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 nr. 256 006 van 9 juni 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 3 maart 2021 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 22 december 2020 tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden zonder 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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij dient op 7 juli 2020 een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie. Zij doet deze aanvraag in functie van haar echtgenoot, van Belgische 

nationaliteit. Dit huwelijk werd erkend op 13 december 2019. 

 

Op 22 december 2020 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot 

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

20). 

 

Dit is de bestreden beslissing met volgende redengeving: 
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“(…) 

In uitvoering van artikel 52. §4. 5s* 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 07.07.2020 werd 

ingediend door: 

 

(…) 

 

om de volgende reden gewegerd: 

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. 

 

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan met haar echtgenoot, de genaamde G., J.-C. P. L. (RR. …) van 

Belgische nationaliteit m toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid, 1° van de wet van 15/12/80. 

 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt: ‘de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de 

familieleden van een Belg voor zover het betreft: 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' 

Artikel 40ter van dezelfde wet stelt ook dat bij een aanvraag gezinshereniging do 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 m artikel 14, § 1, 3°, van de wet 

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

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

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

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

toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt 

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

 

Ter staving van de bestaansmiddelen werden de volgende documenten voorgelegd: 

• Loonafrekening voor de maand mei uit tewerkstelling bij O. & Co 

• Extra loonafrekening (vakantiegeld) uit tewerkstelling bij O. & Co 

• Individuele rekening 2019 van de tewerkstelling bij O. & Co 

• Fiscale fiche nr. 281.10 - jaar 2019 (inkomsten 2018) 

 

Op basis van de voorgelegde documenten kan er niet toe worden besloten dat de referentiepersoon 

heden over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Om te beginnen dient er opgemerkt te worden dat 

de voorgelegde Individuele rekening 2019 en de fiscale fiche nr. 231-10 -jaar 2019 enkel over 2019 

gaan Deze gegevens gaan te ver m de tijd terug om daarvan te kunnen afleiden dat de 

referentiepersoon heden over voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

Wat dan de loonafrekening betreft van die ene maand nl. mei 2020. Vooreerst dient daarbij opgemerkt 

te worden dat wij aan de hand van slechts 1 recente loonfiche onvoldoende kennis kunnen nemen van 

de regelmaat en stabiliteit van de beschikbare bestaansmiddelen van de Belgische referent. Voor zover 

die ene loonfiche wel degelijk representatief zou zijn voor de reële actuele situatie van de Belgische 

referent, dient opgemerkt te worden dat de referent in principe wel voldoende inkomen uit tewerkstelling 

zou kunnen hebben, behoudens het enorme loonbeslag. Voor de maand mei staat op de loonfiche dat 

mijnheer 102.86 euro zelf in handen krijgt. Mogelijks is dat loonbeslag zo hoog omdat hij in mei, 

overeenkomstig de voorgelegde loonfiche, ook het vakantiegeld heeft onvangen. Echter, daar hebben 

wij het raden naar bij gebrek aan daaropvolgende loonfiches. Er blijkt evenmin uit het dossier of 

betrokkene enige begeleiding krijgt bij hel afbetalen van zijn schulden, bvb door gebruik te maken van 

schuldbemiddeling Mijnheer heeft nagelaten daarvan enig bewijsstuk voor te leggen. Bijgevolg hebben 

wij het raden naar welk deel van het inkomen moet worden besteed aan schuldenvereffening en welk 

deel van het inkomen als bestaansmiddelen kan worden beschouwd omdat het wordt aangewend om 

het levensonderhoud van de referentiepersoon te financieren. 

De Dienst Vreemdelingenzaken is niet bij machte om na te gaan welke bestaansmiddelen heden ter 

beschikking zouden zijn van de referentiepersoon. zonder dat de referentiepersoon ons daarvan in 

kennis heen. gebracht Het is aan betrokkene en/of de referentiepersoon om de aanvraag te voorzien 

van voldoende informatie opdat de toetsing van art 40ter zou kunnen gebeuren. 

