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 nr. 233 030 van 24 februari 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. GREENLAND 

Waaiberg 6 B 

2460 KASTERLEE 

  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 IIde KAMER, 

 

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

22 november 2016 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 20 oktober 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

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

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 24 november 2016 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 februari 

2017. 

 

Gezien het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met nr. 186 790 van 15 mei 2017, 

waarbij de debatten worden heropend en de zaak wordt verwezen naar de algemene rol. 

 

Gelet op de beschikking van 27 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 februari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat R. GREENLAND verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij dient op 25 april 2016 een aanvraag in voor een verblijf van meer dan drie 

maanden als familielid van een Belgische onderdaan (moeder van de verzoekende partij). 

 

Op 20 oktober 2016 neemt de gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris de beslissing 

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

20). Deze beslissingen vormen de thans bestreden beslissingen, die luiden: 

 

“(…) 

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 25.04.2016 werd 

ingediend door: 

 

Naam: H. 

Voornaam: R. 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: 25.07.1977 

Geboorteplaats: S. O. 

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 een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat: “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.” 

 

Als bewijs van haar bestaansmiddelen legt de referentiepersoon volgende documenten voor: 

-Aanslagbiljet personenbelasting (inkomstenjaar 2014 – aanslagjaar 2015). Echter, dit aanslagbiljet is 

onvoldoende recent om in overweging genomen te worden bij de beoordeling van de bestaansmiddelen 

van de referentiepersoon. Bovendien dient opgemerkt te worden dat het gezamenlijk belastbaar 

inkomen van de referentiepersoon en haar man toen €0,00 bedroeg. 

-Schrijven van de FOD Sociale Zekerheid dd 16.12.2015 waaruit blijkt dat zij voor de periode januari – 

december 2015 recht had op een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een 

handicap. Volgens de meest recente gegevens (december 2015) bedroeg deze maandelijkse 

inkomensvervangende tegemoetkoming €1112,17. Echter, de tegemoetkoming aan personen met een 

handicap (zowel de inkomensvervangende tegemoetkoming als de integratietegemoetkoming) is een 

vorm van aanvullend bijstandsstelsel. Dit bedrag kan dan ook niet in aanmerking genomen worden bij 

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

12.08.2015). 

-Schrijven advocaat dd. 21.04.2016 over o.a. de bestaansmiddelen van de referentiepersoon. Echter, dit 

beschouwen wij als een verklaring. Verklaringen op eer kunnen niet aanvaard worden aangezien er niet 

kan nagegaan worden op hun feitelijkheid en waarachtigheid. 

Tevens werden er bewijzen voorgelegd met betrekking tot de inkomsten van de broer van betrokkene. 

Er kan met deze documenten echter geen rekening gehouden worden bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon. Immers, het is de Belgische onderdaan die zich wenst te 
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laten vervoegen, die dient aan te tonen over voldoende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen te 

beschikken (arrest RvS nr. 232.216 dd. 20.10.2015). 

De behoeftenanalyse overeenkomstig art. 42, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980 is in dit geval 

overbodig. 

Er werd immers niet vastgesteld dat het inkomen niet aan de voorwaarden overeenkomstig art. 40ter 

voldoet, wel dat er niet kan vastgesteld worden of er daadwerkelijk aan de voorwaarden is voldaan. 

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 wordt geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

Aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in hoger vermeld artikel niet voldaan werd, wordt de 

verblijfsaanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing 

belet dus de dienst Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag de 

andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. 

 

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

Wettelijke basis artikel 7§1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. Hierbij 

werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Immers, het staat 

betrokkene vrij zich elders te vestigen alwaar hij legaal kan binnenkomen en verblijven. Betrokkene is 

een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat hij ook een leven kan opbouwen in het land 

van herkomst of origine zonder de nabijheid van de referentiepersoon. Nergens uit het dossier blijkt dat 

hij daar niet toe in staat zou zijn. Van enige medische problematiek op naam van betrokkene is geen 

sprake, ook niet van minderjarige kinderen. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Inmiddels heeft het Hof van Justitie op 8 mei 2018 een arrest, gekend onder het nummer C-82/16 (K.A. 

e.a. tegen Belgische Staat), uitgesproken, waaruit blijkt dat een definitief geworden inreisverbod op zich 

niet belet dat een verblijf van meer dan drie maanden kan worden toegekend. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In het eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van: 

 

“B1.a. Een schending van artikel 40ter Vreemdelingenwet, artikel 42, §1 Vreemdelingenwet en van de 

beginselen van behoorlijke bestuur, de zorgvuldigheidsplicht, de redeliikheidplicht en de materiële 

motiveringsplicht” 

 

Het eerste middel is enkel gericht tegen de eerste bestreden beslissing, de weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden. 

