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 nr. 231 441 van 20 januari 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. WOUTERS 

Kaboutermansstraat 49 

3000 LEUVEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 26 juli 2018 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 9 juli 2018 tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20). 

 

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 tot vaststelling van het rolrecht van 30 juli 2018 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 11 december 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 januari 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. WOUTERS en van advocaat I. 

FLORIO, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 12 januari 2018 een aanvraag in voor een verblijfskaart als familielid van een 

Belg, in casu zijn echtgenote.  
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1.2. Op 9 juli 2018 neemt de verwerende partij een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 12.01.2018 werd 

ingediend door: 

 

Naam: [A.] 

Voornaam: [A.C.]  

Nationaliteit: Nigeria  

Geboortedatum: […]  

Geboorteplaats: […] 

Identificatienummer in het Rijksregister: […]  

Verblijvende 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. 

 

Artikel 40ter, §2 van de Vreemdelingenwet stipuleert als volgt: 

 

“§2 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° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

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. ” 

 

Uit de aanvraag blijkt dat betrokkene als bewijs van de bestaansmiddelen van de Belgische 

referentiepersoon in functie van wie de aanvraag gezinshereniging werd gedaan, de volgende 

documenten heeft voorgelegd: 

 

Als bewijs van haar bestaansmiddelen worden volgende documenten overgemaakt: 

 

- Geregistreerde huurovereenkomst Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal CVBA SO, opgemaakt te 

Leuven op 03.04.2012. 

- Attest van erkenning van handicap - Fod Sociale Zekerheid dd. 08.08.2016 met een 

geldigheidsperiode van 01.01.2016 tot 31.07.2019. 

- Attest betreffende de rechten op de tegemoetkoming aan personen met een handicap dd. 29.03.2018, 

waaruit blijkt dat de referentiepersoon in de periode 01.01.2018 tot en met 31.03.2018 recht heeft op 

een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), 

- Rekeninguittreksels van BNP Paribas Fortis waaruit blijkt dat de referentiepersoon IVT ontving voor de 

maanden augustus tem oktober 2017 (bedrag van 867,82€ - en 2x 892,99€). 

- Rekeninguittreksels van BNP Paribas Fortis waaruit blijkt dat de referentiepersoon maandelijks 200€ 

ontvangt van haar vader als familiale steun (maanden augustus-september-oktober 2017). Echter met 

deze geldstortingen van de vader kan geen rekening gehouden worden bij de beroordeling van de 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon, immers overeenkomstig artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet, is het de Belgische onderdaan die zich wenst te laten vervoegen, die dient aan te 

tonen over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen te beschikken. Hieruit blijkt 
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bovendien dat de referentiepersoon reeds beroep dient te doen op maandelijkse financiële 

ondersteuning van haar vader om in haar levensonderhoud te voorzien. 

- Notoriëteitsverklaring Standaard - KBC Bank, opgemaakt te Leuven op 26.03.2018. De KBC Bank NV 

bevestigt dat de referentiepersoon een tegoed heeft van 10.045,66€ in deze bankinstelling. Echter, deze 

financiële situatie is slechts een momentopname en bovendien werden er geen bijkomende documenten 

voorgelegd waaruit blijkt hoelang deze som al op de rekening van de referentiepersoon staat, zodat er 

niet kan beoordeeld worden of deze afdoende stabiel is. Bijgevolg kan dit document niet aanvaard 

worden als afdoende bewijs dat de referentiepersoon heden over stabiele, toereikende en voldoende 

bestaansmiddelen beschikt. 

 

- Arbeidsovereenkomsten van Skillflex, opgemaakt te Mechelen dd. 06.04.2018 op naam van 

betrokkene zelf voor de periode 09.04.2018 tot en met 19.05.2018; Rekeninguittreksel van BNP Paribas 

Fortis waaruit blijkt dat betrokkene tewerkgesteld was bij […] en voor de maand september 2017 een 

bedrag van 188.85€ ontving voor 65 plukuren. Er kan met deze documenten echter geen rekening 

gehouden worden bij de beoordeling van de stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. 

Immers, het is de Belgische onderdaan die zich wenst te laten vervoegen, die dient aan te tonen over 

voldoende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen te beschikken. Het gaat om een voorwaarde die 

te dezen enkel in hoofde van de Belgische referentiepersoon wordt voorzien (Arrest RvS nr. 240.164 dd. 

12.12.2017) 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de referentiepersoon een inkomensvervangende tegemoetkoming geniet. 

