwegende dat betrokkene ook in het schooljaar 2017-2018 niet geslaagd is en dus geen 

studievoortgang kan aantonen 

 

Overwegende dat betrokkene sinds schooljaar 2016-2017 aan Ceris studeert en nog steeds geen 

einddiploma heeft behaald 

 

Overwegende dat de aanvraag tot verlenging op 05.12.2018 op datum van 11.12.2018 onontvankelijk 

werd verklaard 

 

Overwegende dat haar A kaart verstreken is sinds 30.09.2018 

 

Overwegende dat de voorwaarden gesteld aan haar verblijf als student bijgevolg niet meer vervuld zijn. 

 

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

74/13 van de wet van 15/12/1980. Zo is de duur van het verblijf niet van die aard om de banden met het 

thuisland te verliezen. 

Uit het administratief dossier blijkt evenmin dat zijn gezondheidstoestand, gezins-en familieleven een 

mogelijke belemmering kunnen vormen of een dermate ernstig belang kunnen vertegenwoordigen voor 

betrokkene dat hij zich in de onmogelijkheid zou bevinden om gevolg te geven aan deze beslissing.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing 

 

De Raad dient ambtshalve te onderzoeken of een bestreden beslissing werd genomen door de hiertoe 

bevoegde overheid. De bevoegdheid van de steller van een bestuurlijke beslissing raakt immers de 

openbare orde (RvS 11 juli 2013, nr. 224.332). 

 

Het staat vast dat de in casu eerste bestreden beslissing werd genomen door attaché S.B. als 

“gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en voor Asiel en Migratie”.  

 

In de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar artikel 1/1 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) en naar artikel 1/2, §§ 2 en 3, vierde lid van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 8 oktober 1981). De Raad merkt op 

dat in artikel 1/1 van de Vreemdelingenwet niet kan worden gelezen dat een attaché bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken bevoegd is om een aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk te verklaren 

omdat de aanvrager geen retributie betaalde. In het artikel 1/2, § 2 van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 was wel bepaald dat indien de aanvrager geen betalingsbewijs aanbracht “de overheid die 

bevoegd is om de verblijfsaanvraag in ontvangst te nemen of er een beslissing over te nemen” de 

verblijfsaanvraag onontvankelijk kon verklaren. Er dient evenwel te worden geduid dat het koninklijk 

besluit van 16 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen waarbij het 

artikel 1/2, § 2 in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 werd ingevoerd bij arrest nr. 245.404 van 11 

september 2019 door de Raad van State werd vernietigd. Artikel 1/2, § 2 van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 dient derhalve te worden geacht nooit te hebben bestaan. Uit een vernietigde bepaling kan 

niet worden afgeleid dat een attaché bij de Dienst Vreemdelingenzaken bevoegd zou zijn om de eerste 

bestreden beslissing te nemen. Verweerder toont ter terechtzitting niet aan dat er enige juridische grond 

zou bestaan, die zou toelaten te concluderen dat een attaché bij de Dienst Vreemdelingenzaken 

bevoegd was om de eerste bestreden beslissing te nemen. 
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De vaststelling dat de eerste bestreden beslissing werd genomen door een hiertoe onbevoegde 

ambtenaar volstaat om deze beslissing te vernietigen. Een onderzoek van het onderdeel van het enig 

middel dat betrekking heeft op de eerste bestreden beslissing is bijgevolg niet meer vereist. 

 

3. Onderzoek van het beroep gericht tegen de tweede bestreden beslissing 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en 

van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Zij stelt het volgende in haar synthesememorie: 

 

“In de nota met opmerkingen stelt de verwerende partij ten onrechte dat verzoekster dat er in casu geen 

sprake kan zijn van scheiding van de formele en de materiële motiveringsplicht. Verzoekster is van 

oordeel dat de verwerende partij met bepaalde elementen geen rekening heeft gehouden bij het nemen 

van de bestreden beslissing. 

 

Met betrekking tot de betaling van retributie 

 

De verwerende partij heeft de aanvraag tot verlenging van verzoekster onontvankelijk verklaard uit 

gebrek van bewijs van betaling van de retributie. 