 

Het eerste middel licht toe: 

 

“De beslissing van verweerster luidt als volgt: 

 

"Als bewijs van haar bestaansmiddelen legt de referentiepersoon volgende documenten voor: 

 

- Aanslagbiljet personenbelasting (inkomstenjaar 2014-aanslagjaar 2015)... 

 

- Schrijven van de FOD Sociale Zekerheid d.d. 16.12.2015 waaruit blijkt dat zij voor de periode 

januari-december 2015 recht had op een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met 

een handicap. Volgens de meest recente gegevens (december 2015) bedroeg deze maandelijkse 

inkomensvervangende tegemoetkoming €1112,17. Echter, de tegemoetkoming aan personen met een 

handicap (zowel de inkomensvervangende tegemoetkoming als de integratietegemoetkoming) is een 

vorm van aanvullend bijstandsstelsel. Dit bedrag kan dan ook niet in aanmerking genomen worden bij 

de beoordeling van de bestaansmiddelen van de referentiepersoon..." 
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Nergens in artikel 40ter Vw. wordt de tegemoetkoming aan personen met een handicap uitgesloten als 

zijnde een bron van inkomsten die in aanmerking genomen wordt bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon. 

 

Bovendien het Grondwettelijke Hof is van oordeel dat deze inkomen in rekening kan gebracht worden. 

Het Grondwettelijk Hof lijkt ervan uit te gaan dat een tegemoetkoming voor personen met een handicap 

wel in aanmerking komt. Het GwH arrest nr. 121/2013 oordeelde dat het recht op maatschappelijke 

dienstverlening van een gehandicapte persoon (OCMW-wet 08-07-1976) kan uitgesloten worden van de 

bestaansmiddelen voor gezinshereniging, terwijl de tegemoetkomingen aan personen met een handicap 

(Wet 27-02-1987) wél in aanmerking genomen worden. 

 

Verweerster is dan onterecht tot de conclusie gekomen dat dit bron van inkomsten niet in aanmerking 

komt bij de beoordeling van haar bestaansmiddelen. Deze weigering maakt tevens een schending uit 

van de beginselen van behoorlijke bestuur, met name de beginselen van zorgvuldigheid en redelijkheid. 

 

Bovendien, verweerster weigert ten onrechte om de inkomsten van de broer van verzoeker in 

aanmerking te nemen. Men schrijft in de bestreden beslissing tot weigering van verblijf: 

“Tevens werden er bewijzen voor gelegd met betrekking tot de inkomsten van de broer van betrokkene. 

Er kan met deze documenten echter geen rekening gehouden worden bij de beoordeling van de 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon. Immers, het is de Belgische onderdaan die zich wenst te 

laten vervoegen, die dient aan te tonen over voldoende, stabiele en regelmatige bestaaansmiddelen te 

beschikken. ” 

 

De inkomen van de broer van verzoeker maakt wel deel uit van de inkomsten van het gezin. A. H. woont 

met zijn ouders. A. H. heeft de huurovereenkomst samen met zijn ouders ondertekend. A. H. is 

tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur door de BVBA A. O. M., met zetel te 

Zonhoven, (…). Hij verdient 2.607 EUR bruto per maand (1.724,29 netto). Verweerster dient de situatie 

te bekijken op een holistische manier, rekening houdend met de normen en gebruiken van het cultuur 

van cliënte. De inkomen van de zoon. A. maakt deel uit van de inkomen van de ouders. De 

gezinshereniger kan effectief 'beschikken' over die inkomsten (RvV nr. 136.363 van 15 januari 2015 en 

RvV nr. 65.747 van 24 augustus 2011). Er is geen reden om te denken dat cliënte ten laste van de Staat 

zou vallen. Er zijn voldoende bestaansmiddelen in het gezin om aan de behoeftes te voldoen. 

 

Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van Uw Raad. In meerdere arresten oordeelde Uw Raad dat als 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) interpreteert de voorwaarde dat de gezinshereniger moet 

beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen zo dat de bestaansmiddelen 

afkomstig moeten zijn van de gezinshereniger zelf dat zij zich daarvoor baseert op een te enge en 

verkeerde lezing van de Verblijfswet (zie o.m. RvV nr. 163.345 van 1 maart 2016: RvV nr. 163.344 van 1 

maart 2016: RvV nr. 161.476 van 5 februari 2016: RvV nr. 145.913 van 21 mei 2015: RvV nr. 126.996 

van 14 juli 2014). 

