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 nr. 176 425 van 18 oktober 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 16 juni 2016 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 12 mei 2016 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 21 juni 2016 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 juli 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 september 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. JANSSENS, die loco advocaat P. ROBERT verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij dient op 17 november 2015 een aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in casu haar echtgenote die de Belgische nationaliteit verwierf. 

 

Op 12 mei 2016, met kennisgeving op 17 mei 2016, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de volgende beslissingen, die de eerste en tweede bestreden beslissing vormen: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de 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 
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aanvraag van een verblijfs- kaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 17.11.2015 werd 

ingediend door: 

 

Naam: K. (...) 

Voornaam: L. (...) 

Nationaliteit: Armenië 

Geboortedatum: (...).1938 

Geboorteplaats: Onbepaald 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (...) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging de Belgische 

onderdaan moet aantonen 'dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

Aan de voorwaarden wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan 

honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, §1, 3° van de wet van 26 mei 2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen: 

(...) 

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen ' 

 

Als bewijs van haar bestaansmiddelen legt de referentiepersoon een attest van de Rijksdienst voor 

Pensioenen dd. 04.11.2015 voor waaruit blijkt dat ze sedert 01.06.2015 een IGO of Inkomensgarantie 

voor ouderen ontvangt. Echter, gezien dit IGO-bedrag wordt beschouwd als een aanvullend 

bijstandsstelsel, kan het niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon. 

 

De behoeftenanalyse overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van diezelfde wet hoeft niet te worden 

gemaakt. Er is immers niet vastgesteld dat de bestaansmiddelen ontoereikend zijn, wel dat ze niet in 

aanmerking kunnen worden genomen. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

 

Het recht op verblijf wordt-geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis: artikel 7, §1, 2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van: “Eerst middel, genomen uit 

de schending van artikelen 40 ter en 62 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van artikelen 7.1.c van de 

richtlijn 2003/86/EG, 10 en 11 van de Grondwet, en 7 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie (hierna het Handveest)“. Zij structureert haar uiteenzetting als volgt: 

 

“Artikel 10 van de wet van 15.12.1980 vormt, wat de inkomensvereiste betreft, een omzetting van artikel 

7.1.c van de richtlijn 2003/86/EG.  

Artikel 40ter herneemt dezelfde voorwaarde voor de familieleden van Belgen1. Om een eenvormige en 

coherente toepassing van het Europees recht te verzekeren2 moet aldus de inkomensvereiste van 

artikel 40ter zoals de inkomensvereiste van artikel 10 toegepast worden. Dit betekent rekening 

houdende met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.  

Het middel wordt in twee onderdelen ontwikkeld.  
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Het eerste onderdeel gaat ervan uit dat artikelen 10 en 40ter van de wet met artikel 7.1.c van de richtlijn 

verenigbaar zijn, zodat de schending van artikel 40ter (samen met artikel 62) ingeroepen wordt.  

Indien uw Raad oordeelt dat artikelen 10 en 40ter van de wet onverenigbaar zijn met artikel 7.1.c van de 

wet, vormt de bestreden beslissing een schending van artikel 7.1.c van de wet, samen gelezen met 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

In beide gevallen vormt de bestreden beslissing ook een schending van artikel 7 van het Handvest.” 

 

Het eerste onderdeel luidt: 

 

“Artikel 7.1.c van de richtlijn luidt als volgt: 

1. “Bij de indiening van het verzoek tot gezinshereniging kan de betrokken lidstaat de persoon die het 

verzoek heeft ingediend, verzoeken het bewijs te leveren dat de gezinshereniger beschikt over: 

(…) c) stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf en zijn gezinsleden te onderhouden, 

zonder een beroep te doen op het stelsel voor sociale bijstand van de betrokken lidstaat. De lidstaten 

beoordelen daartoe de aard en de regelmaat van deze inkomsten en kunnen rekening houden met de 

nationale minimumlonen en pensioenen, evenals met het aantal gezinsleden”. 

Considerans 5 voorgaande aan de richtlijn stelt: 

“(5) De lidstaten passen deze richtlijn toe zonder onderscheid te maken op grond van ras, huidskleur, 

etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere 

denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of 

seksuele geaardheid”. 

Dit wordt in de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende 

richtsnoeren voor de toepassing van Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging van 

3.4.2014 (http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2d6d4b3c-bbbc-11e3-86f9-

01aa75ed71a1.0016.01/DOC_1&format=PDF) herhaald: 

“Tot slot moet de richtlijn worden geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd overeenkomstig de 

grondrechten, en in het bijzonder het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie en 

gezinsleven8, het beginsel van non-discriminatie, de rechten van het kind en het recht op een 

doeltreffende voorziening in rechte, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens (EVRM) en het EU-Handvest van de grondrechten (hierna “het Handvest” genoemd)”. 

De rechtsleer schrijft aldus: 

“Opvallend is dat de Vreemdelingenwet geen uitzondering voorziet op de voorwaarde van 

bestaansmiddelen voor een aantal kwetsbare personen: bejaarden, personen met een handicap, zieken 

en zwangere vrouwen. Ofwel zullen deze personen ten laste vallen van de sociale bijstand, hetgeen 

krachtens de Vreemdelingenwet per definitie een uitgesloten uitkering is. Ofwel beschikken deze 

personen over een uitkering die in se niet uitgesloten is, maar zullen zij in de meeste gevallen geen 

wettelijk referentiebedrag van 120% leefloon kunnen bewijzen, waardoor opnieuw een grote kans 

bestaat dat de gezinshereniging geweigerd wordt. 

