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 nr. 223 234 van 25 juni 2019 

in de zaak RvV X/ IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. COCQUYT 

Bisschoppenhoflaan 287/6 

2100 DEURNE 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, en X, die verklaart 

van Belgische nationaliteit te zijn, op 8 maart 2019 hebben 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 1 februari 2019 houdende de weigering van de afgifte van een visum. 

 

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 houdende de vaststelling van het rolrecht van 12 maart 2019 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 2 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. COCQUYT, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster dient op 3 december 2017 een aanvraag in tot het bekomen van een visum 

gezinshereniging, in functie van haar Belgische echtgenoot de heer S. A., zijnde verzoeker. 

 

Op 1 februari 2019 wordt de beslissing houdende de weigering van de afgifte van een visum 

gezinshereniging genomen. 

 

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt: 
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“Commentaar:  

Betrokkene kan zich niet beroepen op de bepalingen van art. 40ter van de wet van 15.12.1980 met 

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

vreemdelingen.  

Art. 40ter van de vreemdelingenwet bepaalt immers dat de Belg moet beschikken over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan indien 

de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan 120% van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van 

de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd 

volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening 

gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er wordt daarentegen geen rekening gehouden met de 

middelen verkregen uit het leefloon, de financiële maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen 

en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering 

komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat hij actief werk zoekt.  

 

Ter staving van de bestaansmiddelen van A. S. werd een attest van De FOD sociale zekerheid 

voorgelegd waaruit blijkt dat betrokkene een gehandicaptenuitkering van 934,72 EUR per maand 

ontvangt. Overwegende dat in het arrest 231.033 van 12.08.2015 de Raad van State verduidelijkt dat de 

inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming toegekend worden in 

overeenstemming met de wet van 27.02.1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een 

handicap en dat deze deel uitmaken van de maatschappelijke dienstverlening waarvan de uitbetaling 

gebeurt door de federale overheid, namelijk de FOD Sociale Zekerheid. 

 

Overwegende dat de inkomsten van de gezinshereniger bijgevolg niet in overweging genomen kunnen 

worden in het kader van de gezinshereniging; Bijgevolg wordt het visum gezinshereniging geweigerd. 

 

Motivatie  

 

Wettelijke referenties: Art. 40 ter Beperkingen:  

 

 zich niet beroepen op de richtlijnen van art. 40ter van de wet van 15/12/1980 

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

vreemdelingen ; gewijzigd door de wet van 08/07/2011. De Belgische onderdaan legt geen bewijs voor 

dat hij/zij beschikt over behoorlijke huisvesting 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.  

 

Er werd geen enkel document met betrekking tot de huisvesting voorgelegd.  

 

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

vreemdelingen ; gewijzigd door de wet van 08/07/2011. De Belgische onderdaan heeft niet aangetoond 

dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt zoals bepaald in artikel 

40ter, alinéa 2.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1 Artikel 39/72, § 1 samengelezen met artikel 39/81, tweede lid 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) schrijft voor dat de verwerende partij binnen acht dagen 

na de kennisgeving van het beroep, het administratief dossier indient waarbij ze een nota met 

opmerkingen kan voegen.  

 

Verweerder werd op 26 maart 2019 per drager in kennis gesteld van het verzoekschrift en werd 

verzocht om het administratief dossier en een nota in te dienen.  

 

Er werd geen nota ingediend en geen administratief dossier.  
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Artikel 39/59, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt dat wanneer de verwerende partij het 

administratief dossier niet of niet binnen de vastgestelde termijn toestuurt, de door de verzoekende partij 

vermelde feiten als bewezen worden geacht tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn. 

 

2.2 Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet, doet de Raad uitspraak op 

basis van de synthesememorie, behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. 

 

 3. Over de ontvankelijkheid van het beroep ingediend door verzoeker 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wijst op de bepaling van artikel  39/56, eerste lid 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) die stelt dat: “De beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 (…) voor de Raad (kunnen) worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een 

benadeling of van een belang.” Betreffende belang dient persoonlijk en rechtstreeks te zijn. Onder het 

persoonlijk karakter van het belang dient te worden begrepen de vereiste dat verzoeker zich in een 

bepaalde rechtsverhouding ten opzichte van de bestreden beslissing moet bevinden. Er dient steeds 

een voldoende geïndividualiseerd verband te bestaan tussen de bestreden beslissing en verzoeker zelf. 

Het rechtstreeks karakter van het belang heeft betrekking op de relatie die dient te bestaan tussen het 

nadeel en de bestreden beslissing. Het houdt in dat er een direct of rechtstreeks causaal verband moet 

vaststaan tussen beiden. In casu betreft het voorwerp van de voorliggende vordering de beslissing van 

de gemachtigde van de minister van 1 februari 2019 waarbij de door mevr. B.A. ingediende aanvraag tot 

afgifte van een visum - gezinshereniging wordt geweigerd. Betreffende beslissing heeft met andere 

woorden enkel betrekking op diegene wiens aanvraag in casu wordt geweigerd, met name mevr. B.A. 

en heeft geen uitstaans met dhr. A.S. die voorliggende vordering heeft ingediend. Gelet op het 

ontbreken van een persoonlijk belang heeft de beweerde echtgenoot van een vreemdeling aan wie een 

visum geweigerd werd niet de vereiste hoedanigheid om deze beslissing aan te vechten (RvS 19 

augustus 2005, nr. 148.268). Het begrip hoedanigheid of procesbevoegdheid is “het vermogen een 

geschil bij de rechter aan te brengen met het verzoek er uitspraak over te doen” (J. BAERT en G. 

DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie (2. Ontvankelijkheid), in Administratieve 

Rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, nr. 137). Verzoeker heeft in casu niet de hoedanigheid om 

met betrekking tot de bestreden beslissing een vordering tot nietigverklaring in te dienen, nu de 

beslissing niet tegen hem gericht is. In de mate dat het beroep wordt ingesteld door de heer A.S. is het 

derhalve onontvankelijk.   

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In de synthesememorie voert verzoekster de schending aan van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet. 

 

Ter adstruering zet zij het volgende uiteen: 

 

“Eerste middel: schending art. 40 ter Vreemdelingenwet 

 

Aangezien de bestreden beslissing stelt dat niet voldaan is aan de verplichtingen opgelegd door art. 

40ter Vreemdelingenwet; 

 

Dat volgens de bestreden beslissing tweede verzoeker een gehandicaptenuitkering ontvangt vanwege 

de FOD Sociale zaken; 

Dat volgens de bestreden beslissing deze inkomsten van tweede verzoeker, zijnde de gezinshereniger, 

niet in aanmerking kunnen genomen worden; 

 

Aangezien de bestreden beslissing hierin niet kan gevolgd worden. 

 

Dat de de wet van 4 mei 2016 immers art. 40ter Verblijfswet wijzigde door de algemene uitsluiting van 

"middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels" te schrappen. 

 

Daardoor bestaat er geen grondslag meer in de Verblijfswet om de inkomensvervangende 

tegemoetkoming voor personen met een handicap uit te sluiten als bestaansmiddel bij gezinshereniging 

met een Belg. 
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Dat dit werd bekrachtigd in diverse arresten van de RvV zie RvV 15 mei 2017. nr. 186.791 en RvS 6 

februari 2018. nr. 12.702 (c): 

 

Dat bovendien ook het Grondwettelijk Hof stelde dat de tegemoetkoming voor personen met een 

handicap wel in aanmerking dient te komen voor een aanvraag gezinshereniging; 

 

Dat bovendien de uitsluiting van gehandicapte gezinsherenigers ook verboden is in het licht van het 

discriminatieverbod van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, welk 

Verdrag is geratificeerd door België op 2 juli 2009 verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van een 

handicap verbiedt. 

 

Dat derhalve de bestreden beslissing onrechtmatig is genomen en dient vernietigd te worden;” 

 

Tweede middel: 

 

Aangezien de bestreden beslissing tevens stelt dat tweede verzoeker niet over enige huisvesting 

beschikt; 

 

Aangezien ook dit manifest onwaar is; 

 

Aangezien tweede verzoeker inwoont bij zijn ouders op het adres (…) te 2060 Antwerpen. 

 

Dat als bewijs hiervan tweede verzoeker een attest samenstelling gezin voorbrengt als ook de 

huurovereenkomst betreffende het appartement dat door tweede verzoeker wordt betrokken; 

 

Dat tweede verzoeker aldus wel degelijk beschikt over behoorlijke huisvesting die toelaat om eerste 

verzoekster bij tweede verzoeker te laten wonen; 

 

Dat aldus de bestreden beslissing ten onrechte stelt dat de Belgische onderdaan, in casu tweede 

verzoeker niet over afdoende huisvesting zou beschikken; 

 

Dat aldus ook om deze reden de vernietiging van de bestreden beslissing zich opdringt;” 

 

3.2 In de bestreden beslissing wordt geoordeeld dat het voorgelegde attest van de FOD Sociale 

Zekerheid waaruit blijkt dat betrokkene een gehandicaptenuitkering ontvangt, niet in overweging kan 

worden genomen in het kader van de gezinshereniging.  

 

Verzoekster betooogt onder verwijzing naar de wet van 4 mei 2016 dat er echter geen grondslag meer 

bestaat in de vreemdelingenwet om de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een 

handicap uit te sluiten als bestaansmiddel bij gezinshereniging bij een Belg.  

 

Artikel 40ter, § 2, tweede lid, 1°, van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die niet 

zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend krachtens het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie :  

1° (…);  

2° (…); 

De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg :  

1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt 

geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van 

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

maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het 

beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er 

wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële 

maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de 

overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat 

hij actief werk zoekt.  

Deze voorwaarde is niet van toepassing indien alleen zijn minderjarige familieleden bedoeld in artikel 

40bis, § 2, eerste lid, 3°, de Belg vergezellen of zich bij hem voegen.” 
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De in de bestreden beslissing vermelde “inkomensvervangende tegemoetkoming en 

integratietegemoetkoming” zijn beide tegemoetkomingen aan personen met een handicap. De 

tegemoetkomingen voor gehandicapten (TVG) kunnen niet worden ondergebracht onder het begrip 

‘financiële maatschappelijke dienstverlening’, noch onder de overige in artikel 40ter, § 2, tweede lid, 1°, 

van de vreemdelingenwet opgesomde begrippen ter uitsluiting van inkomen dat in aanmerking mag 

worden genomen. 