 

Volgens de Verblijfswet (Vw) moet de Belg aantonen dat hij 'beschikt' over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen. De Verblijfswet stelt geen vereiste met betrekking tot de herkomst van 

de bestaansmiddelen waarover de Belg beschikt, noch ratione personae, noch ratione loci. Ook de 

voorbereidende werken bij de Verblijfswet stellen geen vereiste met betrekking tot de herkomst van de 

bestaansmiddelen van de persoon die zich laat vervoegen. Hier is het zo dat niet het familielid dat 

gezinshereniging vraagt bestaansmiddelen heeft, maar een ander inwonend familielid van de 

gezinshereniger. Ook daar moet DVZ rekening mee houden, voor zover de gezinshereniger kan 

'beschikken' over die inkomsten. 

 

Verweerster ontkent niet dat zij deze bedragen heeft en dus men moet dan rekening houden met deze 

inkomen van de referentiepersoon. Door deze feiten te negeren is er sprake van een schending van 

artikel 40ter Vw en van de zorgvuldigheidsplicht en redelijkheidsplicht. 

 

De verwerende partij is bovendien tekort gekomen aan haar motiveringsplicht. Bij de beoordeling van de 

materiële motiveringsplicht kan enkel nagegaan of er werd uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of deze correct werden beoordeeld en of er op grond hiervan niet onredelijk tot het besluit werd 

gekomen. Verweerster heeft de inkomenssituatie van de referentiepersoon op niet correcte wijze 

beoordeeld en is hierdoor tot een onredelijk besluit gekomen. 
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Verweerster heeft bovendien geen behoefteanalyse uitgevoerd. De inkomen van mevrouw K. is 

ruimschots voldoende om haar toe te laten de kosten van haar zoon te dekken. Een analyse door 

verweerster had dit feit kunnen bewijzen. Verweerster begaat een schending van artikel 42,§1 door 

deze analyse niet uit te voeren. 

 

De vordering van verzoeker dient dan gegrond verklaard te worden.” 

 

3.1.2. De verwerende partij merkt op in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste onderdeel voert verzoekende partij aan dat ten onrechte geen rekening werd gehouden 

met de tegemoetkoming aan personen met een handicap, die wordt uitgekeerd aan de 

referentiepersoon. Verzoekende partij verwijst ter zake naar rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.  

  

Verweerder laat verder gelden dat de verzoekende partij een aanvraag gezinshereniging heeft 

ingediend, in zijn hoedanigheid van bloedverwant in neergaande lijn, en dit in toepassing van artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet, dat 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 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. […]” (markeringen toegevoegd)  

  

Verweerder laat gelden dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op 

gedegen wijze onderzoek werd gevoerd naar de bestaansmiddelen van de Belgische referentiepersoon.   

  

Er werd vastgesteld dat het inkomen van de referentiepersoon uitsluitend bestaat uit een 

inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap, waaromtrent de gemachtigde 

van de Staatssecretaris heeft geoordeeld: “Echter, de tegemoetkoming aan personen met een handicap 

(zowel de inkomensvervangende tegemoetkoming als de integratietegemoetkoming) is een vorm van 

aanvullend bijstandsstelsel. Dit bedrag kan dan ook niet in aanmerking worden genomen bij de 

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

12.08.2015).”  

  

Het is immers duidelijk, zoals de gemachtigde van de Staatssecretaris aanhaalt, dat met dergelijke 

tegemoetkoming geen rekening kan worden gehouden, nu deze een vorm van financiële 

maatschappelijke dienstverlening is.  

  

Gelet op het voorgaande is allerminst kennelijk onredelijk geoordeeld dat aan de hand van de 

voorgelegde gegevens niet afdoende beoordeeld kon worden of de referentiepersoon over stabiele, 

regelmatige en toereikende bestaansmiddelen beschikt in de zin van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet.  

  

Het loutere gegeven dat de inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming niet 

worden opgesomd in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat 

de referentiepersoon ingevolge de toekenning van een tegemoetkoming voor personen met een 

handicap wel degelijk ten laste is van de Belgische Staat.  

  

Dit blijkt ook uit artikel 2, 1°, e van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de 

sociaal verzekerde, waarin wordt bepaald dat het stelsel van sociale bijstand onder andere bestaat uit 

tegemoetkomingen aan gehandicapten.   

  

Een en ander blijkt ook uit de ratio legis van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet.  

  

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van Europese regelgeving, waaronder artikel 

7 van de richtlijn 2003/86/EG van 22.09.2003 dat expliciet bepaalt dat ‘bij de indiening van het verzoek 
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tot gezinshereniging kan de betrokken lidstaat de persoon die het verzoek heeft ingediend, verzoeken 

het bewijs te leveren dat de gezinshereniger beschikt over (…), c) 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. De lidstaten beoordelen daartoe de aard en de regelmaat van 

deze inkomsten en kunnen rekening houden met de nationale minimumlonen en -pensioenen, evenals 

met het aantal gezinsleden’.   