Men kan zich afvragen of het feit dat geen vrijstelling voorzien is voor bovenvermelde personen geen 

verboden vorm van (indirecte) discriminatie is op basis van leeftijd resp. handicap en gezondheid. 

Volgens ons staat de bestaansmiddelenvoorwaarde op dit punt op gespannen voet met het Unierecht 

en het internationaal recht” 

In het arrest O. en S. t. Maahanmuuttovirasto van 6.12.2012 (C-356/11 en 357/11) oordeelde het 

Europees Hof van Justitie: 

“71 Deze bepaling verlangt wel dat de onder meer in hoofdstuk IV van richtlijn 2003/86 vermelde 

voorwaarden in acht worden genomen. Artikel 7, lid 1, sub c, van deze richtlijn vormt een van die 

voorwaarden en bepaalt dat de lidstaten het bewijs kunnen verlangen dat de gezinshereniger over 

stabiele en regelmatige inkomsten beschikt die, zonder dat een beroep hoeft te worden gedaan op het 

stelsel voor sociale bijstand van de betrokken lidstaat, volstaan om zichzelf en zijn gezinsleden te 

onderhouden. Diezelfde bepaling preciseert dat de lidstaten daartoe de aard en de regelmaat van deze 

inkomsten beoordelen en rekening kunnen houden met de nationale minimumlonen en -pensioenen en 

het aantal gezinsleden (reeds aangehaald arrest Chakroun, punt 42). 72 Aangaande voornoemd artikel 

4, lid 1, moet allereerst worden benadrukt dat het door richtlijn 2003/86 vereiste geïndividualiseerd 

onderzoek van de verzoeken om gezinshereniging in beginsel betrekking heeft op de inkomsten van de 

gezinshereniger en niet op de inkomsten van de onderdaan van het derde land waarvoor uit hoofde van 

gezinshereniging een verblijfsrecht wordt aangevraagd (zie arrest Chakroun, punten 46 en 47). 73 Wat 

bovendien bedoelde inkomsten betreft biedt de zinsnede „beroep op het stelsel voor sociale bijstand” in 

artikel 7, lid 1, sub c, van richtlijn 2003/86 een lidstaat niet de mogelijkheid, gezinshereniging te 

weigeren aan een gezinshereniger die bewijst over stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten te 

beschikken om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden maar die, gelet op de hoogte van zijn 

inkomsten, toch een beroep zal kunnen doen op bijzondere bijstand om te voorzien in bijzondere, 
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individueel bepaalde noodzakelijke kosten van het bestaan of op inkomensondersteunende maatregelen 

(zie arrest Chakroun, punt 52). 74 Voorts heeft het Hof geoordeeld dat, aangezien gezinshereniging de 

algemene regel is, de bevoegdheid in artikel 7, lid 1, sub c, van richtlijn 2003/86 strikt moet worden 

uitgelegd. De lidstaten mogen hun handelingsvrijheid dus niet zo gebruiken dat afbreuk wordt gedaan 

aan het doel van de richtlijn en aan het nuttig effect daarvan (arrest Chakroun, punt 43). 75 Ten slotte 

moet in herinnering worden gebracht dat, zoals uit punt 2 van de considerans van richtlijn 2003/86 blijkt, 

deze de in het Handvest neergelegde grondrechten en beginselen erkent. 76 Artikel 7 van het 

Handvest, dat rechten omvat die overeenstemmen met de door artikel 8, lid 1, van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden gewaarborgde 

rechten, erkent het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven. Deze bepaling van het 

Handvest moet bovendien worden gelezen in samenhang met de verplichting, rekening te houden met 

de in artikel 24, lid 2, van het Handvest erkende belangen van het kind, en in aanmerking te nemen dat, 

overeenkomstig voormeld artikel 24, lid 3, een kind regelmatig persoonlijke betrekkingen met zijn beide 

ouders moet kunnen onderhouden (zie reeds aangehaald arrest Parlement/Raad, punt 58, en arrest van 

23 december 2009, Detiček, C-403/09 PPU, Jurispr. blz. I-12193, punt 54). 

7 

77 Artikel 7, lid 1, sub c, van richtlijn 2003/86 mag niet aldus worden uitgelegd en toegepast dat deze 

toepassing zou indruisen tegen de in voormelde bepalingen van het Handvest neergelegde 

grondrechten. 78 De lidstaten moeten immers niet alleen hun nationale recht conform het Unierecht 

uitleggen, maar er ook op toezien dat zij zich niet baseren op een uitlegging van een tekst van afgeleid 

recht die in conflict zou komen met de door de rechtsorde van de Unie beschermde grondrechten (zie 

arresten Parlement/Raad, punt 105, en Detiček, punt 34)”. 

Verzoeker zelf is 77 jaar oud en in slechte gezondheid. Zijn echtgenote, met wie hij al … 50 jaar 

getrouwd is, is 70 jaar oud en ziek. Volgens de attesten uit het administratief dossier (zie b.v. het 

medisch attest van 27.2.2009) heeft ze medische behandelingen nodig die in Armenië niet beschikbaar 

zijn. Ze is niet in staat een andere inkomstenbron dan de inkomensgarantie voor ouderen te bekomen. 

