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 nr. 93 752 van 17 december 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 8 augustus 2012 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

2 juli 2012 houdende de weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 augustus 2012 met 

refertenummer 20592. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 oktober 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

5 november 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VERSTRAETEN, die loco advocaat T. HERMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekster, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, komt op 28 oktober 2008 België 

binnen in het bezit van een visum gezinshereniging in functie van haar echtgenoot, A.P. die de Iraanse 

nationaliteit had en die sinds 26 november 2003 regelmatig verblijf houdt in België. 

 

1.2. In maart 2011 verkrijgt de echtgenoot van de verzoekster de Belgische nationaliteit. 
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1.3. Op 28 december 2011 dient de verzoekster een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Europese Unie, als echtgenote van een Belg (bijlage 19ter). 

 

1.4. Op 4 januari 2012 dient de verzoekster opnieuw een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Europese Unie, als echtgenote van een Belg (bijlage 19ter). 

 

1.5. Op 2 juli 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing houdende de weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Het betreft de thans bestreden 

beslissing, die aan de verzoekster ter kennis wordt gebracht op 12 juli 2012 en die gemotiveerd is als 

volgt:  

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5
de

 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 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 28.12.2011 werd 

ingediend door: 

Naam: K. 

Voorna(a)m(en): L. 

Nationaliteit: Iraniër  

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: Teheran 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

Artikel 40ter stelt dat in het geval van een aanvraag tot gezinshereniging in functie van een Belg, de 

Belgische onderdaan moet aantonen “dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddeien” beschikt 

Om de bestaansmiddelen van de Belgische echtgenoot van de betrokkene te bewijzen worden een 

repertorium, een historiek B.T.W aangiften en een afschrijvingstabel voor het jaar 2011 voorgelegd. Uit 

deze documenten blijkt dat de onderneming van de referentiepersoon verlieslatend is. Het verlies voor 

2011 bedraagt volgens de voorgelegde documenten € 4164,06. Aangezien er geen documenten worden 

voorgelegd die het netto-inkomen van de referentiepersoon uit zijn zelfstandigenactiviteit aantonen en er 

geen andere bewijzen van bestaansmiddelen worden voorgelegd, kan op basis van de voorgelegde 

documenten bezwaarlijk gesteld worden dat de betrokkene over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt. 

Bijgevolg voldoet de betrokkene niet aan de voorwaarden uit artikel 40ter van de wet van 15.12.1980. 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan de betrokkene. 

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekster onder meer de schending aan van de artikelen 52, §1 

juncto §4, tweede 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 

vreemdelingenbesluit). 

 

De verzoekster betoogt als volgt: 

 

“Doordat de bestreden beslissing getroffen werd op 2 juli 2012, zijnde meer dan zes maanden na de 

aanvraag dd. 28 december 2011. 

Terwijl artikel 52 §1 io. § 4, tweede lid van voormeld K.B. voorziet dat, wanneer geen beslissing is 

getroffen aangaande het verblijfsrecht binnen de zes maanden na de aanvraag, de verblijfskaart dient te 

worden afgeleverd door de gemeente. 

Zodat artikelen 52 §1 io. § 4, tweede lid van voormeld K.B. geschonden zijn. 

In de bestreden beslissing wordt expliciet gesteld dat de aanvraag gebeurde op 28 december 2011. De 

beslissing zelf dateert van meer dan zes maanden na deze aanvraag, waardoor de wettelijk voorziene 

termijn overschreden is en het verblijf dient te worden toegekend. 

Dat men pas na de aanvraag een attest van immatriculatie heeft afgeleverd met een geldigheid tot 4 juli 

2012 doet geen afbreuk aan voorgaande wettelijke bepalingen.” 

 

2.2. De verweerder repliceert dienaangaande in de nota met opmerkingen als volgt: 
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“In het eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 52, §1 en §4, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet, artikel 55, vierde lid van het van het koninklijk besluit van 8 oktober betreffende de 

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

samenhang met artikel 42 quinquies van de Vreemdelingenwet. 