Voornoemde uitkering vormt ontegensprekelijk een vorm van financiële maatschappelijke 

dienstverlening waarmee geen rekening wordt gehouden bij het oordeel of de referentiepersoon over 

stabiele, toereikende en regelmatige beschikt. Immers, artikel 40 ter van de Vreemdelingenwet voorziet 

uitdrukkelijk dat de bestaansmiddelen uit de financiële maatschappelijke dienstverlening niet in rekening 

kunnen worden genomen. 

 

De wetswijziging van 4 mei 2016 heeft de draagwijdte van de bepaling in artikel 40 ter, §2, alinea 2, niet 

veranderd. Uit de voorbereidingen van deze wet blijkt immers niet dat de wetgever de bedoeling had om 

het principe achter de bestaansmiddelen, dewelke niet in aanmerking kunnen worden genomen bij het 

beoordelen van de bestaansmiddelen van de gezinshereniger, te wijzigen. Deze vaststellingen 

impliceren de afwezigheid van elk bestaansmiddel, zoals gedefinieerd in artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet, in hoofde van de Belgische onderdaan. 

 

Deze vaststellingen impliceren de afwezigheid van elk bestaansmiddel, zoals gedefinieerd in artikel 

40ter van de vreemdelingenwet, in hoofde van de Belgische onderdaan. 

 

Aangezien er geen bestaansmiddelen zijn die in aanmerking kunnen worden genomen, dringt een 

behoefteanalyse overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet zich niet op. 

 

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

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

 

Het recht op verblijf van meer dan drie maanden wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van 

betrokkene dient te worden ingetrokken. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst uw aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere 

voorwaarden niet volledig onderzocht. Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om 

bij de indiening van een nieuwe aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te 

gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw 

dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen. De te vervullen voorwaarden 

en voor te leggen bewijsstukken kan u terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken 

(www.dofi.fgov.be).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De Raad merkt op dat hij, overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de wet van 15 december 1980 

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

http://www.dofi.fgov.be)/
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vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), uitspraak doet op basis van de synthesememorie, 

behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert  in een eerste middel in zijn synthesememorie de schending aan van artikel 40ter 

van de Vreemdelingenwet. Verzoeker stelt in zijn eerste middel onder andere het volgende:  

 

“VI.1.1. AANGAANDE DE KWALIFICATIE VAN INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING 

(IVT) ALS GËËN “FINANCIËLE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING” 

 

Verzoeker heeft bij zijn aanvraag tot verblijfskaart de attesten van erkenning van handicap - FOD 

Sociale zekerheid d.d. 08.08.2016 neergelegd alsook het attest betreffende de rechten op de 

tegemoetkoming aan personen met een handicap d.d. 29.03.2018 waaruit blijkt dat de 

referentiepersoon, zijn echtgenote [E.E.], in de periode 01.01.2018 tot en met 31.03.2018 recht heeft op 

een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 

 

Nu de attaché voor de Staatsecretaris voor Asiel en Migratie in de alhier bestreden beslissing volledig 

onterecht en misplaatst stelt: 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de referentiepersoon een inkomensvervangende tegemoetkoming geniet. 

Voornoemde uitkering vormt ontegensprekelijk een vorm van financiële maatschappelijke 

dienstverlening waarmee geen rekening wordt gehouden bij het oordeel of de referentiepersoon over 

stabiele, toereikende en regelmatige beschikt. Immers, artikel 40 ter van de Vreemdelingenwet voor ziet 

uitdrukkelijk dat de bestaansmiddelen uit de financiële maatschappelijke dienstverlening niet in rekening 

kunne worden genomen. 

 

De wetswijziging van 4 mei 2016 heeft de draagwijdte van de bepaling in artikel 40ter, § 2, alinea 2, niet 

veranderd. Uit de voorbereidingen van deze wet blijkt immers niet dat de wetgever de bedoeling had om 

het principe achter de bestaansmiddelen, dewelke niet in aanmerking kunnen worden genomen bij het 

beoordelen van de bestaansmiddelen van de gezinshereniger te wijzigen. Deze vaststellingen 

impliceren de afwezigheid van elk bestaansmiddel, zoals gedefinieerd in artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet, in hoofde van de Belgische onderdaan. 

 

Deze vaststellingen impliceren de afwezigheid van elk bestaansmiddel, zoals gedefinieerd in artikel 

40ter van de vreemdelingenwet, in hoofde van de Belgische onderdaan. 

 

Dat verzoeker reeds eerder in zijn betoog (punt B.3. ) de historische evolutie van rechtsleer en 

rechtspraak van de Raad voor Vluchtelingenbetwistingen alsook de bevestiging ervan door van de Raad 

van State aanbracht. 