  

Wat precies onder sociale bijstand dient te worden begrepen, wordt door het Hof van Justitie 

verduidelijkt in haar rechtspraak, zo o.m. in het arrest van 04.03.2010 in de zaak C 578/08 (arrest 

Chakroun), waarbij als volgt geoordeeld werd:  

  

Overweging 46: “In de eerste zin van artikel 7, lid 1, aanhef en sub c, van de richtlijn wordt het begrip 

„stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf te onderhouden” geplaatst tegenover het 

begrip „sociale bijstand”. Uit deze tegenstelling volgt dat het begrip „sociale bijstand” in de richtlijn ziet 

op bijstand van overheidswege, ongeacht of het om het nationale, regionale of lokale niveau gaat, 

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 (zie naar analogie arrest van 11 december 2007, Eind, C-291/05, Jurispr. blz. I-10719, punt 29).”  

  

Overweging 52: “Gelet op een en ander, dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat de 

zinsnede „beroep op het stelsel voor sociale bijstand” in artikel 7, lid 1, aanhef en sub c, van de richtlijn 

aldus moet worden uitgelegd, dat deze een lidstaat niet de mogelijkheid biedt een regeling voor 

gezinshereniging vast te stellen die ertoe leidt dat gezinshereniging niet wordt toegestaan aan een 

gezinshereniger die het bewijs heeft geleverd over stabiele en regelmatige inkomsten te beschikken om 

in zijn algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en in die van zijn gezinsleden te kunnen 

voorzien, maar die, gelet op de hoogte van zijn inkomsten, toch een beroep zal kunnen doen op 

bijzondere bijstand om te voorzien in bijzondere, individueel bepaalde noodzakelijke kosten van het 

bestaan, op inkomensafhankelijke kwijtscheldingen van heffingen van lagere overheden of op 

inkomensondersteunende maatregelen in het kader van het gemeentelijk minimabeleid.”  

  

Het begrip sociale bijstand moet derhalve volgens het Hof beschouwd worden als een autonoom begrip 

van het recht van de Unie dat verwijst naar sociale bijstand van overheidswege die in de plaats komt 

van de ontbrekende stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten.   

  

In België correspondeert de sociale bijstand  aldus met: 1) de aanvullende bijstandsstelsels, die een 

minimaal niveau van bestaanszekerheid dienen te  waarborgen en uitsluitend via algemene 

overheidsmiddelen worden gefinancierd, waaronder: o leefloon, o inkomensgarantie voor ouderen, o 

gewaarborgde gezinsbijslag, o tegemoetkomingen aan gehandicapten, 2) financiële maatschappelijke 

dienstverlening. (zie ook de nota van het Studiebureau van de Dienst Vreemdelingenzaken gevoegd bij 

het Verslag van 19 mei 2011, Parl. St. Kamer 2010-2011, Doc 53-0443/018).   

  

In het licht van de overwegingen in het arrest Chakroun en gezien de bespreking die blijkt uit de 

voorbereidende werken (zie o.m. het verslag, Doc 53-0443/018, p. 138 e.v.) kan slechts worden 

besloten dat de wetgever beoogd heeft om de tegemoetkoming aan gehandicapten als aanvullend 

bijstandsstelsel uit te sluiten.  

  

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

mocht overigens wel degelijk verwijzen naar het arrest nr. 232.033 dd. 12.08.2015 van de Raad van 

State.   

  

Uit het vermelde arrest volgt het volgende:  

  

“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 

maladieinvalidité 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)  
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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(…)”  

  

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

mocht terecht verwijzen naar voormeld arrest.  

  

Verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat het arrest nr. 121/2013 van het Grondwettelijk Hof 

tegen deze visie zou ingaan.   

  

De interpretatie die verzoekende partij aan dit arrest geeft, stemt niet overeen met de inhoud ervan. Het 

Grondwettelijk Hof heeft nergens gesteld dat een tegemoetkoming aan gehandicapten moet in rekening 

worden gebracht bij de beoordeling van een aanvraag op basis van art. 40ter Vreemdelingenwet. 

Verzoekende partij verduidelijkt ook niet waar zij dit leest.  

  

Het eerste onderdeel van het middel mist juridische grondslag.”  

  

3.1.3. De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 40ter en artikel 42, §1, van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) in het licht van de materiële 

motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet 

onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

3.1.4. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij, die een gezinsherenigingsaanvraag 

indiende in functie van de referentiepersoon, haar Belgische moeder, onder meer het bewijs voorlegde 

dat de referentiepersoon gerechtigd is op een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen 

met een handicap (hierna: de IVT) a rato van 1112,17 euro maandelijks (zowel de 

inkomensvervangende tegemoetkoming als de integratietegemoetkoming). Ook werden 

beroepsinkomsten voorgelegd van de broer van de verzoekende partij, alsmede het huurcontract van de 

verzoekende partij, haar broer en moeder, die allen wonen in dezelfde woning. De vader van de 

verzoekende partij woont ook op dit adres. 

