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 nr. 225 985 van 10 september 2019 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J.  DE LIEN 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 16 april 2019 

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

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 15 maart 2019 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20), aan de verzoekende partij op 19 maart 2019 ter kennis gebracht.  

 

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 24 april 2019 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. GOOS, die loco advocaat J. DE LIEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 10 mei 2016 dient verzoeker, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, een aanvraag in 

voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van ander 

familielid – ten laste of deel uitmakend van het gezin, met name van zijn schoonzus, B.E.B.S. 
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Op 8 oktober 2016 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

Op 24 februari 2017 dient verzoeker een tweede aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van ander familielid – ten laste of deel uitmakend van 

het gezin, met name van zijn schoonzus B.E.B.S. 

 

Op 11 augustus 2017 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Op 10 januari 2018 dient verzoeker een derde aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in de hoedanigheid van ander familielid – ten laste of deel uitmakend van het 

gezin, met name van zijn schoonzus B.E.B.S. 

 

Op 4 mei 2018 beslist de gemachtigde van de burgemeester van Antwerpen tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Op 18 september 2018 dient verzoeker een vierde aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van ander familielid – ten laste of deel uitmakend van 

het gezin, met name van zijn schoonzus B.E.B.S. 

 

Op 15 maart 2019 beslist de gemachtigde van de bevoegde minister tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden 

beslissing: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN ZONDER BEVEL 

OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN  

 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel 58 of 69ter 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, die op 18.09.2018 werd ingediend door:  

 

Naam: A.  

Voornaam: M.  

Nationaliteit: Marokko  

Geboortedatum: (…) 1988  

Geboorteplaats: A.,T.  

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 ander 

familielid van een burger van de Unie.  

 

Betrokkene vroeg op 18.09.2018 voor de vierde maal gezinshereniging aan met dezelfde 

referentiepersoon, zijnde zijn schoonzus B. E. B. S., van Spaanse nationaliteit, met rijksregisternummer 

xxx.  

 

Betrokkene vroeg de gezinshereniging aan op basis van artikel 47/1, 2° van de wet van 15.12.1980: ‘de 

niet in artikel 40bis, §2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; …’  

 

Artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 stelt dat ‘de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, 

moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij 

zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn gezin. De documenten die aantonen dat het andere 

familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de burger van de Unie moet uitgaan van de 

bevoegde overheden van het land van oorsprong of van herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit 
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ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de burger van de Unie bewezen worden met elk 

passen middel’.  

 

Ter staving van bovenstaande voorwaarden van artikel 47/3, §2 van de wet van 15.12.1980 werden 

volgende documenten voorgelegd:  

- reispaspoort Marokko (xxx) op naam van betrokkene, afgeleverd op 30.12.2015 te Antwerpen - 

‘certificat administratif’ n°1340 dd. 05.12.2016  

- ‘attestation de non-assujettissement a l’ir sur les revenus fonciers, a la taxe d’habitation et a la taxe 

des services communaux’ n°304M/16 dd. 07.12.2016  

- bewijzen geldstortingen vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 30.12.2013, 23.12.2014, 

07.01.2015, 19.02.2015 en 09.12.2015  

- bewijzen geldstorting vanwege de referentiepersoon aan betrokkene dd. 02.08.2016  

- betaling vanwege de referentiepersoon dd. 02.08.2016  

- diverse documenten met betrekking tot de aangehaalde integratie van betrokkene (evaluatierapport 

CVO Antwerpen waaruit blijkt dat betrokkene geslaagd is voor de cursus Nederlands; onvolledig 

document waaruit zou blijken dat betrokkene heeft deelgenomen aan een cursus Maatschappelijke 

Oriëntatie)  

 

Deze documenten werden reeds voorgelegd in het kader van de aanvragen gezinshereniging dd. 

10.05.2016 en 24.02.2017, en besproken en weerlegd in de bijlage 20 dd. 08.10.2016 en 11.08.2017. Er 

kan dienstig naar verwezen worden.  

 

In het kader van de huidige aanvraag gezinshereniging werden volgende bijkomende documenten 

voorgelegd: 

- ‘certificat de vie collective’ n°426/2016 dd. 12.05.2016: dit attest maakt noch melding van betrokkene, 

noch van de referentiepersoon. De relevantie van dit attest in het kader van de huidige aanvraag 

gezinshereniging is dan ook niet afdoende duidelijk.  

- bijkomende documenten met betrekking tot de aangehaalde integratie van betrokkene 

(inschrijvingsbewijs Nederlandse les; deelcertificaat Nederlandse les)  

- bankdocumenten ING dd. 19.05.2016 op naam van betrokkene  

- facturen ZNA dd. 20.02.2018, 23.04.2018 en 23.05.2018 en aanmaning ZNA dd. 09.07.2018 op naam 

van betrokkene: niet alleen blijkt uit de voorgelegde documenten niet door wie deze aanrekeningen 

werden betaald, ook hebben ze betrekking op de situatie in België. Ze zijn dan ook niet relevant in het 

kader van de huidige aanvraag gezinshereniging.  

 

Er dient in eerste instantie opgemerkt te worden dat de referentiepersoon sedert 12.06.2009 

ononderbroken in België verblijft. Van een schending van het recht op vrij verkeer van de 

referentiepersoon is dus geen sprake.  