 

Die stellende dat: 

 

Uit het voorgaande blijkt dat het stelsel van de ''financiële maatschappelijke dienstverlening" en het 

stelsel van de IVT elk een afzonderlijk normerend kader hebben, waarbij onderscheiden overheden 

bevoegd zijn voor de (behandeling van de) aanvraag en de toekenning van de prestaties en dat daarbij 

aparte voorwaarden gelden. Aldus kan de IVT niet als- een vorm van "financiële maatschappelijke 

dienstverlening" worden beschouwd. 

 

2.6.4. Uit het hierboven gestelde blijkt dat de IVT noch onder het begrip "financiële maatschappelijke 

dienstverlening", noch onder de overige in artikel 40ter opgesomde begrippen ter uitsluiting van inkomen 

dat in aanmerking mag genomen worden, kan worden onder gebracht. Het betreft een specifiek 

inkomen, met een eisen wettelijk kader en afzonderlijke voorwaarden    

[…] 

 

Dat alhier blijkt dat de verwerende partij de formele motiveringsplicht heeft geschonden naar art. 40ter 

van de respectieve wet van 15 december 1980. 

 

Verweerder schermt in zijn opmerkingen met verouderde rechtspraak en rechtsopvattingen. 
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Na 10 jaar raad voor Vreemdelingenbetwistingen is er weldegelijk een evolutie gekomen in de 

opvattingen omtrent “financiële maatschappelijke dienstverlening”. 

 

Er is weldegelijk een bijzondere evolutie in de beoordeling van “inkomensvervangende tegemoet-

koming” door de Raad en dit sinds 2017 . 

 

De referte naar de rechtspraak, zoals aangebracht door verweerder, aangaande EU-burgers en Belgen, 

betreffende de vestiging van beiden in EU-landen, is irrelevant in deze zaak. 

 

Ook andere rechtspraak i.v.m. “te oude stukken” brengt niets bij in deze discussie. 

 

Nog erger(lijker) wordt het wanneer verweerder in zijn exposé gaat uitweiden omtrent de “inkomens-

garantie voor ouderen” (IGO): dat is hier géén thema! 

 

Het thema van verzoeker betreft o.az. wél de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). 

 

In het recht bestaat er zo iets niet als “analogie mét” of wordt daar minstens met de grootste 

omzichtigheid mee om gegaan.. 

 

Dat zulke schending tot de nietigheid van de alhier bestreden beslissing dient te leiden. 

 

De verwijzing door verweerder. naar het arrest 121/2013 van 26.09.2013 van het Grondwettelijk Hof 

waaruit blijkt dat “de Belg die gebruik wenst te maken van zijn (haar) recht op gezinshereniging de 

verplichting wordt opgelegd om aan te tonen dat hij (zij) over meer financiële en materiële middelen 

beschikt dan de “burger van de Unie" om het bestaan van het sociale zekerheidsstelsel te verzekeren”, 

houdt een duidelijke discriminatie in. 

 

Doch anderzijds verwijst die rechtspraak niet alleen naar “financiële” doch ook “andere” materiële 

middelen, zodat daar een automatische behoefteanalyse zich opdringt! 

 

Stabiele en toereikende bestaansmiddelen bestaan niet alleen uit financiële inkomsten, ook materiële 

middelen die het leven “buiten het sociaal zekerheidsstelsel” kunnen waarborgen.” 

 

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

 

“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 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.”  

 

3.3. Als bewijs van het voldoen aan de bestaansmiddelenvereiste, heeft verzoeker bij zijn aanvraag 

onder meer een attest voorgelegd waaruit blijkt dat de Belgische referentiepersoon recht heeft op een 

inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (IVT).  

 

In de bestreden beslissing wordt hierover gesteld:  

 

“Uit het voorgaande blijkt dat de referentiepersoon een inkomensvervangende tegemoetkoming geniet. 

Voornoemde uitkering vormt ontegensprekelijk een vorm van financiële maatschappelijke dienstver-

lening waarmee geen rekening wordt gehouden bij het oordeel of de referentiepersoon over stabiele, 

toereikende en regelmatige beschikt. Immers, artikel 40 ter van de Vreemdelingenwet voorziet 

uitdrukkelijk dat de bestaansmiddelen uit de financiële maatschappelijke dienstverlening niet in rekening 

kunnen worden genomen. 

 

De wetswijziging van 4 mei 2016 heeft de draagwijdte van de bepaling in artikel 40 ter, §2, alinea 2, niet 

veranderd. Uit de voorbereidingen van deze wet blijkt immers niet dat de wetgever de bedoeling had om 
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het principe achter de bestaansmiddelen, dewelke niet in aanmerking kunnen worden genomen bij het 

beoordelen van de bestaansmiddelen van de gezinshereniger, te wijzigen. Deze vaststellingen 

impliceren de afwezigheid van elk bestaansmiddel, zoals gedefinieerd in artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet, in hoofde van de Belgische onderdaan.” 