 

Uit de bestreden beslissingen blijkt dat de gemachtigde weigert rekening te houden met deze inkomsten 

zodat geen toepassing werd gemaakt van artikel 42, §1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, dat 

bepaalt: 

 

“(…) Indien aan de voorwaarde van het toereikend karakter van de bestaansmiddelen bedoeld in de 

artikelen 40bis, § 4, tweede lid, en 40ter, § 2, tweede lid, 1°, niet is voldaan, dient de minister of zijn 

gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van 

zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien 

zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle 

bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen door de 

vreemdeling en door elke Belgische overheid.” 

 

3.1.5. De eerste kerndiscussie is te weten of de IVT al dan niet moeten uitgesloten worden van de 

vereiste te bewijzen dat de referentiepersoon beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen, zoals voorzien in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, dat bepaalt (ten tijde van 

het nemen van de eerste bestreden beslissing): 
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“§ 1. 

De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van een Belg die zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend 

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

de Europese Unie, zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de familieleden van een burger van de 

Unie. 

§ 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; 

2° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, mits het de vader en moeder van een 

minderjarige Belg betreft die hun identiteit bewijzen door middel van een geldig identiteitsdocument en 

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. 

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

40bis, § 2, eerste lid, 3°, de Belg vergezellen of zich bij hem voegen. 

(…)” 

 

De verwerende partij meent dat de IVT niet in aanmerking komt omdat deze inkomsten behoren tot “de 

financiële maatschappelijke dienstverlening”; in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet uitgesloten als 

zijnde in aanmerking te nemen bestaansmiddelen. De verzoekende partij stelt dat nergens in de wet is 

voorzien dat de tegemoetkoming voor gehandicapten uitgesloten wordt, ook niet in artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet. 

 

In het tussenarrest van de Raad van de State van 18 maart 2019 met nummer 243.962, dat handelt 

over de kernvraag van het middel, werd geoordeeld als volgt: 

 

“7. Naar luid van artikel 40ter, § 2, tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet, zoals het luidde op het 

ogenblik van de aanvankelijk 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 

inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering”.  

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.  

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 

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

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

Zoals in het bestreden arrest wordt aangegeven, blijkt uit de parlementaire stukken 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 
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van een Belg in overeenstemming te brengen met het arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 van 

het Grondwettelijk Hof, door een onderscheid te maken tussen de Belgen die gebruik hebben gemaakt 

van hun recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de Europese Unie en de Belgen die 

daar geen gebruik van hebben gemaakt”.  

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

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

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

8 juli 2011.  

De hoofdindiener van de amendementen nr. 162 en 169, die tot de wijziging van de artikelen 10 en 

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

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

dat gehandicapte personen “om humanitaire redenen” buiten beschouwing worden gelaten (Parl. St. 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. 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, nr. 121/2013 

van 26 september 2013, 17).  

10. Uit het voorgaande blijkt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in het bestreden arrest op 

wettige wijze heeft besloten 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. In het licht van deze vaststelling is de verwijzing door de verzoekende partij naar de 

inhoud van artikel 1 van de OCMW-wet niet relevant.”  

 

De verzoekende partij stelt correct dat de IVT van de referentiepersoon in aanmerking moeten genomen 

worden ter beoordeling of de referentiepersoon over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen, conform artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, beschikt. 

 

De uitzonderingen op de in aanmerking te nemen bestaansmiddelen zijn limitatief en moeten restrictief 

worden geïnterpreteerd. 

 

Uit de bestreden beslissingen blijkt dat de gemachtigde de begrippen “aanvullend bijstandsstelsel” en 

“financiële maatschappelijke dienstverlening” hanteert om de IVT, waarover de Belgische 

referentiepersoon beschikt, niet in overweging te nemen voor het bepalen van de toereikende, stabiele 

en regelmatige bestaansmiddelen. Hoger werd al gesteld dat financiële maatschappelijke 

dienstverlening niet zonder meer gelijkgesteld kan worden met het aanvullende bijstandsstelsel. De 

verwijzing van de verwerende partij naar het arrest nr. 232.033 van 12 augustus 2015 van de Raad van 

State is, gelet op het arrest nr. 243.962 van ditzelfde rechtscollege, in dit geval niet dienstig. 