De nationale wetgeving moet conform het EU-recht geïnterpreteerd worden. 

Verzoeker en zijn echtgenote worden door de bestreden beslissing behandeld alsof ze nog jong waren 

en in goede gezondheid verkeerden, terwijl de leeftijd en de gezondheidstoestand van de echtgenote 

van verzoeker het onmogelijk maken eigen inkomsten in de zin van artikel 40ter van de wet te 

verkrijgen. 

De discriminatie kan erin bestaan twee identieke toestanden op een verschillende wijze te behandelen. 

Er is echter ook sprake van discriminatie wanneer twee verschillende situaties, zoals in casu, op 

dezelfde manier behandeld worden. 

Door de aanvraag tot gezinshereniging van verzoeker te verwerpen zonder rekening te houden met de 

leeftijd en de gezondheidstoestand van zijn echtgenote schendt tegenpartij artikelen 40ter en 62 van de 

wet, evenals artikelen 10 en 11 van de Grondwet en artikel 7 van het Handvest. 

De interpretatie van de wet die door de bestreden beslissing wordt gemaakt heeft als gevolg dat 

bepaalde personen zoals verzoeker, omwille van de leeftijd en/of de gezondheid van hun Belgische 

echtgenoot nooit in België op een wettelijke wijze zullen kunnen samenwonen. Zodoende schendt de 

bestreden beslissing de in het middel ingeroepen middelen.” 

 

2.2. Waar de verzoekende partij in haar toelichting opmerkt “Indien uw Raad oordeelt dat artikelen 10 en 

40ter van de wet onverenigbaar zijn met artikel 7.1.c van de wet, vormt de bestreden beslissing een 

schending van artikel 7.1.c van de wet, samen gelezen met artikelen 10 en 11 van de Grondwet.” gaat 

de Raad ervan uit dat zij bedoelt artikel 7.1.c van de eerder opgesomde richtlijn 2003/86/EG en niet van 

een “wet”. Immers indien dit geen verspreking en materiële vergissing is, zou het onderdeel 

onontvankelijk zijn bij gebreke aan precisering van welke “wet” de verzoekende partij bedoelt. 

 

Voorts kan de verwerende partij gevolgd worden dat de richtlijn 2003/86/EG werd omgezet in de 

Belgische rechtsorde door de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (vreemdelingenwet). Na de omzetting van een richtlijn kunnen particulieren slechts op 

dienstige wijze een beroep doen op de bepalingen van de richtlijn indien de nationale 

omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en met C-

258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 en C-

279/91, Suffritti, punt 13; RvS 2 april 2003, nr. 117.877). De verzoekende partij toont dit evenwel niet 

aan. Daarenboven moet worden benadrukt dat er in casu geen intracommunautair aspect aanwezig is, 

zodat hoe dan ook niet nuttig kan worden verwezen naar voormelde richtlijn. Bovendien regelt de 

richtlijn 2003/86/EG de voorwaarde van gezinshereniging waaronder derdelanders, die wettig verblijven, 

hun familieleden kunnen doen overkomen, wat blijkt uit haar artikel 2. Artikel 3.3 van deze richtlijn 
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bepaalt trouwens uitdrukkelijk dat deze niet van toepassing is op gezinsleden van een burger van de 

Unie. In casu gaat het om een gezinshereniging met een Belgische onderdaan, waardoor de richtlijn 

2003/86/EG niet van toepassing is. Ten overvloede wordt er nog opgemerkt dat artikel 7.1.c. van 

voornoemde richtlijn, zoals door de verzoekende partij wordt geciteerd, zelf stelt dat de stabiele en 

regelmatige inkomsten die dienen te worden voorgelegd, slechts deze zijn die geen beroep op het 

stelsel voor sociale bijstand van de betrokken lidstaat vergen. Zoals verder blijkt, zijn de voorgelegde 

bestaansmiddelen deel uitmakend van het sociale bijstandsstelsel van België zodat deze niet in 

aanmerking kunnen genomen worden. De verwijzing van de verzoekende partij naar considerans 5 van 

deze richtlijn doet aan het voorgaande geen afbreuk. 

 

Om dezelfde redenen is de verwijzing van de verzoekende partij naar het arrest C-356/11 en 357/11 van 

6 december 2012 van het Hof van Justitie evenmin dienstig, nu in casu enkel inkomsten zijn voorgelegd 

die behoren tot het sociale bijstandstelsel en er in casu geen sprake is van stabiele en regelmatige 

inkomsten die niet behoren tot het sociale bijstandstelsel, zodat in casu evenmin sprake is van een 

bijkomend beroep op bijzondere bijstand. De verwijzing en het geciteerde is niet dienstig. 

 

Verder wordt er opgemerkt dat in de mate de verzoekende partij meent dat de artikelen 10 en 40ter van 

de vreemdelingenwet onverenigbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, de raad deze 

toetsing niet mag verrichten. De Raad vermag immers niet een dergelijke toetsing door te voeren (cf. 