 

3.4. Kernpunt van verzoekers betoog is dat artikel 40ter van de Vreemdelingenwet niet voorziet dat 

geen rekening mag worden gehouden met de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen 

met een handicap (IVT). Hij is derhalve van oordeel dat er bij de beoordeling van de bestaans-

middelenvereiste wel rekening moet worden gehouden met de IVT. Ter ondersteuning hiervan verwijst 

hij naar rechtspraak van de Raad en de Raad van State.  

 

3.5. De verwerende partij van haar kant stelt dat een IVT ontegensprekelijk een vorm van financiële 

maatschappelijke dienstverlening betreft waarmee geen rekening moet worden gehouden bij de 

beoordeling van de bestaansmiddelen. Zij stelt verder:  

 

“Verweerder laat verder gelden dat uit de parlementaire voorbereiding van 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 voor wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging 

uitdrukkelijk blijkt dat het doel van de Belgische wetgever is geweest om een 

bestaansmiddelenvoorwaarde te stellen, ten einde te voorkomen dat personen na een aanvraag 

gezinshereniging ten laste zouden vallen van de openbare overheden. 

Zie ook: 

“De vreemdeling die als echtgenoot of partner naar België komt in het kader van gezinshereniging met 

een Belg of met een vreemdeling die hier reeds een onbeperkt verblijfsrecht heeft, zal moeten aantonen 

dat de persoon die zich reeds in België bevindt en die hij nu vervoegt, over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt. Deze bestaansmiddelen hebben uitdrukkelijk als doel te voorkomen dat zij 

ten laste van de openbare overheden zouden komen te vallen. Het bedrag van deze bestaansmiddelen 

wordt verder gespecificeerd in een artikel 10, § 5 (nieuw). Zo moet een bedrag worden bewezen dat ten 

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

betreffende het recht op maatschappelijke integratie (d.i. 120 % van het bedrag van het leefloon van 

iemand die samenwoont met een gezin te zijnen laste). Bovendien wordt in alle gevallen vereist dat de 

bestaansmiddelen waarop men zich beroept regelmatig moeten zijn. Ook moet rekening worden 

gehouden met hun aard om na te gaan of zij bijvoorbeeld constant, toereikend en stabiel zijn. Verder 

wordt bepaald dat verschillende middelen niet kunnen worden ingebracht om te bewijzen dat er 

voldoende bestaansmiddelen zouden zijn. Zo kunnen, om de bestaansmiddelen aan te tonen, 

uitdrukkelijk niet worden meegeteld: 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. (…)” (Parl. Hand. Kamer, 2010-

2011, DOC 53 0443/014, 27) […] 

En ook: 

 “Tegelijk proberen we de voorwaarden voor EU-burgers en Belgen zo veel mogelijk op elkaar af te 

stemmen; richtlijn 2004/38 voorziet immers dat EU-burgers werknemer of zelfstandige moeten zijn om 

zich in ons land te vestigen of voldoende bestaansmiddelen voor zichzelf moeten hebben om te 

voorkomen dat zij ten laste vallen van de openbare overheden. In geval van gezinshereniging door EU-

burgers moet die EU-burger tevens aantonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken om te 

voorkomen dat ook zij ten laste van de openbare overheden zouden vallen. Welnu die verplichting werd 

nog niet in de vreemdelingenwet verankerd voor EU-burgers die als werknemer of zelfstandige in ons 

land zijn gevestigd. Dit amendement voorziet dus ook in deze verplichting en voegt meteen ook ter 

verduidelijking toe wat moet aanzien worden als voldoende bestaansmiddelen naar analogie met de 

regeling voor Belgen en niet-EU-onderdanen en conform de reeds genoemde Richtlijn.” (Parl. Hand. 

Kamer, 2010-2011, DOC 53 0443/016, p. 33) 

Terwijl uit de parlementaire voorbereidingen bij de wet van 4 mei 2016, waarbij de huidige versie van 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet werd ingevoerd, op geen enkele wijze blijkt dat voormelde 

primaire bekommernis van de Belgische wetgever diende te worden teruggeschroefd. 

Dienstig kan tevens worden verwezen naar volgende recente rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, dewelke in het kader van een gelijkaardige problematiek werd gewezen: 

“Vermits de IGO een minimuminkomen is dat de overheid verstrekt aan personen die de 

pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en dat wordt uitbetaald wanneer de eigen 

bestaansmiddelen ontoereikend zijn, behoort ze ontegensprekelijk tot de aanvullende bijstandsstelsels. 