 

Op zich kan uit artikel 40ter, § 2, tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet, zoals het luidde op het 

ogenblik van de bestreden beslissing, niet duidelijk worden afgeleid of de wetgever de TVG al dan niet 

heeft willen uitsluiten van de bestaansmiddelen waarmee rekening mag worden gehouden in hoofde van 

de Belgische referentiepersoon. 

 

Met de wet van 4 mei 2016 werd artikel 40ter, § 2, tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet in die zin 

gewijzigd dat de met de wet van 8 juli 2011 ingevoegde woorden “de middelen verkregen uit 

aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de aanvullende gezinsbijslagen, alsook de 

financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezinsbijslagen” als niet in aanmerking te nemen 

bestaansmiddelen werden vervangen door de woorden “de middelen verkregen uit het leefloon, de 

financiële maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de 

inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering”. Er wordt sinds de wijziging door de wet van 4 

mei 2016 dus niet meer verwezen naar de “aanvullende bijstandsstelsels”. 

 

Uit de parlementaire stukken blijkt niet specifiek waarom het begrip “aanvullende bijstandsstelsels” werd 

weggelaten noch welke de precieze inhoud is van het nieuw ingevoerde begrip “financiële 

maatschappelijke dienstverlening”. Wel beoogde het ontwerp dat tot de wet van 4 mei 2016 heeft geleid 

“de technische, wetgevingstechnische en taalkundige fouten [te] verbeteren die door de Senaat (‘dienst 

Wetsevaluatie’) aan het licht zijn gebracht in de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 

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

van vreemdelingen inzake de voorwaarden voor gezinshereniging” en ook “de bepalingen van de wet 

van 15 december 1980 inzake de familieleden van een Belg in overeenstemming te brengen met het 

arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 van het Grondwettelijk Hof, door een onderscheid te maken 

tussen de Belgen die gebruik hebben gemaakt van hun recht van vrij verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de Europese Unie en de Belgen die daar geen gebruik van hebben gemaakt”. 

 

Bijgevolg kan voor de vraag of de TVG al dan niet onder de in artikel 40ter van de vreemdelingenwet 

bedoelde uit te sluiten bestaansmiddelen valt, meer bepaald onder de categorie “financiële 

maatschappelijke dienstverlening”, nog steeds worden teruggegrepen naar de ratio legis van de wet van 

8 juli 2011. De hoofdindiener van de amendementen nr. 162 en 169, die tot de wijziging van de artikelen 

10 en 40ter van de vreemdelingenwet met de wet van 8 juli 2011 hebben geleid, heeft betreffende het 

bewijs van stabiele, voldoende en regelmatige bestaansmiddelen in hoofde van de referentiepersoon 

verklaard dat gehandicapte personen “om humanitaire redenen” buiten beschouwing worden gelaten 

(Parl.St. Kamer 2010-2011, DOC 53-43/018, 10). Verder heeft de hoofdindiener van deze 

amendementen verklaard dat “bij de berekening van het totale inkomen geen rekening [wordt] gehouden 

met het leefloon en de gezinsbijslag, in tegenstelling tot bijvoorbeeld andere bronnen van inkomsten, 

zoals het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de tegemoetkomingen voor gehandicapten” (Parl.St. 

Kamer 2010-2011, DOC 53-443/018, 189). Tot slot heeft de hoofdindiener van die amendementen   

tijdens de plenaire zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers waarop de in de commissie 

aangenomen tekst werd behandeld, verklaard dat, wat de voldoende bestaansmiddelen betreft, “bijstand 

voor gehandicapten […] wel in aanmerking [komt]” (Parl.Hand. Kamer 2010-2011, 26 mei 2011, 65). 

 

Bovendien heeft de Belgische Staat voor het Grondwettelijk Hof in een zaak waarin de bepalingen 

betreffende gezinshereniging uit de wet van 8 juli 2011 werden aangevochten zelf uitdrukkelijk verklaard 

dat “de tegemoetkomingen aan gehandicapten en de ouderdomspensioenen […] in aanmerking 

[worden] genomen voor de berekening van de inkomsten van de gezinshereniger” (GwH 26 september 

2013, nr. 121/2013, 17). 

 

Uit het voorgaande blijkt dat artikel 40ter, § 2, tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet niet toelaat de 

TVG uit te sluiten van de bestaansmiddelen waarmee rekening mag worden gehouden in hoofde van de 

Belgische referentiepersoon (cf. RvS 12 februari 2019, nr. 243.676 en RvS 18 maart 2019, nr. 243.962).  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing. De overige onderdelen hoeven daarom geen verder onderzoek. 
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4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande 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 1 februari 2019 houdende de weigering van de afgifte van een visum, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van verweerder. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig juni tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