 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst deel uitmaakte van het 

gezin van de referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat dit niet afdoende blijkt uit het geheel van 

de beschikbare gegevens. Het gegeven dat betrokkene op 10.05.2016 officieel gedomicilieerd werd op 

het adres van de referentiepersoon in België doet geen afbreuk aan deze vaststellingen.  

 

Voor zover betrokkene en de referentiepersoon wensen aan te tonen dat betrokkene voorafgaand aan 

de huidige aanvraag gezinshereniging en reeds van in het land van herkomst ten laste was van de 

referentiepersoon, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet afdoende heeft aangetoond dat hij 

onvermogend was in zijn land van herkomst of origine voor zijn komst naar België, er onvoldoende werd 

aangetoond dat hij voorafgaand aan de aanvraag en reeds van in het land van herkomst of origine ten 

laste was van de referentiepersoon, er niet blijkt dat betrokkene en de referentiepersoon niet ten laste 

vielen en/of vallen van de Belgische staat, en dat er niet werd aangetoond dat de referentiepersoon 

beschikt over voldoende bestaansmiddelen om betrokkene ten laste te nemen.  

 

Het gegeven dat betrokkene sedert mei 2016 tot op heden op het adres van de referentiepersoon 

gedomicilieerd is, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Immers, louter het gegeven dat 

betrokkene op het adres van de referentiepersoon gedomicilieerd was/is, heeft niet automatisch tot 

gevolg dat hij ook ten laste was/is van de referentiepersoon. Immers, de voorwaarde van het ten laste 

zijn dient op een actieve wijze te worden aangetoond en valt niet impliciet af te leiden uit het feit dat men 

onder hetzelfde dak woont (arrest RvV nr. 145.912 dd. 21.05.2015). Bovendien heeft deze situatie 

betrekking op de toestand in België, niet op deze in het land van herkomst of origine.  
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Uit het geheel van de voorgelegde stukken blijkt niet afdoende dat betrokkene reeds in het land van 

herkomst ten laste was van de burger van de Unie of in het land van herkomst reeds deel uitmaakte van 

het gezin van de burger van de Unie, en dit in de periode voorafgaand aan de huidige aanvraag 

gezinshereniging. Betrokkene toont dus niet afdoende aan te voldoen aan de voorwaarden van artikel 

47/1, 2° van de wet van 15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van 

gezinshereniging.  

 

De aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd. Het AI van betrokkene dient te worden ingetrokken.  

 

DIT DOCUMENT IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS NOCH EEN NATIONALITEITSBEWIJS.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig in 

kennis gesteld van zijn wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt:  

 

“Schending art. 42, §1, eerste lid Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). Schending 

art. 10, eerste lid van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de 

Unie en hun familieleen (hierna: richtlijn 2004/38/EG). 

 

In casu dateert de aanvraag tot afgifte van een verblijfskaart als familielid van een Unieburger van 18 

september 2019. De bestreden beslissing dateert van 15 maart 2019, waarbij deze beslissing ter kennis 

werd gebracht op 19 maart 2019. 

 

Artikel 42, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

"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. Bij de erkenning wordt rekening gehouden 

met het geheel van de elementen van het dossier." 

 

Dit artikel is een omzetting van artikel 10, eerste lid van de richtlijn 2004/38/EG. Laatstgenoemde 

bepaling luidt als volgt: 

 

"Het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de Unie die niet de nationaliteit van een 

lidstaat bezitten, wordt binnen zes maanden na de datum van indiening van een aanvraag ter zake 

vastgesteld door de afgifte van een document, 'verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Unie' genoemd. Een verklaring dat de aanvraag om een verblijfskaart is ingediend, wordt onmiddellijk 

afgegeven." 

 

Lidstaten zijn ertoe gehouden zijn hun nationale recht conform het Unierecht uit te leggen (zie HvJ 6 

november 2003, C-101/01, Lindqvist, punt 87 ; HvJ 26 juni 2007, C-305/05, Ordre des barreaux 

francophones et germanophone e.a., punt 28). Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dient 

de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht dit zo veel mogelijk uit te leggen in het 

licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn teneinde het daarmee beoogde 

resultaat te bereiken en aldus te voldoen aan artikel 288, derde alinea, VWEU. Deze verplichting tot 

richtlijnconforme uitlegging is namelijk inherent aan het systeem van het VWEU, aangezien het de 

nationale rechter in staat stelt binnen het kader van zijn bevoegdheden de volle werking van het recht 

van de Unie te verzekeren bij de beslechting van de bij hem aanhangige geschillen (zie onder meer 

arresten van 5 oktober 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01—C-403/01, Jurispr. blz. 1-8835, punt 114; 23 april 

2009, Angelidaki e.a., C-378/07—C-380/07, Jurispr. blz. 1-3071, punten 197 en 198, en 19 januari 2010, 

Kücükdeveci, C-555/07, Jurispr. blz. 1-365, punt 48; HvJ 13 november 1990, C-106/89, Marleasing, par. 
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8). De nationale rechter dient tevens, als gevolg van de in artikel 4, lid 3 VEU neergelegde 

samenwerkingsplicht en het loyaliteitsbeginsel, rekening te houden met de uniforme interpretatie die het 

Hof van Justitie reeds aan bepalingen van het Unierecht heeft gegeven. De rechtspraak van het Hof van 

Justitie vormt overigens, naast het primair en secundair Unierecht, eveneens een bron van Unierecht. 