 

Evenmin kan uit artikel 2, 1°,e, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de 

sociaal verzekerde afgeleid worden dat deze wet tot doel heeft een definiëring te geven van wat het 

stelsel van sociale bijstand, binnen de toepassing van alle wetten, is. Dit artikel voorziet uitdrukkelijk:  

 

“Voor de uitvoering en de toepassing van deze wet en van haar uitvoeringsmaatregelen wordt verstaan 

onder : 

(…) 

e) alle regelingen van het stelsel van sociale bijstand, bestaande uit de tegemoetkomingen aan 

gehandicapten, het recht op een bestaansminimum, (het maatschappelijk welzijn,) de gewaarborgde 

gezinsbijslag en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;” (eigen onderlijning). 

 

Wel is het zo dat de ratio legis van het oude artikel 40ter van de Vreemdelingenwet behouden blijft. 

Door de wet van 4 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van 
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asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (BS 27 juni 2016) werd artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet in die zin gewijzigd dat de met 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 wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging (BS 12 september 

2011) ingevoegde woorden “de middelen verkregen uit aanvullende bijstandsstelsels, met name het 

leefloon en de aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen” als niet in aanmerking te nemen bestaansmiddelen, werden vervangen door de 

woorden “de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële maatschappelijke dienstverlening, de 

kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering”. De Raad 

herhaalt dat sinds de wijziging door de voormelde wet van 4 mei 2016 niet meer verwezen kan worden 

naar de ‘aanvullende bijstandsstelsels’. Uit de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet van 4 

mei 2016 blijkt niet waarom de wetgever ervoor geopteerd heeft om de term ‘aanvullende 

bijstandsstelsels’ uit artikel 40ter van de Vreemdelingenwet te elimineren. Hieruit blijkt enkel dat de 

wetgever “de technische, wetgevingstechnische en taalkundige fouten [wilde] 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”. Daarnaast blijkt dat ook 

werd beoogd “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. Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende diverse 

bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van 

vreemdelingen, Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 54-1696/001, 7).  

 

Uit de voormelde parlementaire voorbereiding blijkt tevens niet dat een andere inhoud zou zijn gegeven 

aan het reeds in de oorspronkelijke versie van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet voorkomende 

begrip ‘financiële maatschappelijke dienstverlening’. Bijgevolg kan voor de vraag of de IVT al dan niet 

onder de in het voormelde artikel 40ter uitgesloten categorie ‘financiële maatschappelijke 

dienstverlening’ valt, nog steeds worden teruggegrepen naar de ratio legis van de voormelde wet van 8 

juli 2011. De hoofdindienster van één van de wetsvoorstellen die tot deze wet hebben geleid en van de 

amendementen nrs. 162 en 169 heeft zich meermaals uitgesproken met betrekking tot het te leveren 

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

De Raad merkt hierbij op dat deze amendementen uiteindelijk artikel 10, respectievelijk artikel 40ter, van 

de Vreemdelingenwet zijn geworden, en dat deze op hetzelfde moment werden ingediend en op 

dezelfde manier werden verantwoord (RvS 12 februari 2019, nr. 243.676).  

 

Zo stelde de hoofdindienster het volgende: “Hij moet eveneens bewijzen dat hij over stabiele, voldoende 

en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, om te voorkomen dat hij ten laste valt van het OCMW. De 

bestaansmiddelen worden vastgesteld op 120 % van het leefloon, zoals bepaald bij de wet van 26 mei 

2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Om humanitaire redenen laat het 

wetsvoorstel gepensioneerden en gehandicapte personen buiten beschouwing.” (Parl.St. Kamer 2010- 

2011, nr. 53-443/018, 8-9).  

 

Ook verklaarde zij het volgende: “Zo wordt bij de berekening van het totale inkomen geen rekening 

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. Wat de wet niet expliciet uitsluit, wordt met andere woorden aanvaard, want de meest 

kwetsbaren verdienen meer bescherming.” (Parl.St. Kamer 2010-2011, nr. 53- 443/018, 189).  

 

Ten slotte zette zij tijdens de plenaire zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers waarop de in 

de commissie aangenomen tekst werd behandeld, met betrekking tot de voorwaarde van voldoende 

bestaansmiddelen het volgende uiteen: “Uiteraard maken wij uitzonderingen voor kwetsbare groepen. 

Voor bejaarden bijvoorbeeld, komt niet alleen het pensioen in aanmerking maar ook de 

inkomensgarantie voor ouderen. Wij maken ook uitzonderingen voor gehandicapten. Bijstand voor 

gehandicapten komt wel in aanmerking.” (Hand. Kamer 2010-2011, 26 mei 2011, 65) (eigen 

onderlijning).  
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Uit het bovenstaande blijkt aldus dat de wetgever uitdrukkelijk heeft beoogd dat de bijstand, verleend 

aan gehandicapten, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen 

waarover de referentiepersoon beschikt. Er kan bijgevolg niet worden voorgehouden dat deze middelen 

door artikel 40ter, §2, tweede lid, 1°, van de Vreemdelingenwet worden uitgesloten. 