 

Aangezien de betaling van de retributie één van de voorwaarden betreft voor de behandeling van een 

aanvraag tot verlenging van een verblijfsvergunning. Verzoekster in casu heeft haar aanvraag ingediend 

doch ze stelde vast dat het bewijs van betaling van de retributie ontbra[…]k. 

 

Verzoekster kreeg echter geen mogelijkheid om deze aanvraag alsnog te regulariseren. De verwerende 

partij heeft ervoor gekozen om haar een definitieve weigering te geven waardoor ze haar studies stop 

zou kunnen zetten in plaats van haar de mogelijkheid te geven om het bewijs van de retributie nog voor 

te leggen. 

 

De verwerende partij heeft een manifeste onredelijke beslissing genomen aangezien het nadeel voor 

verzoekster niet proportioneel is met de vormvereiste die ze niet tijdig nageleefd heeft. 

 

Gelet op het feit dat de administratieve overheid de beginselen van behoorlijk bestuur en meer bepaald 

het redelijkheidsbeginsel dient na te leven, kunnen we vaststellen dat de bestreden beslissing de 

beginselen van behoorlijk bestuur schendt. 

 

Met betrekking tot het feit dat verzoekster nog geen diploma heeft 

 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat verzoekster sedert het schooljaar 2016-2017 

nog steeds geen diploma heeft gekregen. De verwerende partij verwijst hierbij naar het feit dat de 

school van verzoekster haar tot juni 2018 demogelijkheid gaf om haar thesis te doen. Het [feit] dat ze na 

die periode nog steeds geen eindresultaten kon voorleggen wordt als tegenindicatie weerhouden voor 

de verlenging van haar verblijfsvergunning. 

 

Het feit dat verzoekster geen diploma heeft behaald kan niet betwist worden, verzoekster betwist 

evenmin het feit dat de school haar de mogelijkheid had gegeven om haar thesis in juni 2018 te maken. 

Er dient echter gepreciseerd te worden dat de school van verzoekster haar een extra verlenging heeft 

gegeven wegens buitengewone omstandigheden. 

 

De kwestieuze buitengewone omstandigheden betreffen haar gezondheidstoestand. Verzoekster leed 

gedurende een lange periode aan ernstige anemia. Ze had problemen met haar bloed waardoor ze zich 

onmogelijk kon concentreren. Ze werd hiervoor door artsen opgevolgd. Zo verklaarde de behandelende 

arts het volgende over de gevolgen van haar ziekte: 

 

Hierbij verklaar ik dat bovengenoemde patiënt soms moe kan zijn omwille van onlangs vastgestelde 

anemie. 

We startten hiervoor therapie, dus binnen enkele maanden zou dit normaal gezien in orde moeten zijn. 
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De school van verzoekster is op de hoogte van de precaire gezondheidstoestand van verzoekster en de 

gevolgen daarvan voor de normale verloop van haar schooljaar. De school heeft haar hierdoor de 

mogelijkheid om haar thesis in het schooljaar 2018-2019 te doen. Zo luidt het schrijven van de school: 

 

Due to medical reasons, Ms. [E.M.A.] is exceptionally allowed to postpone the submission of her master 

thesis and the final examination to june 2019. 

 

Uit al het voorgaande blijkt dat de motivering van de bestreden beslissing gebrekkig is en dient 

vernietigd te worden.” 