Zij stelt dat de thans bestreden beslissing d.d. 2 juli 2012, in strijd met de aangevoerde wettelijke 

bepalingen, werd genomen nadat de door de wet vooropgestelde termijn van zes maanden was 

verstreken, gezien verzoekster haar aanvraag indiende op 28 december 2011. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster twee 

keer een aanvraag indiende tot het verkrijgen van een verblijfskaar voor een familielid van de burger van 

de Unie, zowel op 28 december 2011 als op 4 januari 2012. 

Op 26 april 2012 bracht de gemeente Aalst haar ter kennis dat enkel die laatste aanvraag zou worden 

behandeld. 

Daaruit blijkt dat de in de thans bestreden beslissing aangegeven datum van indienen van de aanvraag, 

met name 28 december 2011, louter een materiële vergissing uitmaakt. 

Derhalve werd de wettelijke termijn van zes maande niet overschreden, gezien de thans bestreden 

beslissing d.d. 2 juli 2012 betrekking had op de aanvraag d.d. 4 januari 2012. 

Het middel is ongegrond.” 

 

2.3. Artikel 52 van het vreemdelingenbesluit bepaalt als volgt: 

 

“§ 1. Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is en zijn familieband overeenkomstig artikel 44 

bewijst, dient een aanvraag in voor een verblijfkaart van familielid van een burger van de Unie bij het 

gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft door middel van een document overeenkomstig het 

model van bijlage 19ter. 

In dit geval wordt de betrokkene, na de controle van de verblijfplaats, ingeschreven in het 

vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie (model A) met een 

geldigheidsduur van zes maanden, te rekenen vanaf de aanvraag. De woorden " Ministerie van 

Tewerkstelling en Arbeid of ", die voorkomen in de tweede paragraaf van de tekst op de voorzijde van 

dit document, worden geschrapt. 

Indien de vreemdeling het bewijs van zijn familieband daarentegen niet overlegt, overeenkomstig artikel 

44, om zijn aanvraag te staven, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in 

overweging, door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 19quinquies. Hij 

overhandigt geen bijlage 19ter. 

Na de woonstcontrole wordt de betrokkene ingeschreven in het vreemdelingenregister en hij ontvangt 

een attest van immatriculatie model A met een geldigheidsduur van  zes maanden te rekenen vanaf de 

aanvraag. 

De woorden " van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid of ", die voorkomen in het tweede lid van 

de tekst op zijde 1 van dit document, worden geschrapt. 

§ 2. Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient het familielid 

bovendien de volgende documenten over te maken : 

1° het bewijs van zijn identiteit overeenkomstig artikel 41, tweede lid, van de wet; 

2° de documenten waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de voorwaarden die zijn 

voorgeschreven bij de artikelen 40bis, § 2 en § 4, of 40ter, van de wet, die op hem van toepassing zijn, 

vervult. 

§ 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. 

§ 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. 

De kostprijs die de gemeente kan vorderen voor de afgifte van deze verblijfskaart mag niet meer 

bedragen dan de prijs die geheven wordt voor de afgifte van een identiteitskaart aan Belgische 

onderdanen. 

Wanneer het gemeentebestuur zich in de onmogelijkheid bevindt om onmiddellijk over te gaan tot de 
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afgifte van deze verblijfskaart, dient het attest van immatriculatie te worden verlengd tot de afgifte van de 

verblijfskaart. 

Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

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

ingetrokken.” 

 

Artikel 52, §4 van het vreemdelingenbesluit verwijst naar de termijn bepaald in artikel 42 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).  

 

Artikel 42 van de vreemdelingenwet, dat overeenkomstig artikel 40ter van de vreemdelingenwet ook van 

toepassing is op de echtgenoot van een Belg, bepaalt dienaangaande het volgende: 

 

“§ 1. Het 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. (…)” 

 

Aldus blijkt uit artikel 52, §4 van het vreemdelingenbesluit dat de burgemeester of zijn gemachtigde aan 

de aanvrager een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie moet afgeven indien geen 

enkele beslissing is genomen binnen de zes maanden na de aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekster bij de burgemeester van de stad 

Aalst twee maal een aanvraag indiende tot afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie (twee bijlages 19ter): een eerste maal op 28 december 2011 en een tweede maal op 

4 januari 2012. Uit het administratief dossier blijkt tevens dat beide aanvragen aan de verweerder 

werden overgemaakt (zie onder meer administratief dossier, brief dd. 26 april 2012 ondertekend door de 

gemachtigde van de staatssecretaris).  