 

Daarnaast wijst de Raad er nog op dat het door de verwerende partij gehanteerde begrip ‘sociale 

bijstandsstelsel’ of ‘sociale bijstand’ niet voorkomt in artikel 40ter, §2, tweede lid, 1°, van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De verwerende partij verwijst naar artikel 7 van de Richtlijn 2003/86/EG.  

 

Artikel 7 van de Richtlijn 2003/86/EG bepaalt: 

 

“1. Bij de indiening van het verzoek tot gezinshereniging kan de betrokken lidstaat de persoon die het 

verzoek heeft ingediend, verzoeken het bewijs te leveren dat de gezinshereniger beschikt over: 

(…) 

c) 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. De lidstaten 

beoordelen daartoe de aard en de regelmaat van deze inkomsten en kunnen rekening houden met de 

nationale minimumlonen en pensioenen, evenals met het aantal gezinsleden.” 

 

De eerste bestreden beslissing wijst de aanvraag af, niet omdat er geen stabiele en regelmatige 

inkomsten zijn in hoofde van de Belgische referentiepersoon, maar enkel en alleen omdat de inkomsten 

van de referentiepersoon uit de IVT voortvloeien. Verder kan uit deze bepaling niet afgeleid worden dat 

het de Belgische wetgever niet zou toekomen om de IVT in aanmerking te nemen als zijnde 

bestaansmiddelen. 

 

Ook uit de door de verwerende partij geciteerde overwegingen van het arrest Chakoun van 4 maart 

2010 van het Hof van Justitie (C-578/08) kan niet afgeleid worden dat het de Belgische wetgever niet 

zou toekomen om de IVT in aanmerking te nemen als zijnde bestaansmiddelen. 

 

Aldus kan de IVT niet als een vorm van “financiële maatschappelijke dienstverlening” worden 

beschouwd. De Raad sluit aan bij het standpunt van het hierboven geciteerde tussenarrest van de RvS. 

 

De Raad wijst erop dat een nota van het studiebureau van de Dienst Vreemdelingenzaken, gevoegd bij 

het verslag van 19 mei 2011 bij de parlementaire voorbereidende werken waarnaar de verwerende partij 

verwijst, evenmin dienstig is: het betreft louter een standpunt van de Dienst Vreemdelingenzaken en 

handelt voor de wetswijziging. Huidig artikel 40ter van de Vreemdelingenwet spreekt niet meer over 

“aanvullend bijstandsstelsel”. 

 

De verwerende partij merkt op dat uit de toekenning van een tegemoetkoming voor personen met een 

handicap volgt dat de referentiepersoon ten laste van de Belgische staat is. Zij wijst erop dat uit artikel 2, 

1°, e, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde (BS 6 

september 1995) blijkt dat het stelsel van sociale bijstand onder meer bestaat uit tegemoetkomingen 

voor gehandicapten, die pas uitbetaald worden nadat de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn, wat 

correct is.  

 

Artikel 2 van deze wet bepaalt immers: 

 

“Voor de uitvoering en de toepassing van deze wet en van haar uitvoeringsmaatregelen wordt verstaan 

onder : 

1° "sociale zekerheid" : (…) 

e) alle regelingen van het stelsel van sociale bijstand, bestaande uit de tegemoetkomingen aan 

gehandicapten, het recht op een bestaansminimum, (het maatschappelijk welzijn,) de gewaarborgde 

gezinsbijslag en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;” 

 

Volgens de verwerende partij kan er niet voorbij gegaan worden aan de ratio legis van artikel 40ter van 

de Vreemdelingenwet die de omzetting vormt van artikel 7 van de Richtlijn 2003/86/EG van 22 

september 2003 dat erin voorziet dat de inkomsten voldoende zijn om te vermijden dat een beroep moet 

gedaan worden op het stelsel voor sociale bijstand. Verder verwijst zij naar rechtspraak van het Hof van 

Justitie, onder meer naar het arrest Chakroun van 4 maart 2010 in de zaak C 578/08, om het begrip 
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“sociale bijstand” uiteen te zetten en naar een nota van de studiedienst van de Dienst 

Vreemdelingenzaken, gevoegd bij de voorbereidende werkzaamheden van het oude artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet, waarbij de Raad herhaalt dat de verwijzing naar deze nota niet dienstig is (zie 

supra).  