De uitlegging die het Hof krachtens de hem bij artikel 267 VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een 

regel van Unierecht, verklaart en preciseert, voor zover dat nodig is, de betekenis en strekking van dat 

voorschrift zoals het sedert het tijdstip van zijn inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en 

toegepast (HvJ 13 januari 2004, C-453/00, Kühne en Heitz, par. 21). Wanneer het voor de rechter 

onmogelijk is om de nationale bepalingen in overeenstemming met de eisen van het recht van de EU uit 

te leggen en toe te passen, moet de rechter op eigen gezag, de nationale wetgeving die strijdig is met 

de bepalingen van het EU-recht, buiten toepassing laten (zie onder meer arresten van het HvJ van 22 

juni 2010, Melki, C-188/10; van 11 januari 2007, ITC, C-208/05, van 9 maart 1978, Simmenthal, 106/77, 

van 5 oktober 2010, Elchinov, C 173/09, en van 17 november 2011, zaak C 434/10). 

 

Verzoeker wenst hier te verwijzen naar het arrest Diallo van het Hof van Justitie van de Europese Unie 

(HvJ 27 juni 2018, C-246/17). 

 

Hierin wordt onder meer het volgende werd gesteld: 

 

- "Artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/38/EG [...] moet aldus worden uitgelegd dat het besluit over de 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie binnen de in 

die bepaling gestelde termijn van zes maanden niet alleen moet worden genomen, maar ook ter kennis 

van de betrokkene moet worden gebracht"; 

 

- "Richtlijn 2004/38 moet aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale regeling als in 

het hoofdgeding aan de orde, dat de bevoegde nationale autoriteiten verplicht ambtshalve een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie aan de betrokkene af te geven 

wanneer de in artikel 10, lid I, van richtlijn 2004/38 voorgeschreven termijn van zes maanden wordt 

overschreden, zonder dat eerst wordt vastgesteld dat die persoon daadwerkelijk voldoet aan de 

voorwaarden om in overeenstemming met het Unierecht in het gastland te verblijven". 

 

Hieruit besluit verzoeker dat de beslissing inzake zijn aanvraag voor de afgifte van een verblijfskaart van 

een familielid van een Unieburger zowel dient te worden getroffen als te worden betekend binnen de 

termijn van zes maanden. 

 

Dat de bestreden beslissing in casu niet binnen de overeenkomstig artikel 42, §1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet voorziene termijn van zes maanden werd getroffen en ter kennis werd gebracht. 

 

De bestreden beslissing dient te worden vernietigd wegens het overschrijden van voormelde termijn. 

 

Dat artikel 52, §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) luidt als volgt: 

 

"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" 

 

Dat verzoeker zich ervan bewust is dat het Hof van Justitie geoordeeld heeft dat dit artikel niet conform 

richtlijn 2004/38 is. 

 

Dat verzoeker echter stelt dat dit er niet toe doet. Indien een staat zich beroept op de foutieve omzetting 

van een richtlijn om aldus burgers bepaalde rechten alsnog te ontzeggen, beroept deze staat zich 

immers op de eigen fout. Het spreekt voor zich dat dit niet kan gezien de rechtsprincipes nemo auditur 

turpitudinem suam allegans en patere legem quam ipse fecisti (Rb. Dendermonde van 6 februari 2019, 

nr. 19/25/A). 

 

Dat de Vreemdelingenwet en de het Vreemdelingenbesluit duidelijk zijn:  

● DVZ moet binnen zes maanden na de indiening van de aanvraag gezinshereniging een beslissing 

nemen. 

● Bij het niet-respecteren van die termijn, moet de gemeente een F kaart afgeven. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

 

Deze artikelen houden een subjectief recht in. Ze zijn duidelijk en onvoorwaardelijk en houden een 

verplichting in ten aanzien van de burgemeester of zijn gemachtigde. 

 

Dat de Belgische overheid zich niet kan beroepen op haar eigen fout, en bijgevolg verplicht is een F 

kaart af te geven. 

 

Dat het vertrouwensbeginsel in casu is geschonden doordat gemachtigde geen F kaart heeft 

afgeleverd.” 

 

3.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een enig middel voert verzoekende partij de schending aan van art. 42, §1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet en van art. 10, eerste lid van de richtlijn 2004/38/EG.  

De verzoekende partij houdt een schending van voormelde bepalingen voor doordat de bestreden 

beslissing binnen de termijn van 6 maanden tot stand dient te komen én ter kennis moet worden 

gebracht, hetgeen in casu niet het geval zou zijn.  

Verweerder laat gelden dat de kritiek van de verzoekende partij weinig ernstig is.  

Verweerder merkt op dat artikel 42, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

“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. Bij de erkenning wordt rekening gehouden 

met het geheel van de elementen van het dossier.”  