RvS 23 februari 2000, nr. 85.592; RvS 23 juni 2004, nr. 132.916). Dit onderdeel is onontvankelijk, 

daargelaten de terechte opmerking van de verwerende partij in haar nota, waarbij zij erop wijst dat het 

Grondwettelijk Hof zich over de kritiek op artikel 40ter van de vreemdelingenwet al heeft uitgesproken in 

haar arrest 121/2013 van 26 september 2013. De Raad sluit zich aan bij de volgende opmerking van de 

verwerende partij: 

“Waar verzoeker kritiek levert op artikel 40ter van d vreemdelingenwet en stelt dat de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet zijn geschonden, kan gewezen worden op arrest nr. 121/2013 van het Grondwettelijke 

Hof, dat d.d. 26 september 2013 onder meer oordeelde wat volgt: 

‘(…) B.52.3. Bovendien vormen de aan de Belgische gezinshereniger opgelegde striktere 

inkomensvoorwaarden een relevante maatregel om het voortbestaan van het stelsel voor sociale 

bijstand en het verblijf van de familieleden van de gezinshereniger in menswaardige omstandigheden te 

verzekeren In tegenstelling met de « burger van de Unie », wiens verblijfsrecht kan worden ingetrokken 

wanneer hij een onredelijke last voor de begroting van de Staat wordt, beschikt de Belg over het recht 

op de sociale bijstand zonder op enig ogenblik het risico te lopen dat zijn verblijfsrecht hem wordt 

afgenomen, zodat het feit dat aan de Belg die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend en die 

gebruik wenst te maken van zijn recht op gezinshereniging de verplichting wordt opgelegd aan te tonen 

dat hij over meer financiële en materiële middelen beschikt dan de « burger van de Unie », het mogelijk 

maakt het voortbestaan van het socialezekerheidsstelsel te verzekeren.  

Het kan immers niet worden uitgesloten, enerzijds, dat de tenlasteneming van zijn familieleden de 

financiële situatie van die Belgische onderdaan zodanig verergert dat hij, na verloop van een bepaalde 

periode, van de sociale bijstand afhankelijk wordt om zijn eigen essentiële behoeften te verzekeren en, 

anderzijds, dat het recht op de eerbiediging van het gezinsleven, verankerd in artikel 22 van de 

Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, aan de overheden de 

verplichting oplegt om, zelfs in een dergelijke situatie, geen einde te maken aan het verblijf van zijn 

familieleden die in voorkomend geval sedert een bepaald aantal jaren legaal op het Belgische 

grondgebied verblijven.  

B.53. Het Hof dient voorts de evenredigheid van de bestreden maatregelen te onderzoeken in zoverre 

zij betrekking hebben op de gezinshereniging met bloedverwanten in de opgaande lijn, op de vereisten 

inzake bestaansmiddelen en op de leeftijdsvereisten voor echtgenoten en partners. (…)’” 

 

Het betoog van de verzoekende partij dat stelt dat:” De rechtsleer schrijft aldus:  

“Opvallend is dat de Vreemdelingenwet geen uitzondering voorziet op de voorwaarde van 

bestaansmiddelen voor een aantal kwetsbare personen: bejaarden, personen met een handicap, zieken 

en zwangere vrouwen. Ofwel zullen deze personen ten laste vallen van de sociale bijstand, hetgeen 

krachtens de Vreemdelingenwet per definitie een uitgesloten uitkering is. Ofwel beschikken deze 

personen over een uitkering die in se niet uitgesloten is, maar zullen zij in de meeste gevallen geen 

wettelijk referentiebedrag van 120% leefloon kunnen bewijzen, waardoor opnieuw een grote kans 

bestaat dat de gezinshereniging geweigerd wordt.  

Men kan zich afvragen of het feit dat geen vrijstelling voorzien is voor bovenvermelde personen geen 

verboden vorm van (indirecte) discriminatie is op basis van leeftijd resp. handicap en gezondheid. 

Volgens ons staat de bestaansmiddelenvoorwaarde op dit punt op gespannen voet met het Unierecht 
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en het internationaal recht” kan bijgevolg niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen. 

 

De verzoekende partij voert de schending aan van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en van artikel 40ter van de vreemdelingenwet dat ten tijde van het nemen van de 

bestreden beslissing luidt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen; 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een minderjarige 

Belg, die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen. 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet de Belgische 

onderdaan aantonen: 

– dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die voorwaarde 

wordt geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderd twintig 

procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 

op maatschappelijke integratie. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen: 

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen; 

3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij [actief werk zoekt; 

– dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de familieleden, die gevraagd 

heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden die 

gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het 

artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgelijk Wetboek en over een 

ziektekostenverzekering beschikt die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. De Koning 

bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de Belgische 

onderdaan bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden.] (2) 

Als een attest van geen huwelijksbeletsel werd afgeleverd, zal er naar aanleiding van een onderzoek 

van een aanvraag tot gezinshereniging gebaseerd op het voltrokken huwelijk waarvoor het attest werd 

afgeleverd, niet worden overgegaan tot een nieuw onderzoek, tenzij er zich nieuwe elementen 

voordoen. 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° bedoelde personen, dienen beide echtgenoten of 

partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar. 

Onder de voorwaarden vermeld in artikel 42ter en artikel 42quater kan voor het familielid van een Belg 

eveneens een einde worden gesteld aan het verblijf wanneer niet meer is voldaan aan de in het tweede 

lid vastgestelde voorwaarden.” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij inkomsten van haar partner voorlegde die 

enkel en alleen bestaan uit inkomsten gegenereerd uit een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). 