 

De verwerende partij beroept zich op artikel 7 van de richtlijn 2003/86/EG. De Raad benadrukt in dit 

verband allereerst dat de richtlijn 2003/86/EG, gelet op zijn artikel 1, tot doel heeft de voorwaarden te 

bepalen voor de uitoefening van het recht op gezinshereniging door onderdanen van derde landen die 

wettig op het grondgebied van de lidstaten verblijven. Artikel 3.3 van deze richtlijn stelt dat deze niet van 

toepassing is op gezinsleden van een burger van de Unie. Er blijkt aldus niet dat de thans voorliggende 

situatie onder de toepassing valt van deze richtlijn en verweerder bijgevolg dienstig hiernaar, of naar de 

in dit verband geldende rechtspraak van het Hof van Justitie, kan verwijzen.  

 

Hoewel 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, inderdaad 

erin gelegen is “te vermijden dat de vreemdeling die in het kader van gezinshereniging een verblijfsrecht 

wil krijgen, ten laste valt van de openbare overheden. De IVT 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. De IVT valt 

dan ook onder de in artikel 40ter, tweede lid, van de vreemdelingenwet bedoelde “aanvullende 

bijstandsstelsels”. te vermijden dat de vreemdeling die in het kader van gezinshereniging een 

verblijfsrecht wil krijgen, ten laste valt van de openbare overheden” en de IVT volledig ten laste valt van 

de overheid (cf. RvS 22 september 2016, nr. 15.154), doet dit gegeven geen afbreuk aan het 

voorgaande. Het volstaat te verwijzen naar het arrest nr. 243.962 van 18 maart 2019 van de Raad van 

State dat besluit dat artikel 40ter van de Vreemdelingenwet niet toelaat de IVT uit te sluiten van de 

bestaansmiddelen waarmee rekening mag gehouden worden in hoofde van een Belgische 

referentiepersoon. De verwijzing van de verwerende partij naar het arrest nr. 232.033 van 12 augustus 

2015 van de Raad van State doet aan het voorgaande geen afbreuk.  

 

Verder verwijst de Raad naar de geciteerde motieven van het arrest nr. 243.962 van de Raad van State 

over de interpretatie van het arrest 121/2013 van het Grondwettelijk Hof. 

 

In voormeld arrest van het Grondwettelijk Hof bestond geen betwisting dat de tegemoetkomingen voor 

gehandicapten niet werden uitgesloten van in aanmerking te nemen bestaansmiddelen. Dit blijkt uit het 

standpunt dat de ministerraad in die zaak innam: “c) De tegemoetkomingen aan gehandicapten en de 

ouderdomspensioenen worden in aanmerking genomen voor de berekening van de inkomsten van de 

gezinshereniger. Bovendien dient krachtens artikel 10ter, § 2, tweede lid, van de wet van 15 december 

1980, indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen niet voldaan 

is, de minister of zijn gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de vreemdeling die vervoegd 

wordt en van zijn familieleden, te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun 

behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden.”, weliswaar in de 

beoordeling van de gelijkluidende bepaling van artikel 10 van de Vreemdelingenwet (pagina 17-18 van 

voormeld arrest), bevestigd in punt B.17.8.1. De verwerende partij houdt tevergeefs voor dat haar 

eerder ingenomen standpunt niet relevant is of dat voormeld arrest verkeerd wordt geïnterpreteerd. 

 

In zoverre er sprake is van een leemte in de wet, door de wetgever gecreëerd door het begrip “middelen 

verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels” uit artikel 40ter van de vreemdelingenwet te schrappen, 

wordt erop gewezen dat het de Raad niet toekomt om deze leemte zelf op te vullen (cf. RvS 

30 januari 2013, nr. 222.316). Het verweer van de verwerende partij is dan ook niet dienstig 

 

3.1.6. Een schending van de materiële motiveringsplicht juncto artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

wordt aangenomen. 

 

Het verweer dat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen voert, kan hieraan geen afbreuk 

doen. 

 

3.1.7. Gelet op het voorgaande moest de verwerende partij op grond van de inkomsten van de 

referentiepersoon een onderzoek verrichten in toepassing van artikel 42, §1, van de Vreemdelingenwet. 

Nu de gemachtigde naliet dit onderzoek te voeren, is artikel 42, §1, van de Vreemdelingenwet 

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

eerste bestreden beslissing. De overige aangevoerde grieven tegen deze beslissing behoeven geen 

verder onderzoek. 

 

3.2. Het voorgaande leidt tevens tot de vernietiging van de tweede bestreden beslissing nu door de 

vernietiging van de weigering van verblijf van meer dan drie maanden ook het bevel om het grondgebied 

te verlaten moet vernietigd te worden. Immers dient de verzoekende partij opnieuw in het bezit gesteld 

te worden van een attest van immatriculatie en zal zij minstens tijdelijk legaal verblijven zodat de 

feitelijke grondslag van het gegeven bevel (“het legaal verblijf is verstreken”), vernoemd in de bestreden 

beslissing, niet correct is. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

5. 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 20 oktober 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig februari tweeduizend twintig 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