Terwijl artikel 52, §4, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit het volgende stipuleert:  

“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.” (onderlijning toegevoegd)  

Verzoekende partij diende haar aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een Unieburger 

in op 18.09.2018. Terwijl de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op 15.03.2019 

besloot tot de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 20).  

Er kan derhalve geen redelijke betwisting bestaan nopens het feit dat de bestreden beslissing door de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie werd genomen binnen de in artikel 42, § 1, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalde maximumtermijn van zes maanden.  

Verzoekende partij gaat er verkeerdelijk van uit dat de datum van betekening doorslaggevend is om te 

berekenen of de termijn van 6 maanden al dan niet werd overschreden. Uit artikel 52, §4, tweede lid van 

het Vreemdelingenbesluit blijkt nochtans duidelijk dat dit het moment van het nemen van de beslissing 

betreft (“…beslissing is genomen…”).  

Nergens blijkt uit de toepasselijke wettelijke bepalingen dat de beslissing binnen de termijn van 6 

maanden volgend op de aanvraag aan verzoekende partij dient te worden betekend.  

Verzoekende partij kan, bij gebreke aan enige juridische grondslag, dus niet dienstig voorhouden dat 

rekening moet worden gehouden met de datum van kennisgeving.  

Verweerder wijst er ook op dat verzoekende partij ten onrechte voorhoudt dat artikel 10, lid 1 van de 

Richtlijn 2004/38/EG zou verwijzen naar de afgifte binnen de termijn van 6 maanden, terwijl voormeld 

artikel in werkelijkheid verwijst naar de vaststelling van het verblijfsrecht binnen deze termijn (en dus niet 

de betekening). Het vaststellen van het verblijfsrecht gebeurt in de vorm van het nemen van een 

beslissing door de gemachtigde van de Staatssecretaris.  

Artikel 10, lid 1 van de Richtlijn 2004/38/EG luidt als volgt: 

“Het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de Unie die niet de nationaliteit van een 

lidstaat bezitten, wordt binnen zes maanden na de datum van indiening van een aanvraag terzake 

vastgesteld door de afgifte van een document, „verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Unie” genoemd.” (onderlijning en vetschrift toegevoegd)  

De kritiek van verzoekende partij kan niet worden gevolgd en gaat uit van een verkeerde lezing van de 

toepasselijke artikelen, waar zij voorhoudt dat de loutere totstandkoming van een beslissing binnen de 

termijn van zes maanden onvoldoende zou zijn.  

Verweerder wijst er ten overvloede op dat artikel 42, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als 

volgt:  
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“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. Bij de erkenning wordt rekening gehouden 

met het geheel van de elementen van het dossier.”  

Verweerder wijst erop dat voormeld artikel verwijst naar het feit dat de erkenning van het verblijfsrecht 

gebeurt onder de voorwaarden door de Koning bepaald. Dit artikel heeft dan ook enkel betrekking op de 

situatie waarbij een verblijfsrecht wordt erkend, terwijl het verblijfsrecht in casu werd geweigerd. Dit 

artikel voorziet overigens niet in enige sanctie indien niet binnen de zes maanden een beslissing wordt 

genomen.  

Verzoekende partij gaat blijkbaar voorbij aan het feit dat de bestreden beslissing in casu een 

weigeringsbeslissing, en geen erkenningsbeslissing is. Verzoekende partij toont dan ook niet aan zich 

dienstig te kunnen beroepen op artikel 42 van de Vreemdelingenwet. Zie in die zin:  

“Ook uit artikel 42 van de Vreemdelingenwet – bepaling die op zich niet voorziet in enige sanctie indien 

niet binnen de zes maanden een standpunt wordt ingenomen omtrent een aanvraag tot afgifte van een 

verklaring tot inschrijving – kan niet worden afgeleid dat verweerder zou verplicht zijn een verblijfsrecht 

van meer dan drie maanden toe te staan aan een burger van de Unie die niet aantoont zich in één van 

de in artikel 40, § 4, eerste lid van de Vreemdelingenwet bedoelde situaties te bevinden.  

Daarnaast moet nog worden geduid dat uit de bewoordingen van artikel 51, § 2 van het koninklijk besluit 

van 8 oktober 1981 geenszins blijkt dat deze bepaling tot doel heeft om aan elke burger van de Unie 

binnen de zes maanden een antwoord te verstrekken omtrent zijn aanvraag tot afgifte van een 

verklaring van inschrijving. Dit artikel is er enkel op gericht het bestuur ertoe te verplichten om binnen 

voormelde termijn een positieve beslissing te nemen ten aanzien van de burgers van de Unie die hun 

aanvraag staafden met stukken waaruit kan worden afgeleid dat zij voldoen aan de in artikel 40, § 4 

eerste lid van de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarden.” (RvV nr. 134 208 dd. 28.11.2014).  