 

De bestreden beslissing wijst de aanvraag af omdat deze inkomsten deel uitmaken uit het aanvullend 

bijstandsstelsel, en bijgevolg uitgesloten zijn als in aanmerking te nemen inkomsten in de zin van artikel 

40ter van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad wijst erop dat uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat een IGO ontegensprekelijk 

dient te worden beschouwd als “middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels” in de zin van 

artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet, gezien het een minimuminkomen betreft dat de 

overheid verstrekt aan personen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en dat 

wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn (RvS 10 november 2015, nr. 

232.848). De Raad van State heeft daarbij gewezen op de ratio legis van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet voor het opleggen van een inkomensvoorwaarde, met name vermijden dat de 

vreemdeling die in het kader van gezinshereniging een verblijfsrecht wil verkrijgen, ten laste valt van de 

openbare overheden, terwijl de IGO volledig ten laste van de overheid valt. De IGO, die nog volgens de 

Raad van State “in wezen het equivalent van het leefloon voor 65-plussers” is, valt dan ook onder de 
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“aanvullende bijstandsstelsels” bedoeld in artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet. Daaraan 

wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat zij niet uitdrukkelijk is opgenomen in de opsomming van 

artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje, 2° van de vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij toont geen schending van artikel 40ter van de vreemdelingenwet aan door te 

stellen dat de partner ziek is en niet in staat is andere inkomsten te genereren en door te wijzen dat zij 

en haar partner gezondheidsproblemen kennen en beide bejaard zijn. Hierbij dient nog te worden 

opgemerkt dat ook volgens de Europese normering vereist wordt dat voldoende en stabiele, regelmatige 

inkomsten worden voorgelegd zonder dat beroep noodzakelijk is op het sociale bijstandsstelsel van een 

lidstaat. Overigens toont de verzoekende partij evenmin aan dat de gezondheidstoestand van de 

echtgenote als bijzonder element werd kenbaar gemaakt aan de verwerende partij bij de gedane 

aanvraag en dat enig bijzonder element zoals leeftijd en gezondheidstoestand in casu de verwerende 

partij kon toestaan af te wijken van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. Ten dien einde wordt er nog 

opgemerkt dat de verwerende partij artikel 40ter van de vreemdelingenwet heeft toegepast zoals deze in 

haar bepaling bepaalt, duidelijke bepaling die geen interpretatie behoeft en dat de verzoekende partij 

evenmin voor het nemen van de bestreden beslissing gevraagd heeft enige andere interpretatie van 

artikel 40ter van de vreemdelingenwet te weerhouden. Er dient erop te worden gewezen dat de 

aanvraag gesteund op artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond werd bevonden op 10 februari 

2012. De verzoekende partij toont niet aan dat een nieuwe aanvraag is ingediend zodat de voorgelegde 

stukken van de verzoekende partij niet dienstig zijn in het kader van de beoordeling van huidige zaak. 

De verwerende partij merkt dienaangaande terecht het volgende op: 

“Waar verzoeker kritiek levert op artikel 40ter van d vreemdelingenwet en stelt dat de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet zijn geschonden, kan gewezen worden op arrest nr. 121/2013 van het Grondwettelijke 

Hof, dat d.d. 26 september 2013 onder meer oordeelde wat volgt:  

‘(…) B.52.3. Bovendien vormen de aan de Belgische gezinshereniger opgelegde striktere 

inkomensvoorwaarden een relevante maatregel om het voortbestaan van het stelsel voor sociale 

bijstand en het verblijf van de familieleden van de gezinshereniger in menswaardige omstandigheden te 

verzekeren In tegenstelling met de « burger van de Unie », wiens verblijfsrecht kan worden ingetrokken 

wanneer hij een onredelijke last voor de begroting van de Staat wordt, beschikt de Belg over het recht 

op de sociale bijstand zonder op enig ogenblik het risico te lopen dat zijn verblijfsrecht hem wordt 

afgenomen, zodat het feit dat aan de Belg die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend en die 

gebruik wenst te maken van zijn recht op gezinshereniging de verplichting wordt opgelegd aan te tonen 

dat hij over meer financiële en materiële middelen beschikt dan de « burger van de Unie », het mogelijk 

maakt het voortbestaan van het socialezekerheidsstelsel te verzekeren.  

Het kan immers niet worden uitgesloten, enerzijds, dat de tenlasteneming van zijn familieleden de 

financiële situatie van die Belgische onderdaan zodanig verergert dat hij, na verloop van een bepaalde 

periode, van de sociale bijstand afhankelijk wordt om zijn eigen essentiële behoeften te verzekeren en, 

anderzijds, dat het recht op de eerbiediging van het gezinsleven, verankerd in artikel 22 van de 

Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, aan de overheden de 

verplichting oplegt om, zelfs in een dergelijke situatie, geen einde te maken aan het verblijf van zijn 

familieleden die in voorkomend geval sedert een bepaald aantal jaren legaal op het Belgische 

grondgebied verblijven.  