 

Uit niets blijkt dat de verzoekster afstand heeft gedaan van haar aanvraag dd. 28 december 2011. 

Evenmin blijkt dat aangaande de aanvraag van 28 december 2011 enige beslissing is genomen die 

dateert van vóór de thans bestreden beslissing.  

 

De brief van de gemachtigde van de staatssecretaris van 26 april 2012 kan, nog los van het feit dat uit 

de stukken van het administratief dossier niet met zekerheid kan worden afgeleid dat deze brief 

daadwerkelijk aan de verzoekster ter kennis werd gebracht, niet worden beoordeeld als zijnde een 

beslissing inzake verzoeksters aanvraag dd. 28 december 2011. In deze brief wordt gesteld dat de 

verzoekster twee aanvragen indiende op 28 december 2011 en op 4 januari 2012, en dat de aanvraag 

van 28 december 2011 niet verder zal worden behandeld. Omtrent de aanvraag van 28 december 2011 

wordt in deze brief echter geen enkel formeel of materieel bezwaar geformuleerd, noch wordt 

vastgesteld dat de verzoekster impliciet of expliciet zou hebben verzaakt aan haar eerste aanvraag van 

28 december 2011. Gelet op het feit dat artikel 52, §4 van het vreemdelingenbesluit duidelijk bepaalt dat 

de overschrijding van de termijn van zes maanden binnen dewelke de verweerder een beslissing dient 

te nemen van rechtswege leidt tot de afgifte van de verblijfskaart, kon de verweerder in casu niet 

beslissen om de aanvraag van 28 december 2011 niet verder te behandelen en enkel de aanvraag van 

een latere datum te behandelen. Wanneer twee maal een bijlage 19ter wordt afgeleverd en beide 

aanvragen worden overgemaakt aan de staatssecretaris of zijn gemachtigde, dient - behalve wanneer 

de aanvrager afstand deed van de eerste aanvraag - binnen de zes maanden na de datum van de 

eerste aanvraag een beslissing te worden genomen, zoniet kent het bestuur zichzelf een langere termijn 

toe dan de wettelijk voorziene (verval)termijn.  

 

Bovendien blijkt ook uit de bewoordingen van de bestreden beslissing dat deze beslissing wel degelijk 

verzoeksters aanvraag dd. 28 december 2011 betreft.  

 

Het betoog van de verweerder dat deze datum een materiële vergissing betreft, is niet ernstig. Immers 

blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de verzoekster op 28 december 2011 wel degelijk 

een aanvraag tot afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie heeft 

ingediend en dat aan de verzoekster op die datum een bijlage 19ter werd afgeleverd, zodat hier 

geenszins van een materiële vergissing sprake kan zijn. 
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De Raad stelt dan ook vast dat de thans bestreden beslissing werd genomen op 2 juli 2012, dit is na het 

verstrijken van de termijn van zes maanden voorzien in artikel 42 van de vreemdelingenwet, termijn die 

in casu een aanvang nam op 28 december 2011. Overeenkomstig artikel 52, §4 van het 

vreemdelingenbesluit diende de verzoekster dan ook in het bezit gesteld te worden van een verblijfkaart 

van een familielid van een burger van de Unie. 

 

Doordat in casu meer dan 6 maanden zijn verlopen sinds verzoeksters aanvraag tot afgifte van een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) dd. 28 december 2011, 

schendt de thans bestreden beslissing artikel 52, §4 van het vreemdelingenbesluit.  

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien een aangevoerd onderdeel van een middel tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing leidt, bestaat er geen noodzaak om de schending van de overige aangehaalde bepalingen of 

beginselen te onderzoeken. 

 

3. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1. 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 2 juli 2012 houdende de weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien december tweeduizend en twaalf 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken; 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 