Terwijl verweerder dienaangaande ten overvloede nog verwijst naar de volgende rechtspraak van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarin werd geoordeeld dat een eventueel gebrek in de 

kennisgeving geen invloed heeft op het rechtmatig karakter van een genomen beslissing: 

“3.3.2. Een eventueel gebrek in de betekening van de bestreden beslissing heeft geen invloed op het 

rechtmatig karakter van de genomen beslissing zelf. Verzoekers kritiek op de wijze van kennisgeving 

van de bestreden beslissing kan derhalve niet tot de nietigheid van de bestreden beslissing leiden (RvS 

11 september 2002, nr. 110.118; RvS 6 januari 2004, nr. 126.889 en RvS 21 maart 2005, nr. 142.408), 

temeer nu verzoeker op geen enkele wijze aantoont dat de manier waarop de kennisgeving zou zijn 

gebeurd hem enig nadeel zou hebben berokkend en hij dus niet aantoont welk belang hij bij deze grief 

kan doen gelden.” (R.v.V. nr. 101592 dd. 25.04.2013).  

“Inzoverre verzoekers nog verwijzen naar een laattijdige kennisgeving en de eventuele nadelen die zij 

hierdoor ondervonden, wijst de Raad erop dat zelfs indien er sprake is van een onregelmatige 

kennisgeving dan nog kan een eventueel gebrek in de kennisgeving van een administratieve akte niet 

van aard zijn om aanleiding te kunnen geven tot de nietigverklaring van de akte als dusdanig (RvS 24 

augustus 1994, nr. 48.781; RvS 13 februari 2003, nr. 115.866).” (RvV nr. 39 724 dd. 3.03.2010).  

Terwijl verweerder dienaangaande ten overvloede nog verwijst naar de volgende rechtspraak van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarin werd geoordeeld dat de rechtspraak van het Hof van 

Justitie met betrekking tot het arrest Diallo van 27 juni 2018 duidelijk is:   

“Gelet op deze duidelijke rechtspraak van het Hof van Justitie, kan de Raad niet anders dan besluiten 

dan besluiten dat artikel 10 van de Burgerschapsrichtlijn niet correct werd omgezet in de Belgische 

wetgeving waar de nationale regeling stelt dat een verblijfskaart moet worden afgegeven aan het 

familielid van een Unieburger wanneer de termijn van 6 maanden is overschreden zonder dat blijkt dat 

de persoon daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden om als familielid in het gastland te verblijven. 

Gelet op deze vaststelling dient de Raad de desbetreffende nationale regeling buiten beschouwing te 

laten en dient te worden geoordeeld in lijn met het gestelde in het voornoemde arrest van het Hof van 

Justitie. In deze omstandigheden blijkt niet dat de verzoekende partij een voldoende belang heeft bij 

haar kritiek dat de bestreden beslissing haar niet binnen de gestelde termijn van 6 maanden ter kennis 

is gebracht. Zij kan het verhoopte voordeel, met name de afgifte van een verblijfskaart, in geen geval 

behalen op de enkele grond dat de beslissing haar niet binnen de gestelde termijn ter kennis is 

gebracht, zonder dat eerst is vastgesteld dat zij voldoet aan de gestelde verblijfsvoorwaarden.  

Het beroep is onontvankelijk in zoverre het is gericht tegen de weigering van verblijf van meer dan 3 

maanden.” (RvV nr. 220 257 dd. 25.04.2019).  

Zie in die zin ook:  

“Zoals het Hof van Justitie stelt moet de richtlijn 2004/38 uitgelegd worden dat zij zich verzet tegen een 

nationale regeling waarbij een verblijfskaart moet afgeleverd worden bij overschrijding van de 

beslissingstermijn zonder dat eerst wordt vastgesteld dat die persoon daadwerkelijk voldoet aan de 
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voorwaarden om in overeenstemming met het Unierecht in het gastland te verblijven. Zoals hieruit 

duidelijk blijkt kan de Raad niet anders besluiten dan dat artikel 10 van de richtlijn 2004/38 niet correct 

werd omgezet in de Belgische wetgeving waar de nationale regeling stelt dat een verblijfskaart moet 

afgegeven worden aan het familielid van een Unieburger wanneer de termijn van zes maanden is 

overschreden zonder dat blijkt dat de persoon daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden om als 

familielid in het gastland te verblijven. Gelet op deze vaststelling dient de Raad de desbetreffende 

nationale regeling buiten beschouwing te laten en dient geoordeeld te worden in lijn met het gestelde in 

het voornoemde arrest van het Europees Hof van Justitie.” (RvV nr. 215.689 dd. 24.01.2019).  

De voorgehouden schending van artikel 42 van de Vreemdelingenwet juncto artikel 10 van de Richtlijn 

2004/38/EG kan niet worden aangenomen.  

Verzoekende partij haar kritiek faalt volkomen.  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde 

bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de weigering van het verblijf van meer dan 

drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

De gemachtigde handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die de concrete situatie van 

de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels.  

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3.1. Verzoeker voert de schending aan van artikel 42, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet, van 

artikel 10, eerste lid van de richtlijn de richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (hierna: de Burgerschapsrichtlijn) en van het 

vertrouwensbeginsel. Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing werd genomen binnen een termijn van 

zes maanden maar niet ter kennis werd gebracht binnen deze termijn, terwijl dit nochtans ook vereist is 

volgens wat het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld in het arrest Diallo (HvJ 27 juni 2018, C-

246/17). Verzoeker stelt dat hij er zich van bewust is dat artikel 52, § 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 KB van 8 oktober 1981) niet conform de 

Burgerschapsrichtlijn is, maar dat dit er niet toe doet. De Belgische staat kan zich niet op haar eigen fout 

beroepen, namelijk de foutieve omzetting van een richtlijn, en op die wijze burgers bepaalde rechten 

ontzeggen. Verzoeker verwijst in dit verband naar een arrest van de rechtbank van eerste aanleg te 

Dendermonde van 6 februari 2019. 