B.53. Het Hof dient voorts de evenredigheid van de bestreden maatregelen te onderzoeken in zoverre 

zij betrekking hebben op de gezinshereniging met bloedverwanten in de opgaande lijn, op de vereisten 

inzake bestaansmiddelen en op de leeftijdsvereisten voor echtgenoten en partners. (…)’” 

 

De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie (Handvest) in een tweede onderdeel dat luidt: 

“Om dezelfde redenen, indien uw Raad van oordeel is dat artikelen 10 en 40 ter geen juiste omzetting 

van artikel 7.1.c van de richtlijn vormen, schendt de bestreden beslissing artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, artikel 7.1.c van de richtlijn 2003/86/EG en artikel 7 van het Handvest.” 

 

Artikel 7 van het Handvest is nagenoeg identiek aan artikel 8 van het EVRM waardoor beide bepalingen 

gezamenlijk kunnen worden besproken. Artikel 7 van het Handvest bepaalt immers het volgende:  

“Eerbiediging van het privé-leven en het familie- en gezinsleven  

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

communicatie.” 

 

Voormeld artikel erkent niet het recht van een vreemdeling om in een bepaald land te verblijven omwille 

van een huwelijk. Het impliceert evenmin een lidstaat tot verplichting over te gaan tot een 

verblijfstoekenning op basis van het bestaan van een gezin. Zoals de verwerende partij opmerkt: Het 
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Hof heeft eveneens onderstreept dat “de toestand vanuit het oogpunt van het recht van vreemdelingen, 

wanneer het bijvoorbeeld niet om de status van vluchteling gaat, ten dele een keuze impliceert doordat 

zij vaak deze is van een persoon die heeft gekozen om te leven in een land waarvan hij de nationaliteit 

niet heeft” (EHRM 27 september 2011, Bah t. Verenigd Koninkrijk, § 45).”. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de echtgenote van de verzoekende partij al sedert 2002 in België 

verblijft. Blijkens haar eigen zeggen in het verzoekschrift komt de verzoekende partij die op 21 

september 1965 zou gehuwd zijn met haar echtgenote, pas in juni 2010 toe in België terwijl tevens 

wordt vastgesteld dat de verzoekende partij slechts anno 2015 een aanvraag gezinshereniging 

indiende. De echtgenote van de verzoekende partij verwierf pas de Belgische nationaliteit in 2015 en 

had/heeft de Armeense nationaliteit zoals de verzoekende partij. De aanvraag die de verzoekende partij 

indiende op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet wordt op 2 maart 2012 ongegrond verklaard 

en de verzoekende partij heeft tegen deze beslissing geen beroep tot nietigverklaring ingediend. 

Derhalve werd op definitieve wijze beslist dat de medische problematiek geen terugkeer tot haar 

herkomstland weerhield. De verzoekende partij heeft geen nieuwe aanvraag ingediend zodat evenmin 

blijkt, zij houdt dit ook niet voor, dat er nieuwe medische gegevens voorhanden zijn. Voorts laat de 

verzoekende partij de Raad in het ongewisse om enige bijzondere afhankelijkheid van haar zelf tegen 

overstaan van de echtgenote aan te tonen en wordt er evenmin aangetoond dat de medische 

problemen van haar zelf of van haar echtgenote van die aard zijn dat ze een terugkeer verhinderen 

en/of dat behandeling niet beschikbaar is in Armenië. De thans neergelegde medische attesten volstaan 

hier toe niet in het licht van het voorgaande. Evenmin blijkt afdoende dat de verzoekende partij en haar 

echtgenote in het oorspronkelijke herkomstland niet de mogelijkheid hebben een pensioen te 

verwerven, mede gelet op het lange verblijf van de verzoekende partij in Armenië. Het blijkt evenmin dat 

de echtgenote van de verzoekende partij haar Armeense nationaliteit heeft verloren en dat zij niet over 

de dubbele nationaliteit beschikt. 

 

Er dient verwezen te worden naar het volgende, gelet op de gelijkluidende bepaling van artikel 8 EVRM: 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, 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 strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

  

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’ noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd.  

 

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- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150).  

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip ‘privéleven’ een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29).  

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beide, 

is een feitenkwestie.De verzoekende partij is in casu gehuwd met een Belgische partner zodat een 

gezinsleven kan worden vermoed. 
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In casu betreft het een situatie eerste toelating. Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; 

EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105).  

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva 

en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 106). 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland 

(GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo 

worden geïnterpreteerd dat het voor een staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43), noch om het recht op een 

bepaalde verblijfstitel te garanderen (EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi en a./België, § 135). 

De verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht en 

ongeacht de verplichtingen die voor hen van verdragen voortvloeien, met inbegrip van de EVRM, de 

toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić 

en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). In dat 

opzicht beschikt de staat dan ook over een beoordelingsmarge, en is de staat aldus gemachtigd om de 

voorwaarden voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Vooreerst voert de verzoekende partij niet op afdoende wijze en in concreto, elementen aan waaruit zou 

moeten blijken dat haar privéleven is geschonden in de zin van artikel 8 EVRM. Haar betoog is 

theoretisch. Een lang verblijf op zich toont nog geen schending van haar privéleven aan. 