In dit verband dient ook te worden verwezen naar de ratio legis van het artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet voor het opleggen van een inkomensvoorwaarde aan de persoon in functie van wie 
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de gezinshereniging wordt gevraagd. Deze voorwaarde heeft tot doel te vermijden dat de vreemdeling 

die in het kader van gezinshereniging een verblijfsrecht wil krijgen, ten laste valt van de openbare 

overheden. De IGO valt echter volledig ten laste van de overheid. Indien een verblijfsrecht zou worden 

verkregen in functie van een persoon die dergelijke tegemoetkoming ontvangt, zou de vreemdeling 

volledig ten laste van de overheid vallen.” (RvV nr. 183 149 van 28 februari 2017) 

En ook: 

“De Raad stelt vast dat overeenkomstig artikel 40ter van de Vreemdelingenwet verweerder bij het 

beoordelen van de bestaansmiddelen rekening kan houden met de aard hiervan. In deze stelt 

verweerder vast dat de IGO dient te worden beschouwd als zijnde een aanvullend bijstandsstelsel en de 

referentiepersoon aldus actueel reeds ten laste komt van de sociale bijstand. Verzoekster betoogt 

weliswaar dat de IGO niet specifiek wordt vermeld in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet als zijnde 

bestaansmiddelen die niet in rekening worden gebracht, doch aldus weerlegt zij de vaststelling niet dat 

deze bestaansmiddelen wel degelijk zijn te beschouwen als een vorm van sociale bijstand. 

(…) 

In dit verband dient ook te worden verwezen naar de ratio legis van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet voor het opleggen van een inkomensvoorwaarde aan de persoon in functie van wie 

de gezinshereniging wordt gevraagd. Deze voorwaarde heeft tot doel te vermijden dat de vreemdeling 

die in het kader van gezinshereniging een verblijfsrecht wil krijgen, ten laste valt van de openbare 

overheden (GwH 26 september 2013, nr. 123/2013: “Tevens werd de noodzaak aangevoerd om de 

voorwaarden voor gezinshereniging bij te sturen teneinde te voorkomen dat de gezinsleden die zich in 

België komen vestigen, ten laste vallen van de overheid of dat de gezinshereniging in mensonwaardige 

omstandigheden zou plaatsvinden.”). De IGO valt echter volledig ten laste van de overheid. Indien een 

verblijfsrecht zou worden verkregen in functie van een persoon die dergelijke tegemoetkoming ontvangt, 

zou de vreemdeling ten laste van de overheid vallen. De IGO betreft in wezen het equivalent van het 

leefloon voor 65-plussers. 

De doelstelling van artikel 40ter, tweede lid van de Vreemdelingenwet stemt overeen met artikel 7, 1, c, 

van de richtlijn 2003/86 waarin wordt bepaald dat de betrokken lidstaat bij de indiening van het verzoek 

tot gezinshereniging de persoon die het verzoek heeft ingediend kan verzoeken het bewijs te leveren 

dat de gezinshereniger beschikt over “stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf en 

zijn gezinsleden te onderhouden, zonder een beroep te doen op het stelsel voor sociale bijstand van de 

betrokken lidstaat”. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft dienaangaande overwogen dat 

sociale bijstand betrekking heeft op “bijstand van overheidswege […] waarop een beroep wordt gedaan 

door een persoon, in dit geval de gezinshereniger, die niet beschikt over stabiele en regelmatige 

inkomsten die volstaan om in zijn eigen onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien en die daardoor 

dreigt tijdens zijn verblijf ten laste van de sociale bijstand van de gastlidstaat te komen” en dat “het 

begrip ‘sociale bijstand’ in artikel 7, lid 1, sub c, van de richtlijn […] immers [moet] worden uitgelegd als 

bijstand die in de plaats komt van ontbrekende stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten en niet als 

bijstand ter dekking van bijzondere en onvoorziene kosten.” (HvJ 4 maart 2010, nr. C-578/08, Chakroun, 

§ 46 en § 49).” (RvV nr. 181 702 van 2 februari 2017) 

Verweerder benadrukt dat geen redelijke betwisting kan bestaan nopens de bedoeling van de 

bestaansmiddelenvoorwaarde ex artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, met name te verzekeren dat 

de gezinshereniger over voldoende bestaansmiddelen beschikt om zijn familieleden ten laste te nemen 

en aldus te vermijden dat zij ten laste zouden vallen van de sociale bijstandsstelsel van de Belgische 

Staat. 