  

De behoefteanalyse 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 ontoereikend is, wel dat er geen zicht is op 
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de stabiliteit, de regelmaat en het bedrag van de bestaansmiddelen die da referentiepersoon 

daadwerkelijk ter beschikking heeft. 

 

Het recht op verblijf 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 do gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is. 

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heelt 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. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verwerende partij legt geen nota met opmerkingen neer. Het administratief dossier werd wel 

ingediend. 

 

3. Ontvankelijkheid van het beroep 

 

3.1. De verwerende partij stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) in kennis 

van het gegeven dat de verzoekende partij een nieuwe gezinsherenigingsaanvraag heeft ingediend op 

18 februari 2021. De bijlage 19ter werd middels brief van 5 mei 2021 aan de Raad overgemaakt. 

 

3.2. Hierop gewezen ter terechtzitting vraagt de Raad ambtshalve aan de verzoekende partij haar 

actueel belang aan te tonen bij haar huidig beroep, rekening houdend met het volgende: 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet) kunnen de beroepen, bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet, voor de Raad 

worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of van een belang. 

 

Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij voornoemde bepaling in de 

Vreemdelingenwet werd ingevoerd, blijkt dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden 

verwezen naar de invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (Wetsontwerp tot 

hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 118). Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State 

moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 

148.037). 

 

Het actueel karakter van het belang houdt in dat het belang voorhanden moet zijn zowel op het ogenblik 

van het indienen van het beroep tot nietigverklaring, als op het tijdstip dat de Raad uitspraak doet over 

het beroep. Opdat de verzoekende partij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij 

gegriefd is door de bestreden rechtshandeling, m.a.w. een nadeel erdoor ondervindt. De vernietiging 

van de bestreden beslissing moet aan de verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen, een 

nuttig effect sorteren. 

 

3.3. Ter terechtzitting hierop gewezen, stelt de advocaat van de verzoekende partij dat het belang bij 

huidig beroep blijft behouden, onafgezien van het indienen van een nieuwe gezinsherenigingsaanvraag  

omdat bij de vernietiging van de huidige bestreden beslissing rechtsgevolgen kunnen voortvloeien. Er 

wordt verwezen naar het enig middel. 

 

3.4. De verwerende partij stelt dat de verzoekende partij geen belang meer heeft bij haar beroep. 

 

3.5. In dit geval vergt het onderzoek naar het bestaan van een actueel belang een onderzoek van het 

middel.  

 

4. Onderzoek van het beroep 
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4.1. In enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 40ter, 42 en 62 van 

de Vreemdelingenwet juncto artikel 7 van de Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 

inzake het recht op gezinshereniging (hierna: de Richtlijn 2003/86), van de materiële motiveringsplicht 

en van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“2.2.1. SCHENDING VAN ART. 42 WET VAN 15 DECEMBER 1980 (HIERNA AFGEKORT: 

VREEMDELINGENWET) IUO. ART. 52 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 OKTOBER 1981 

/HIERNA AFGEKORT: VREEMDELINGEN-KB) 

 

3. 

De bestreden beslissing schendt volgende bepalingen: 

 

Art. 42 Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

Art. 42. 1. Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Kijk wordt go snel mogelijk en ten 

laatste zes maanden volgend op de datum van aanvraag goals bepaald in ƒ 4, tweede lid, erkend aan 

de burger van de Unie en gijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning 

bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening 

gehouden met het geheel van de elementen van het dossier. 

 

Art. 52 Vreemdelingen-KB bepaalt: 

 

“(...) Indien de Minister of gijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of gijn 

gemachtigde aan de vreemdeling een " verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie " 

overeenkomstig het model van bijlage 9 af." 

 

4. 

De vraag dient gesteld of de beslissing binnen de 6 maanden tot stand dient te komen, dan wel ter 

kennis gebracht te zijn. 

 

Het geciteerde art. 42 § 1 Vreemdelingenwet laat ruimte voor interpretatie, waar het enkel stelt dat het 

verblijfsrecht wordt “erkend” binnen de 6 maanden. 