 

In casu werd aan de verzoekende partij het verblijfsrecht op grond van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet geweigerd. De Raad van State, wees er in zijn arrest nr. 231.772 van 26 juni 2015, 

op dat ook al primeert artikel 8 van het EVRM op de bepalingen van de vreemdelingenwet, dit niet wil 

zeggen dat aan de administratieve overheid een belangenafweging wordt opgelegd, daar de wetgever 

deze reeds voorzien heeft in het kader van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. Tevens bepaalde de 

wetgever dat het voordeel van een verblijfsrecht, aan bepaalde familieleden van een Belg slechts kan 

worden toegekend wanneer bepaalde voorwaarden voldaan zijn, zoals de verplichting voor de Belgische 

gezinshereniger om over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen te beschikken. Deze 

voorwaarde werd door het Grondwettelijke Hof, in zijn arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013, niet 

als een onevenredige inbreuk op het recht op respect voor het privéleven en gezinsleven gewaarborgd 

door artikel 8 van het EVRM, beschouwd (Zie in het bijzonder de considerans B.64.7 aan B.65, en 

B.52.3 van het arrest). 

Bijgevolg, staat in dit kader, het opleggen aan de administratieve overheid om een belangenafweging te 

doen, gelijk aan het feit dat de vreemdeling niet moet voldoen aan de wettelijke voorziene voorwaarden 

om van een gezinshereniging te kunnen genieten. 

 

De Raad stelt aldus vast dat het door de verzoekende partij opgeworpen middel, met betrekking tot de 

schending van artikel 8 van het EVRM, en al dus van artikel 7 van het Handvest moet worden 

verworpen. De overige onderdelen werden al besproken bij het onderzoek van het eerste onderdeel. 

 

Er wordt besloten dat afdoend werd gemotiveerd en artikel 62 van de vreemdelingenwet niet is 

geschonden. 

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 
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2.3. Het tweede middel luidt: 

 

“Tweede middel, genomen uit de schending van artikel 20 van het Verdrag over de Werking van de 

Europese Unie (hierna VWEU) 

In het arrest Ruiz Zambrano van 8.3.2011 (C-34/09) oordeelde het Europees Hof van Justitie dat: 

“42 In die omstandigheden verzet artikel 20 VWEU zich tegen nationale maatregelen die tot gevolg 

hebben dat burgers van de Unie het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan hun status 

van burger van de Unie ontleende rechten (zie in die zin arrest Rottmann, punt 42)”. 

Die rechtspraak werd in het arrest Dereci van 15.10.2011 (C-256/11) gepreciseerd: 

“Het recht van de Unie en meer bepaald de bepalingen inzake het burgerschap van de Unie, moeten 

aldus worden uitgelegd dat zij zich niet ertegen verzetten dat een lidstaat een staatsburger van een 

derde land het verblijf op zijn grondgebied ontzegt, terwijl deze staatsburger wil verblijven met een lid 

van zijn familie dat burger van de Unie is, dat verblijft in die lidstaat, waarvan het de nationaliteit bezit, 

en dat nimmer gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer, mits een dergelijke ontzegging niet 

met zich meebrengt dat de burger van de Unie het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste 

aan de status van burger van de Unie ontleende rechten, hetgeen de verwijzende rechter moet nagaan”. 

De echtgenote van verzoeker heeft niet de mogelijkheid om in een ander land van de Europese Unie te 

gaan wonen, precies omdat ze omwille van haar leeftijd en haar ziekte in de onmogelijkheid verkeert 

eigen bestaansmiddelen te hebben. 

Indien ze een gezinsleven met haar 78 jarige echtgenoot wil hebben, die bovendien in een moeilijke 

gezondheidstoestand verkeert, heeft ze geen andere keuze dan de Europese Unie met hem te verlaten 

om samen naar Armenië te gaan wonen. De schending van artikel 20 van het VWEU is des te 

belangrijker dat uit het administratief dossier blijkt dat ze stelde, zonder tegengesproken te worden, dat 

ze onmogelijk in Armenië behandeld zou kunnen worden. 

Door aan verzoeker het recht op gezinshereniging te ontzeggen schendt de bestreden beslissing aldus 

artikel 20 van het VWEU. 

Alhoewel dit recht in hoofde van de Europese burger, in casu de echtgenote van verzoeker bestaat, 

moet het in het kader van huidige procedure ingeroepen kunnen worden. Er anders over oordelen zou 

als gevolg hebben dat uw Raad niet bevoegd zou zijn om de schending van artikel 20 VWEU te 

sanctioneren, aangezien de schending van dit artikel per definitie Belgische staatsburgers zoals de 

echtgenote van verzoeker treft “. 

 

2.4. Artikel 20 van het VWEU bepaalt als volgt: 

 

“1. Er wordt een burgerschap van de Unie ingesteld. Burger van de Unie is een ieder die de nationaliteit 

van een lidstaat bezit. Het burgerschap van de Unie komt naast het nationale burgerschap doch komt 

niet in de plaats daarvan. 

2. De burgers van de Unie genieten de rechten en hebben de plichten die bij de Verdragen zijn bepaald. 

Zij hebben, onder andere, 

a) het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven; 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

Deze rechten worden uitgeoefend onder de voorwaarden en binnen de grenzen welke bij de Verdragen 

en de maatregelen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld.” 

 

Uit deze bepaling blijkt dat artikel 20 van het VWEU aan eenieder die de nationaliteit van een lidstaat 

bezit, de status van de burger van de Unie verleent (HvJ 11 juli 2002, D’Hoop, C-224/98: HvJ 2 oktober 

2003, Garcia Avello, C-148/02). Aangezien de referentiepersoon, verzoekers echtgenote, de Belgische 

nationaliteit bezit, heeft zij ontegenzeglijk deze status. Het Hof heeft herhaaldelijk verklaard dat de 

hoedanigheid van burger van de Unie de primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten 

moet zijn (onder meer HvJ 20 september 2001, Grzelczyk, C-184/99, §31; HvJ 17 september 2002, 

Baumbast en R, C-413/99, §82; het voormelde arrest Garcia Avello, § 21). 

