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 nr. 185 854 van 25 april 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Gemeente JABBEKE, vertegenwoordigd door de Burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 16 januari 2017 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de burgemeester van de gemeente 

Jabbeke van 16 december 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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN verschijnt 

voor de verzoekende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 16 december 2016 nam de de burgemeester van de gemeente Jabbeke de beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden en de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Deze beslissingen worden thans bestreden en zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §3, gelezen in combinatie met [sic]  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 aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie 

of  die op 15/06/2016 werd ingediend door: 

 

Naam : N(…) 

Voorna(a)m(en) : M(…) 

Nationaliteit : Iran (Islamitische Republiek) 
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Geboortedatum : (…) 

Geboorteplaats : (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister (…) 

Verblijvende te / verklaart te verblijven te : (…)  

 

om de volgende reden geweigerd : 

(…) 

X De betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden 

bevindt om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van 

familielid van een burger van de Unie (…)  

 

Volgende gevraagde documenten werden niet overgemaakt: Loonfiches L(…) S(…) (3 maanden). 

(…) 

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt de verzoekende partij de schending op van de materiële motiveringsplicht, 

van artikel 40ter juncto artikel 42, lid 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 artikel 52, §3 en §4 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 

Vreemdelingenbesluit). 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“ll.1.1. De verwerende partij heeft de aanvraag tot gezinshereniging van verzoekende partij geweigerd 

omdat deze niet alle gevraagde bewijzen zou hebben binnengebracht. 

 

Ze meent zich hiervoor te kunnen baseren op artikel 52, §3 van het KB van 8 oktober 1981. 

 

Vooreerst wenst de verzoekende partij te benadrukken dat zij wel degelijk alle documenten 

binnengebracht heeft. 

 

Zo heeft zij haar eigen loonfiches binnengebracht wat in principe moet volstaan. 

 

Ten onrechte houdt de verwerende partij voor dat de loonfiches van de Belgische referentiepersoon 

moeten worden overgemaakt alvorens verzoekende partij zou kunnen genieten van een verblijf van 

meer dan drie maanden. 

 

Vooreerst kan in dit verband worden verwezen naar het arrest van het Hof van Justitie dd. 16 juli 2015. 

Het Hof benadrukte dat in het kader van de vraag of een burger van de Unie voor zichzelf en zijn 

familieleden beschikt over voldoende bestaansmiddelen het begrip ‘beschikken’ moet worden uitgelegd 

als dat “het volstaat dat die bestaansmiddelen de burgers van de unie ter beschikking staan, zonder dat 

(…) de minste vereiste wordt gesteld met betrekking tot de herkomst van die middelen, welke met name 

door de derdelander ter beschikking kunnen zijn gesteld (overweging 74).” 

 

II.1.2. Bovendien kan in dat geval ook worden verwezen naar artikel 1477, §3 BW dat stelt dat de 

wettelijk samenwonenden bijdragen in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van hun 

mogelijkheden. 

 

In dit verband kan tevens verwezen worden naar het arrest RvV nr. 150 769 dd. 13 augustus 2015. 

 

Aldus werd door verwerende partij ten onrechte geoordeeld dat de verzoekende partij niet alle vereiste 

documenten heeft overgemaakt.  

 

In die zin werden dus de materiële motiveringsverplichting evenals het artikel 52, §3 van het KB van 8 

oktober 1981 flagrant geschonden! 
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II.1.3. Aangezien de verzoekende partij wel degelijk alle vereiste documenten heeft binnengebracht kon 

zij wel degelijk binnen de 6 maanden een beslissing over haar verblijfsaanvraag verwachten. 

 

Dit is niet gebeurd. De verblijfsaanvraag dateert van 15 juni 2016 en de bestreden beslissing van 16 

december 2016. 

 

Aldus vinden de artikelen 42, lid 1 van de Vreemdelingenwet en artikel 52, §4 lid 2 van het KB van 8 

oktober 1981 toepassing. 

 

Deze luiden immers als volgt: 

 

“Art. 42.<W 2007-04-25/49, art. 25, 046; Inwerkingtreding : 01-06-2008> § 1Het recht op een verblijf van 

meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten laatste zes maanden volgend op de 

datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan de burger van de Unie en zijn 

familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning bepaald overeenkomstig de 

Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening gehouden met het geheel van 

de elementen van het dossier.” 

 

EN 

 

“52§ 4. Indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur 

de aanvraag over aan de gemachtigde van de minister. [Indien de Minister of zijn gemachtigde het 

verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 

42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde aan de vreemdeling een " verblijfkaart van 

een familielid van een burger van de Unie " overeenkomstig het model van bijlage 9 af.]" 

 

II.1.4. Als het gemeentebestuur de documenten niet aan de minister zou hebben overgemaakt, dan kan 

dit alvast geen implicaties hebben voor de verzoekende partij. 

 

Zij mocht er immers rechtmatig op vertrouwen dat na indiening van alle vereiste documenten er binnen 

de 6 maanden een beslissing van de minister zou volgen. 