Eén en ander vindt tevens steun in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof: 

B.52.3. Bovendien vormen de aan de Belgische gezinshereniger opgelegde striktere inkomensvoor-

waarden een relevante maatregel om het voortbestaan van het stelsel voor sociale bijstand en het 

verblijf van de familieleden van de gezinshereniger in menswaardige omstandigheden te verzekeren. 

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

een onredelijke last voor de begroting van de Staat wordt, beschikt de Belg over het recht op de sociale 

bijstand zonder op enig ogenblik het risico te lopen dat zijn verblijfsrecht hem wordt afgenomen, zodat 

het feit dat aan de Belg die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend en die gebruik wenst te 

maken van zijn recht op gezinshereniging de verplichting wordt opgelegd aan te tonen dat hij over meer 

financiële en materiële middelen beschikt dan de « burger van de Unie », het mogelijk maakt het 

voortbestaan van het socialezekerheidsstelsel te verzekeren. 

(…) 

B.55.5. De wetgever heeft erop toegezien dat het risico dat de familieleden van de Belgische 

gezinshereniger vanaf het begin of in de loop van hun verblijf om een sociale bijstand moeten verzoeken 

om menswaardige levensomstandigheden te verzekeren, aanzienlijk wordt beperkt zonder evenwel de 

uitoefening van het recht op gezinsleven van de Belgische onderdaan onmogelijk of overdreven moeilijk 

te maken. Hij heeft aldus een billijk evenwicht verzekerd tussen de legitieme doelstelling het 
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voorbestaan van het stelsel voor sociale bijstand te verzekeren, rekening houdend met de bijzondere 

situatie van de Belg in dat verband, en de zorg om de Belgische onderdaan die geen gebruik heeft 

gemaakt van zijn recht van vrij verkeer de mogelijkheid te bieden zijn recht op gezinsleven in 

menswaardige omstandigheden uit te oefenen.” (Grondwettelijk Hof nr. 121/2013 dd. 26 september 

2013) 

In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat de uitsluiting van de tegemoetkoming aan vanwege de 

FOD Sociale Zekerheid geen grondslag meer vindt in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, benadrukt 

verweerder dat niet dienstig anders kan worden voorgehouden dan dat het standpunt van de 

verzoekende partij ontegensprekelijk de ratio legis van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet schendt, 

door voor te houden dat bepaalde bestaansmiddelen dewelke worden verkregen uit een sociaal 

bijstandsstelsel wél in rekening kunnen worden gebracht bij de berekening van de bestaansmiddelen 

van de Belgische referentiepersoon. 

Zie ook: 

“L’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration perçues par la partie adverse sont 

en revanche octroyées conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes 

handicapées, et constituent des aides sociales dont le paiement est assuré par l’autorité fédérale, soit le 

SPF Sécurité sociale. 

En confondant l’indemnité d’invalidité qui ressortit au régime de l’assurance maladie-invalidité et les 

allocations prévues au bénéfice les personnes handicapées qui relèvent du système complémentaire de 

l’aide sociale, en considérant à tort que les secondes sont, comme la première, visées par l’article 50, § 

2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité (…)” (R.v.S. nr. 232.033 van 12 augustus 2015) (eigen 

onderlijning) 

Vrije vertaling: 

“De inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming ontvangen door de 

tegenpartij worden daarentegen toegekend conform de wet van 27 februari 1987 betreffende de 

tegemoetkoming aan personen met een handicap, en maken deel uit van de sociale bijstand, waarvan 

de betaling wordt verzekerd door de federale overheid, te weten de FOD Sociale Zekerheid. 

Doordat men de invaliditeitsuitkering, die deel uitmaakt van het regime van ziekte- en 

invaliditeitsverzekering, verwart met de tegemoetkoming aan gehandicapten, die deel uitmaakt van het 

aanvullende bijstandsstelsel, heeft men ten onrechte geoordeeld dat de tweede categorie, net zoals de 

eerste, wordt bedoeld in artikel 50, §2 van het KB van 8 oktober 1981(…)” (RvS nr. 232.033 dd. 

12.08.2015) (markering toegevoegd) 

En ook: 

“De gemachtigde van de staatssecretaris heeft in de eerste bestreden beslissing geen van deze stukken 

weerhouden bij het beoordelen van de bestaansmiddelen omdat het aanslagbiljet betrekking heeft op 

het jaar 2012 en bijgevolg niet recent genoeg is om in aanmerking te komen; omdat de tegemoetkoming 

aan personen met een handicap een vorm is van financiële maatschappelijke dienstverlening; omdat de 

exacte aard van de uitkeringen door de Liberale Mutualiteit niet blijkt uit de voorgelegde stukken; omdat 

niet blijkt of de referentiepersoon op heden nog kinderbijslag ontvangt en omdat kinderbijslag niet 

beschouwd kan worden als inkomsten van de referentiepersoon. Tenslotte stelt de gemachtigde van de 

staatssecretaris dat uit de regelingsovereenkomst tussen de Belgische referentiepersoon en haar ex-

echtgenoot geen actuele inkomsten blijken. 