 

Zoals verzoekende partij terecht aanstipt, verzet artikel 20 van het VWEU zich tegen nationale 

maatregelen die tot gevolg hebben dat burgers van de Unie het effectieve genot wordt ontzegd van de 

belangrijkste aan hun status van burger van de unie ontleende rechten (HvJ 2 maart 2010, Rottman, C-

135/08, § 42; HvJ 8 maart 2011, Ruiz Zambrano, C-34/09, § 42; HvJ 5 mei 2011, Mc Carthy, C-434/09; 

HvJ 15 november 2011, Dereci, C-256/11). In de zaak Zambrano oordeelde het Hof van Justitie dat 

indien aan de vader van de Belgische kinderen het verblijfsrecht werd ontzegd, dit als gevolg zou 
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hebben dat de kinderen, burgers van de Unie, zouden worden verplicht het grondgebied te verlaten. In 

die omstandigheden zouden de bedoelde burgers van de Unie in de feitelijke onmogelijkheid verkeren 

de belangrijkste aan hun status van burger ontleende rechten uit te oefenen. In latere rechtspraak 

bevestigde het Hof van Justitie dat het de afhankelijkheidsverhouding is tussen de Unieburger en de 

derdelander aan wie een verblijfsrecht wordt geweigerd, die het nuttig effect van het Unieburgerschap in 

het geding kan brengen. Zo stelde het Hof in de zaak O. en S., waarnaar verzoekende partij expliciet 

verwijst in haar eerste middel, in punt 56: “is het immers de afhankelijkheidsverhouding tussen de jonge 

burger van de Unie en de onderdaan van het derde land aan wie een verblijfsrecht wordt geweigerd, die 

het nuttig effect van het burgerschap van de Unie in het geding kan brengen, aangezien deze 

afhankelijkheid ertoe zal leiden dat de burger van de Unie als gevolg van een dergelijke 

weigeringsbeslissing gedwongen zal zijn niet enkel het grondgebied van de lidstaat waarvan hij 

onderdaan is, maar eveneens het grondgebied van de Unie als geheel te verlaten” (HvJ 6 december 

2012, C-356/11 en C-357/11, O. en S., §’n 55-56). In dit arrest O. en S. oordeelde het Hof dat het niet 

was uitgesloten dat de moeder, met permanent verblijfsrecht in Finland en moeder van een Fins kind, 

ervoor zou kiezen om haar (nieuwe) echtgenoot te volgen naar een land buiten de Unie, maar dit 

volstond niet voor het Hof om aan het “effectief genot” – criterium te voldoen, aangezien dit criterium 

enkel vervuld is in geval van een feitelijke verplichting om het grondgebied van de Unie te verlaten. Uit 

het voormeld arrest O. en S. en uit de arresten Mc Carthy en Dereci, waarnaar verzoeker eveneens 

verwijst, lijkt het Hof in principe aan te geven dat volwassen Unieburgers worden verondersteld 

zelfstandig in een lidstaat te kunnen verblijven, zelfs indien dit betekent dat ze gescheiden moeten leven 

van naaste familieleden, zoals hun echtgenoot. Dit met de uitzondering van een duidelijk aangetoonde 

afhankelijkheidsrelatie. 

 

Waar verzoekende partij onderstreept dat in casu sprake is van dergelijke afhankelijkheid, nu het 

weigeren van een verblijfsrecht aan verzoeker zou impliceren dat zijn echtgenote het Rijk dient te 

verlaten, kan de Raad niet volgen. In tegenstelling tot de situatie in de zaak Zambrano, waar het een 

afhankelijkheidsrelatie betrof van zeer jonge kinderen ten opzichte van de ouders die voor hun 

opvoeding instaan, blijkt in casu geenszins dat tussen verzoekende partij en haar echtgenote een 

dermate grote afhankelijkheid zou bestaan dat de weigering van verblijfsrecht aan verzoekende partij 

haar Belgische echtgenote zou verplichten het grondgebied te verlaten. Verzoekende partij en zijn 

echtgenote zijn beiden meerderjarig en brengen geen enkel ander element aan dat zou wijzen op een 

afhankelijkheid die zou wijzen op meer dan de gewone affectieve banden tussen echtgenoten. 

Integendeel heeft de verzoekende partij haar echtgenote, die sedert 2002 in België verblijft, pas 

vervoegd in 2010 en worden er evenmin elementen naar voren gebracht die afdoend aantonen dat 

zowel de verzoekende partij als haar echtgenote geen behandeling voor hun medische problemen 

kunnen krijgen in Armenië en dat hun leeftijd een terugkeer naar Armenië onmogelijk maakt. In casu 

blijkt dan ook niet dat de thans bestreden beslissing tot gevolg zou hebben dat aan verzoekers 

echtgenote als burger van de Unie het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan haar 

status van Unieburger ontleende rechten. 

Een schending van artikel 20 van het VWEU wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. 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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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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 achttien oktober tweeduizend zestien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