 

In casu was er geen beslissing van de minister binnen de 6 maanden, zelfs niet van het 

gemeentebestuur! 

 

Verwerende partij lijkt haar fout ergens wel te beseffen, want ze tracht die schijnbaar te verdoezelen 

door in de kennisgeving te spreken over de beslissing van “15” december 2016. Dit laatste kan uiteraard 

de eigenlijke datum van de bestreden beslissing, zijnde 16 december 2016, niet veranderen. 

 

Bijgevolg dient het verblijfsrecht te worden toegekend. Een andersluidende beslissing is niet (meer) 

mogelijk! 

 

De artikelen 40ter j° artikel 42, lid 1 Vreemdelingenwet evenals artikel 52, §4 van het KB van 8 oktober 

1981 werden immers geschonden door de thans bestreden beslissing. 

 

Bijgevolg heeft de verwerende partij thans geen enkele discretionaire marge meer en dient zij het 

verblijfsrecht (retroactief) te erkennen.” 

 

2.2. De verwerende partij heeft geen nota ingediend en is niet ter zitting verschenen.  

 

2.3. De verzoekende partij heeft op 15 juni 2016 een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Europese Unie ingediend in functie van haar Belgische partner, op grond van 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt:  

 

“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 
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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.” 

 

De verzoekende partij werd diezelfde dag in het bezit gesteld van een bijlage 19ter, waarin onder meer 

het volgende werd gesteld: 

 

“De bloed- of aanverwantschapsband of het partnerschap met de burger van de Unie of met de 

Zwitserse onderdaan werd bewezen door middel van: wettelijk samenwonen geregistreerd op 

16.04.2013. 

Daarnaast heeft de betrokkene de volgende documenten overgelegd: ---- 

De betrokkene wordt verzocht om binnen de drie maanden, dus ten laatste op 14/12/2016 (…), de 

volgende documenten over te leggen: loonfiches L.v.d.S. (3 maanden)”.   

 

De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 52, §3 van het Vreemdelingenbesluit. Deze 

bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 3. Indien het familielid na afloop van drie maanden niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft 

overgemaakt of indien uit de woonstcontrole niet blijkt dat het familielid op het grondgebied van de 

gemeente verblijft, weigert het gemeentebestuur de aanvraag door middel van een bijlage 20 dat 

desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 

 

2.4. In een eerste middelonderdeel benadrukt de verzoekende partij dat zij wel degelijk alle vereiste 

documenten heeft binnengebracht, waarmee zij doelt op haar eigen loonfiches die aantonen dat de 

referentiepersoon “beschikt” over de wettelijk vereiste bestaansmiddelen.   

Daargelaten de vraag of de redenering van de verzoekende partij zou kunnen worden gevolgd, kan 

alleen maar worden vastgesteld dat zij weliswaar beweert, doch op geen enkele wijze aantoont dat zij in 

het kader van de aanvraag die heeft geleid tot de thans bestreden beslissing eigen loonfiches binnen de 

in de bijlage 19ter bepaalde termijn zou hebben overgemaakt aan de verwerende partij. Ook in het 

administratief dossier bevinden zich geen stukken die daar anders over doen denken. Weliswaar 

bevindt zich in dat dossier een voorgaande beslissing over een oudere aanvraag tot gezinshereniging 

waarin melding wordt gemaakt van loonfiches op naam van de verzoekende partij, maar deze hadden 

betrekking op interimarbeid gedurende een welbepaalde periode; de verzoekende partij kan zich niet 

beroepen op stukken die zij niet heeft neergelegd in het kader van de thans aan de orde zijnde 

aanvraag van 15 juni 2016, temeer nu het actuele karakter ervan verre van vaststaat.  

 

Het eerste middelonderdeel mist dus feitelijke grondslag, zodat het alleen al om die reden moet worden 

verworpen.  

 

2.5. In een tweede middelonderdeel stelt verzoekende partij dat, gezien zij wel degelijk alle vereiste 

documenten heeft binnengebracht, zij kon verwachten dat er binnen zes maanden een beslissing over 

haar aanvraag tot verblijf van meer dan drie maanden zou worden genomen. Zij stelt dat dit in casu niet 

is gebeurd gezien de aanvraag dateert van 15 juni 2016 en de bestreden beslissing dateert van 16 

december 2016. In die omstandigheden moet haar het verblijfsrecht worden toegekend, zo concludeert 

zij, onder verwijzing naar artikel 52, §4 van het Vreemdelingenbesluit Nu reeds in de bespreking van het 

eerste middelonderdeel werd vastgesteld dat verzoekende partij niet heeft aangetoond dat zij de 

vereiste documenten heeft overgelegd, moet ook wat betreft het tweede middelonderdeel worden 

vastgelegd dat het feitelijke grondslag mist.  

 

Het tweede middelonderdeel kan evenmin worden aangenomen. 

 

2.6. Het enig middel kan niet worden aangenomen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig april tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN A. WIJNANTS 

 