 

3.3.2. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de aanvraag tot afgifte van een 

verblijfskaart als ander familielid van een Unieburger dateert van 18 september 2018. De bestreden 

beslissing dateert van 15 maart 2019, waarbij deze beslissing ter kennis werd gebracht op 19 maart 

2019. 

 

Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur  dat moet vermijden dat de rechtmatige 

verwachtingen die de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit houdt in dat de 

burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of 

beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan (RvS 22 maart 2004, nr. 129.541). 

 

Artikel 42, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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. Bij de erkenning wordt rekening gehouden 

met het geheel van de elementen van het dossier.” 

 

Dit wetsartikel maakt deel uit van “Titel II. Hoofdstuk I. Vreemdelingen, burgers van de Unie en hun 

familieleden en vreemdelingen, familieleden van een Belg”. 

 

Specifiek wat de ‘andere familieleden’ van een burger van de Unie zoals bedoeld in artikel 47/1 van de 

vreemdelingenwet betreft, bepaalt artikel 47/2 van deze wet het volgende: 

 

“Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn de bepalingen van hoofdstuk I over de in artikel 

40bis bedoelde familieleden van een burger van de Unie van toepassing op de andere familieleden 

bedoeld in artikel 47/1.” 
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Gelet op het bepaalde in artikel 47/2 van de vreemdelingenwet kan verzoeker worden gevolgd in zijn 

uitgangspunt dat artikel 42, § 1 van de vreemdelingenwet ook toepassing vindt in zijn situatie, meer 

bepaald de situatie van een familiehereniging als ‘ander familielid’ van een burger van de Unie.  

 

Artikel 52, § 4, tweede lid van het KB van 8 oktober luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Zoals de verzoeker terecht aangeeft, betreft artikel 42, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet een 

omzetting van artikel 10, eerste lid van de Burgerschapsrichtlijn. Laatstgenoemde bepaling luidt als 

volgt: 

 

“Het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de Unie die niet de nationaliteit van een 

lidstaat bezitten, wordt binnen zes maanden na de datum van indiening van een aanvraag ter zake 

vastgesteld door de afgifte van een document, ‘verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Unie’ genoemd. Een verklaring dat de aanvraag om een verblijfskaart is ingediend, wordt onmiddellijk 

afgegeven.”  

 

De Raad benadrukt dat lidstaten ertoe gehouden zijn hun nationale recht conform het Unierecht uit te 

leggen (zie HvJ 6 november 2003, C-101/01, Lindqvist, punt 87 ; HvJ 26 juni 2007, C-305/05, Ordre des 

barreaux francophones et germanophone e.a., punt 28). Volgens vaste rechtspraak van het Hof van 

Justitie dient de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht dit zo veel mogelijk uit te 

leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn teneinde het daarmee 

beoogde resultaat te bereiken en aldus te voldoen aan artikel 288, derde alinea van het VWEU. Deze 

verplichting tot richtlijnconforme uitlegging is namelijk inherent aan het systeem van het VWEU, 

aangezien het de nationale rechter in staat stelt binnen het kader van zijn bevoegdheden de volle 

werking van het recht van de Unie te verzekeren bij de beslechting van de bij hem aanhangige 

geschillen (zie onder meer arresten van 5 oktober 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01–C-403/01, Jurispr. blz. I- 

8835, punt 114; 23 april 2009, Angelidaki e.a., C-378/07–C-380/07, Jurispr. blz. I-3071, punten 197 en 

198, en 19 januari 2010, Kücükdeveci, C-555/07, Jurispr. blz. I-365, punt 48; HvJ 13 november 1990, C- 

106/89, Marleasing, par. 8). De nationale rechter dient tevens, als gevolg van de in artikel 4, lid 3 van 

het VWEU neergelegde samenwerkingsplicht en het loyaliteitsbeginsel, rekening te houden met de 

uniforme interpretatie die het Hof van Justitie reeds aan bepalingen van het Unierecht heeft gegeven. 

De rechtspraak van het Hof van Justitie vormt overigens, naast het primair en secundair Unierecht, 

eveneens een bron van Unierecht. De uitlegging die het Hof krachtens de hem bij artikel 267 van het 

VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een regel van Unierecht, verklaart en preciseert, voor zover 

dat nodig is, de betekenis en strekking van dat voorschrift zoals het sedert het tijdstip van zijn 

inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en toegepast (HvJ 13 januari 2004, C-453/00, 

Kühne en Heitz, par. 21). Wanneer het voor de rechter onmogelijk is om de nationale bepalingen in 

overeenstemming met de eisen van het recht van de EU uit te leggen en toe te passen, moet de rechter 

op eigen gezag, de nationale wetgeving die strijdig is met de bepalingen van het EU-recht, buiten 

toepassing laten (zie onder meer arresten van het HvJ van 22 juni 2010, Melki, C-188/10; van 11 januari 

2007, ITC, C-208/05, van 9 maart 1978, Simmenthal, 106/77, van 5 oktober 2010, Elchinov, C 173/09, 

en van 17 november 2011, zaak C 434/10). 