De verzoekende partij betwist in haar verzoekschrift nergens in concreto de motieven van de eerste 

bestreden beslissing voor zover deze stellen dat er met de tegemoetkoming aan personen met een 

handicap en de kinderbijslag geen rekening gehouden mag worden bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen omdat enerzijds “de tegemoetkoming aan personen met een handicap (zowel de 

inkomensvervangende tegemoetkoming als de integratietegemoetkoming) is een vorm van financiële 

maatschappelijke dienstverlening. Dit bedrag kan dan ook niet in aanmerking genomen worden bij de 

beoordeling van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon(arrest RvS nr. 232.033 dd. 

12.08.2015).” en anderzijds omdat “uit de voorgelegde stukken blijkt niet dat de referentiepersoon heden 

nog steeds kinderbijslag ontvangt. Voor zover deze inkomsten nog actueel zijn, dient opgemerkt te 

worden dat de middelen verkregen uit kinderbijslag niet in overweging kan genomen worden bij de 

beoordeling van de bestaansmiddelen.” (RvV nr. 183 150 van 28 februari 2017) 

En ook: 

“Het komt dan ook niet kennelijk onredelijk over dat de verwerende partij geen rekening houdt met de 

inkomsten uit deze tegemoetkoming aan personen met een handicap en de integratietegemoetkoming 

bij het beoordelen van de stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Gelet op het gegeven 

dat de verwerende partij geen rekening houdt met de inkomsten uit deze tegemoetkoming aan personen 

met een handicap en de integratietegemoetkoming bij het beoordelen van de stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen, diende de verwerende partij geen behoefteanalyse overeenkomstig 
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artikel 42 van de Vreemdelingenwet uit te voeren. De verzoekende partij maakt geen schending van de 

artikelen 40ter en 42 van de Vreemdelingenwet aannemelijk.” (RvV nr. nr. 176 940 van 26 oktober 2016) 

Verweerder merkt volledigheidshalve nog op uit de parlementaire werkzaamheden blijkt dat in de 

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers op 16.03.2000 een wetsvoorstel werd geformuleerd tot 

wijziging van de wetten inzake het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, het bestaansminimum en de 

tegemoetkomingen aan gehandicapten (Parl. Hand. Kamer, 1999-2000, DOC 50 0511/001). 

Bijgevolg blijkt dat de Belgische wetgever beoogde het integrale stelsel van de sociale bijstand te 

hervormen, met inbegrip van de tegemoetkoming voor personen met een handicap. 

Gelet op al het voorgaande kan niet dienstig anders worden voorgehouden dan dat de Belgische 

wetgever middels de wet van 4 mei 2016 onmogelijk de bedoeling kan hebben gehad om de IVT en de 

integratietegemoetkoming bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de Belgische 

referentiepersoon wél in rekening te brengen, nu het altijd expliciet de bedoeling is geweest te vermijden 

dat personen in het kader van gezinshereniging ten laste zouden vallen van het sociale bijstandsstelsel 

van het Rijk. 

Het loutere feit dat de IVT en de integratietegemoetkoming niet uitdrukkelijk bij naam worden genoemd 

in de opsomming van de uitgesloten bestaansmiddelen, volstaat allerminst om te besluiten dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie hiermee rekening had moeten houden bij 

het beoordelen van de bestaansmiddelenvoorwaarde. 

Immers blijkt uit art. 40ter Vreemdelingenwet dat alle vormen van “financiële maatschappelijke 

dienstverlening” worden uitgesloten. 

Geheel ten onrechte verengt de door de verzoekende partij aangehaalde rechtspraak -dewelke 

overigens geen precedentenwerking heeft- de door artikel 40ter van de Vreemdelingenwet uitgesloten 

“middelen verkregen uit financiële maatschappelijke dienstverlening” tot de maatschappelijke 

dienstverlening, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de OCMW-wet. 

Immers dient te worden opgemerkt dat nergens in de OCMW-wet gewag wordt gemaakt van de term 

“financiële maatschappelijke dienstverlening”. 

Integendeel stipuleert artikel 57, §1 van de OCMW-wet uitdrukkelijk als volgt: 

“§1. Onverminderd het bepaalde in artikel 57ter, heeft het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap 

gehouden is. 

Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. (Het bevordert de 

maatschappelijke participatie van de gebruikers.) 

Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of 

psychologische aard zijn.” 