 

3.2.1. De Raad merkt op dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid deze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in artikel 3 van de wet 

van 29 juli 1991, 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 verweerder in de tweede bestreden 

beslissing duidelijk het determinerende motief heeft aangegeven op grond waarvan deze beslissing is 

genomen. Hij heeft immers toegelicht dat hij toepassing maakt van artikel 13, § 3 van de Vreemde-

lingenwet en verzoekster het bevel om het grondgebied te verlaten geeft omdat de geldigheidsduur van 

haar A-kaart reeds is verstreken sedert 30 september 2018. Verweerder heeft tevens uiteengezet dat 

verzoekster reeds sedert het academiejaar 2016 - 2017 aan het CERIS studeert en geen einddiploma 

heeft behaald. Hij heeft toegelicht dat het bestuur van deze school, toen verzoekster niet geslaagd bleek 

te zijn voor de studies die zij volgde tijdens het academiejaar 2016 - 2017, zelf aangaf dat verzoekster 

ten uitzonderlijken titel toelating werd gegeven om de verdediging van haar masterproef uit te stellen tot 

juni 2018 en dat geen verdere termijnverlenging zou worden toegestaan. Uit de motivering van de 

tweede bestreden beslissing blijkt ook dat verweerder rekening heeft gehouden met de verplichtingen 

die voortvloeien uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Deze motivering is pertinent en draag-

krachtig. Ze laat verzoekster toe om haar rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals bepaald in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, 

kan niet worden vastgesteld. 

 

3.2.2. Verder moet worden geduid dat het redelijkheidsbeginsel de Raad niet toelaat het oordeel van het 

bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid 

ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief 

volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).  

 

Verzoekster stelt dat het bestuur van het CERIS, nadat zij voor het tweede jaar op rij niet overging tot 

het neerleggen van haar masterproef, aangaf dat haar nogmaals ten uitzonderlijken titel een uitstel werd 

toegestaan tot juni 2019. Zij licht toe dat zij een medisch attest aanbracht waaruit blijkt dat zij leed aan 

bloedarmoede en zij daarom soms moe kon zijn. Zij toont hiermee evenwel niet aan dat verweerder 

verkeerdelijk vaststelde dat de A-kaart waarover zij beschikte slechts geldig was tot 30 september 2018 

en dat zij pas in december 2018 om een verlenging van deze verblijfstitel verzocht. Zij toont evenmin 

aan dat verweerder kennelijk onredelijk optrad door erop te wijzen dat zij reeds twee jaar de 

mogelijkheid had om haar masterproef in te dienen en te verdedigen. De Raad merkt hierbij op dat uit 

het voorgelegde medische attest niet blijkt dat verzoekster niet in staat zou zijn om een masterproef te 

schrijven of te verdedigen, doch enkel dat zij soms moe kan zijn omdat zij lijdt aan bloedarmoede. Het 

feit dat het bestuur van het CERIS, dat uiteraard ook eigen belangen heeft, terugkwam op een eerdere 

beslissing om verzoekster geen bijkomende termijn meer toe te staan om haar masterproef neer te 

leggen impliceert niet dat verweerder verzoekster op basis hiervan tot een verder verblijf dient te 

machtigen of, nu niet tijdig een verlenging van de vorige verblijfstitel werd gevraagd, een nieuwe 

aanvraag om machtiging tot verblijf met het oog op studies aan een niet door de overheid 

georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling dient in te willigen.  

 

Ter terechtzitting blijkt daarenboven niet dat verzoekster nog enig belang heeft bij haar grief dat 

verweerder onredelijk optrad door haar, op basis van het feit dat het CERIS haar nogmaals ten 

uitzonderlijken titel de kans gaf om haar masterproef in te dienen in juni 2019, geen verblijfsmachtiging 

toe te staan en haar daarentegen het bevel om het grondgebied te verlaten te geven. De door deze 

private onderwijsinstelling bepaald einddatum voor het neerleggen van de masterproef is immers 

verstreken en er wordt niet aannemelijk gemaakt dat zij, zo zij haar masterproef ondertussen niet tijdig 

zou hebben ingediend en verdedigd, alsnog kan worden ingeschreven aan het CERIS.  
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Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het feit dat één van de bestreden beslissingen dient te worden vernietigd past het de kosten 

van het beroep ten laste te leggen van verweerder. 

 

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 5 februari 2019 waarbij een verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de beslissing van de gemachtigde van de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 5 februari 2019 tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten wordt verworpen. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verweerder. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig december tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

mevr. H. CALIKOGLU, toegevoegd griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

H. CALIKOGLU G. DE BOECK 

 