 

In het kader van de thans voorliggende betwisting kan nuttig worden verwezen naar het arrest Diallo van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ 27 juni 2018, C-246/17), waarin onder meer het 

volgende werd gesteld: 

 

- “Artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/38/EG […] moet aldus worden uitgelegd dat het besluit over de 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie binnen de in 

die bepaling gestelde termijn van zes maanden niet alleen moet worden genomen, maar ook ter kennis 

van de betrokkene moet worden gebracht”; 

- “Richtlijn 2004/38 moet aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale regeling als in 

het hoofdgeding aan de orde, die de bevoegde nationale autoriteiten verplicht ambtshalve een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie aan de betrokkene af te geven 

wanneer de in artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/38 voorgeschreven termijn van zes maanden wordt 



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

overschreden, zonder dat eerst wordt vastgesteld dat die persoon daadwerkelijk voldoet aan de 

voorwaarden om in overeenstemming met het Unierecht in het gastland te verblijven”. 

 

Deze interpretatie dient evenzeer te gelden in de thans voorliggende situatie van familiehereniging als 

‘ander familielid’ van een burger van de Unie. De bepalingen van artikel 42 van de vreemdelingenwet 

dienen op gelijke wijze te worden toegepast, zoals ook duidelijk de bedoeling was van de Belgische 

wetgever. Artikelen 47/1 en volgende van de vreemdelingenwet vormen evenzeer een omzetting van de 

Burgerschapsrichtlijn, met name van artikel 3, tweede lid van de Burgerschapsrichtlijn. Er kan verder 

bezwaarlijk worden aanvaard dat ‘andere familieleden’ zouden kunnen genieten van een meer 

voordelige regeling dan de gewone familieleden, terwijl het omgekeerde het geval is en de 

familiehereniging voor de ‘andere familieleden’ enkel moet worden vergemakkelijkt.  

 

Uit voormelde blijkt dat verzoeker kan worden gevolgd waar hij stelt dat de beslissing inzake zijn 

aanvraag voor de afgifte van een verblijfskaart van een ander familielid van een Unieburger zowel dient 

te worden getroffen als ter kennis moet worden gebracht binnen de termijn van zes maanden. In casu is 

de kennisgeving niet binnen de termijn van zes maanden gebeurd. Verzoeker kan worden gevolgd in 

zijn betoog dat de in artikel 42, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet vervatte termijn is 

overschreden. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt echter dat de verwerende partij tot de conclusie komt dat verzoeker 

niet aantoont te voldoen aan de voorwaarden om in overeenstemming met Unierecht in België te 

verblijven. Verzoeker uit in zijn verzoekschrift geen kritiek op deze motieven van de bestreden 

beslissing, zodat de motieven in dit verband stand houden. 

 

De Raad merkt op dat het Hof van Justitie in het voormeld arrest Diallo duidelijk heeft vastgesteld dat 

“richtlijn 2004/38 […] aldus [moet] worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale regeling als 

in het hoofdgeding aan de orde, die de bevoegde nationale autoriteiten verplicht ambtshalve een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie aan de betrokkene af te geven 

wanneer de in artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/38 voorgeschreven termijn van zes maanden wordt 

overschreden, zonder dat eerst wordt vastgesteld dat die persoon daadwerkelijk voldoet aan de 

voorwaarden om in overeenstemming met het Unierecht in het gastland te verblijven”. Hierbij stelde het 

Hof van Justitie dat “dergelijk stelsel [d.i. de automatische afgifte van een verblijfskaart van een familielid 

van een Unieburger bij het verstrijken van de termijn van zes maanden] […] haaks [staat] op de 

doelstellingen van richtlijn 2004/38 voor zover het het mogelijk maakt dat een verblijfskaart wordt 

afgegeven aan iemand die niet voldoet aan de voorwaarden daarvoor.”  

 

De Raad kan niet anders dan vaststellen dat de sanctie die in artikel 52, § 4, tweede lid van het KB van 

8 oktober 1981 vervat is voor de overschrijding van de beslissingstermijn – d.i. de automatische afgifte 

door de burgemeester of zijn gemachtigde van een verblijfskaart van een familielid van een Unieburger 

– onverzoenbaar is met de hierboven weergegeven rechtspraak van het Hof van Justitie. Verzoeker 

erkent dit gegeven uitdrukkelijk in zijn verzoekschrift. Het is onmogelijk om artikel 52, § 4, tweede lid van 

het KB van 8 oktober 1981 op een richtlijnconforme wijze uit te leggen. De Raad dient voormelde 

nationale bepaling dan ook buiten toepassing te laten, gelet op de onverenigbaarheid ervan met artikel 

10, lid 1 van de Burgerschapsrichtlijn, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie in het arrest Diallo. 

 

3.3.3. Verzoeker voert aan dat de Belgische Staat zich niet op haar eigen fout kan beroepen en zich dus 

niet kan beroepen op een foutieve omzetting van een richtlijn om burgers bepaalde rechten te 

ontzeggen. 