Verweerder laat gelden dat de wetgever, indien inderdaad werd beoogd uitsluitend de op grond van de 

OCMW-wet verworven financiële middelen uit te sluiten, in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

redelijkerwijs zou hebben verwezen naar “middelen verkregen uit materiële maatschappelijke 

dienstverlening” conform de omschrijving van artikel 57, §1 van de OCMW-wet. 

Ter ondersteuning van voormeld standpunt wijst verweerder volledigheidshalve op het feit dat de termijn 

“maatschappelijke dienstverlening” -in weerwil van hetgeen uit de door de verzoekende partij 

aangehaalde rechtspraak blijkt- in de Belgische wetgeving allerminst uitsluitend wordt gebruikt in het 

kader van dienstverlening door OCMW’s, doch dat “maatschappelijke dienstverlening” een generieke 

term betreft. 

Ter illustratie kan worden gewezen op een wet van 22 december 2009 betreffende een algemene 

regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van 

werknemers tegen tabaksrook, dat in artikel 11 het volgende stipuleert: 

“§ 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee 

gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, 1°, a) tot e), en 2°, van de wet van 4 

augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

§ 2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op : 

1° de als private vertrekken te beschouwen gesloten plaatsen van alle instellingen van maatschappelijke 

dienstverlening en van de gevangenissen, waar de bewoners en niet-bewoners kunnen roken onder de 

voorwaarden die er voor hen zijn vastgelegd;” 

Nergens uit de parlementaire voorbereidingen bij voormelde wet van 22 december 2009 blijkt dat de 

wetgever de draagwijdte van voormeld artikel wenste te beperken tot de instellingen van 

maatschappelijke dienstverlening, zoals omschreven in artikel 1 van de OCMW-wet. Integendeel blijkt 

uit de bewoordingen “alle instellingen van maatschappelijke dienstverlening” dat niet uitsluitend 

OCMW’s worden beoogd. 

Bij gebrek aan duidelijk aanknopingspunt van het begrip “financiële maatschappelijke dienstverlening” in 

de OCMW-wet, dient voormeld begrip naar het oordeel van verweerder in zijn bredere betekenis te 

worden geïnterpreteerd, als zijnde elke vorm van financiële ondersteuning of hulp, dewelke door de 
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maatschappij/de Belgische Staat wordt verleend aan de personen die daar aanspraak op kunnen 

maken. 

Terwijl geen redelijke betwisting kan bestaan dat de TVG/IVT wel degelijk kan begrepen worden onder 

voormelde algemene omschrijving van financiële ondersteuning door de Staat aan hulpbehoevenden. 

Door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie werd in de bestreden beslissing 

aldus terecht vastgesteld dat de door de referentiepersoon ontvangen tegemoetkoming dient te worden 

beschouwd als sociale bijstand en om die reden niet in aanmerking kan worden genomen.”  

 

3.6. Naar luid van artikel 40ter, § 2, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet, zoals het luidde op het 

ogenblik van de bestreden beslissing, wordt bij de beoordeling van de bestaansmiddelen van de 

Belgische referentiepersoon “geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de 

financiële maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelings-

uitkeringen en de overbruggingsuitkering”.  

 

3.7. Op zich kan uit deze bepaling niet duidelijk worden afgeleid of de wetgever de IVT al dan niet heeft 

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

Belgische referentiepersoon (RvS 18 maart 2019, nr. 243.962).  

 

3.8. 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 inschakelingsuit-

keringen en de overbruggingsuitkering”. Er wordt sedert 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” (cf. RvS 

18 maart 2019, nr. 243.962).  

 

3.9. Bijgevolg kan voor de vraag of de IVT al dan niet onder de in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

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

pelijke 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; cf. RvS 

18 maart 2019, nr. 243.962). 2.13. 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; cf. RvS 18 maart 2019, nr. 243.962).  
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3.10. Uit het voorgaande blijkt derhalve dat artikel 40ter van de Vreemdelingenwet niet toelaat de IVT uit 

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

Belgische referentiepersoon.  

 

3.11. Door de IVT uit te sluiten van de bestaansmiddelen waarmee rekening mag worden gehouden in 

hoofde van de Belgische referentiepersoon, schendt de bestreden beslissing artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet (cf. RvS 18 maart 2019, nr. 243.962 en RvS 27 juni 2019, nr. 244.989).  

 

Het eerste middel is in de besproken mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing waardoor de overige onderdelen van het eerste middel en het tweede middel geen 

bespreking behoeven.  

 

3.12. Het verweer in de nota met opmerkingen kan geen afbreuk doen aan het voormelde.  

 

4. 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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 9 juli 2018 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig januari tweeduizend twintig door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