 

Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat in alle gevallen waarin de bepalingen van een 

richtlijn inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn, particulieren gerechtigd zijn 

om hierop een beroep te doen tegenover de staat, wanneer deze hetzij verzuimt de richtlijn binnen de 

gestelde termijnen in nationaal recht om te zetten, hetzij dit op onjuiste wijze doet. Het Hof oordeelde 

ook dat een Lidstaat die de door de richtlijn voorgeschreven uitvoeringsmaatregelen niet tijdig heeft 

getroffen, en dus zijn uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen niet is nagekomen, niet aan 

particulieren kan tegenwerpen.  

 

In casu is er geen sprake van een laattijdige of foutieve omzetting van de Richtlijn. Enkel artikel 42, § 1, 

eerste lid van de vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 10 van de Burgerschapsrichtlijn. Er 

blijkt niet dat artikel 42, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet, artikel 10 van de Burgerschapsrichtlijn 

foutief heeft omgezet.  
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Artikel 52, § 4, tweede lid van het KB van 8 oktober 1981 vormt geen omzetting van de 

Burgerschapsrichtlijn, omdat nergens in deze richtlijn wordt bepaald welke sanctie verbonden moet 

worden aan het overschrijden van de termijn van zes maanden. Dit wordt geheel aan de vrijheid van de 

lidstaten overgelaten, voor zover de nationale bepaling niet indruist tegen het doel van het Unierecht. 

 

De sanctie voorzien in artikel 52, § 4, tweede lid van het vreemdelingenbesluit, namelijk de 

automatische afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een Unieburger, is zoals hierboven 

gesteld, onverzoenbaar met  de rechtspraak van het Hof van Justitie in het arrest Diallo (HvJ 27 juni 

2018, C-246/17). De Raad moet dus deze bepaling buiten beschouwing laten, wegens strijdigheid met 

het Unierecht.  

 

In tegenstelling tot wat verzoeker aanvoert, worden aan verzoeker geen rechten ontzegd die uit het 

Unierecht voortvloeien. Een verblijfsrecht op grond van de Burgerschapsrichtlijn kan enkel worden 

verleend als vastgesteld is dat aan de voorwaarden is voldaan. De Raad herhaalt dat het Hof van 

Justitie immers in het voormeld arrest Diallo duidelijk heeft vastgesteld dat “richtlijn 2004/38 […] aldus 

[moet] worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale regeling als in het hoofdgeding aan de 

orde, die de bevoegde nationale autoriteiten verplicht ambtshalve een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Europese Unie aan de betrokkene af te geven wanneer de in artikel 10, lid 1, van 

richtlijn 2004/38 voorgeschreven termijn van zes maanden wordt overschreden, zonder dat eerst wordt 

vastgesteld dat die persoon daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden om in overeenstemming met het 

Unierecht in het gastland te verblijven”. Zoals reeds gesteld heeft de verwerende partij dit onderzocht en 

komt zij in de bestreden beslissing tot de conclusie dat verzoeker niet aan de voorwaarden voldoet om 

in overeenstemming met het Unierecht in België te verblijven. Aan verzoeker kan dus niet automatisch 

een verblijfsrecht worden toegekend enkel en alleen omdat de termijn voor kennisgeving in casu is 

verstreken (dit is een sanctie die niet wordt voorzien in de Burgerschapsrichtlijn) nu blijkt dat hij niet 

daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden om in overeenstemming met het Unierecht in België te 

verblijven. 

 

Het Hof van Justitie stelt in voornoemd arrest Diallo ook het volgende: “51 Hoewel er niets op tegen is 

dat een nationale wettelijke regeling het stilzwijgen van het bevoegde bestuur gedurende een termijn 

van zes maanden na indiening van de aanvraag gelijkstelt met een weigeringsbesluit, blijkt reeds uit de  

bewoordingen van richtlijn 2004/38 dat deze zich ertegen verzet dat dat stilzwijgen wordt beschouwd als 

een goedkeuringsbesluit.” 

 

3.3.4. De Raad kan dan ook niet anders dan vaststellen dat verzoeker geen rechtstreeks belang kan 

laten gelden bij zijn middel. De vernietiging van de bestreden beslissing omwille van het overschrijden 

van de beslissingstermijn van zes maanden kan verzoeker immers geen rechtstreeks voordeel 

opleveren. Verzoeker kan geen aanspraak maken op de reglementaire voorziene sanctie, met name de 

afgifte van een verblijfskaart zonder dat eerst is vastgesteld dat hij voldoet aan de gestelde 

verblijfsvoorwaarden. De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing uitdrukkelijk dat verzoeker 

niet voldoet aan deze voorwaarden. Het louter gelijk krijgen op zich wettigt niet de gevraagde 

vernietiging (RvS 29 april 1999, nr. 80.016).  

 

Het staat de verzoekende partij vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechtbanken te richten, teneinde 

een eventuele schadevergoeding te verkrijgen. 

 

Het enig middel is onontvankelijk, bij gebrek aan het wettelijk vereiste belang. 

 

4. 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 tien september tweeduizend negentien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 