 

Overeenkomstig vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dienen de nationale bepalingen 

richtlijnconform geïnterpreteerd te worden (cfr. het arrest van het Hof van Justitie dd. 13 november 

1990, Marleasing SA/La Comercial Intemacional de Alimentacion SA , Cl06/89). 

Het relevante artikel voor interpretatie van art. 42 § 1 Vreemdelingenwet en de bepaling van 

toepasselijke termijn, is art. 10.1. van de Richtlijn 2004/38/EG dd. 29.04.14: 

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

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

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

Unie” genoemd. Een verklaring dat de aanvraag om een verblijfkaart is ingediend, wordt onmiddellijk 

afgegeven. 

 

Uit de inhoud van deze bepaling kan worden afgeleid dat de beslissing dient “afgegeven” (betekend) 

binnen een termijn van 6 maanden. 

 

Uit de gebruikmaking van de notie “afgifte” kan worden afgeleid dat de beslissing binnen de 6 maanden 

dient ter kennis gebracht te worden, en dat de loutere totstandkoming van de bestreden beslissing niet 

voldoende is. 

 

Zulke interpretatie spoort ook met de inhoud van art. 10ter § 2 Vreemdelingenwet dat uitdrukkelijk 

bepaalt dat beslissing inzake visumaanvraag (met een niet EU-onderdaan) binnen de 6 maanden dient 

“getroffen en betekend”. 

 

Het was/is m.a.w. ook de bedoeling van de wetgever dat de termijn van 6 maanden niet enkel geldt voor 

het nemen van de beslissing, doch ook voor de betekening zelf van de beslissing.  
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Het is niet aannemelijk dat de wetgever een verschil in behandeling heeft willen creëren tussen de 

begin- en eind-datum voor de maximale periode van de behandeling van de visumaanvraag tussen 

enerzijds de visumaanvraag ex art. 10 Vreemdelingenwet en deze ex art. 40 Vreemdelingenwet. 

 

Het is daarentegen wel aannemelijk dat het de bedoeling van de wetgever is geweest dat het begin en 

einde van deze maximumtermijn congrueerden. 

 

5. 

In casu werd de beslissing ter kennis gebracht op 10 februari 2021, dit is meer dan een maand na het 

verstrijken van de termijn van 6 maanden sedert indiening van de aanvraag op 7 juli 2020. 

 

Overeenkomstig art. 52 § 4 Vreemdelingenwet is de Staatssecretaris derhalve gehouden tot afgifte van 

de verblijfskaart. 

 

Het arrest DIALLO doet geen afbreuk aan voormelde verplichting, gelet op de afwezigheid van verticale 

rechtstreekse werking t.o.v. de rechtsonderhorige van een niet of verkeerd omgezette richtlijn. 

 

De bestreden beslissing dient derhalve vernieuwd te worden. 

 

2.2.2 SCHENDING VAN ART. 40TER VREEMDELINGENWET IUO. ART. 7 VAN DE RICHTLIJN 

2003/86/ EG VAN DE RAAD DD. 22 SEPTEMBER 2003 IUO. SHENDING VAN DE MATERIELE 

MOTIVERINGSPLICHT (ART.62 VREEMDELINGENWET) 

 

6. 

Ten onrechte houdt de bestreden beslissing geen rekening met het eigen inkomen van verzoekster. 

Deze werkt sedert 1 juli 2020 in de lokale supermarkt in Berchem. 

 

7. 

De relevante bepalingen zijn de volgende. 

Art. 40ter Vreemdelingenwet: 

 

“(…) 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet de Belgische 

onderdaan aantonen 

- dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

(…)” 

 

Art. 7 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad 

 

"Bij de indiening van het verdoek tot gezinshereniging kan de betrokken lidstaat de persoon die het 

verdoek heeft ingediend, verdoeken het bewijs te leveren dat de gezinshereniger beschikt over. 

(...) 

stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om hemzelf en zijn gezinsleden te onderhouden, 

zondereen 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. ”  

 

(...) 

 

Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen : 

 

1 ° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

2° worden 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; 

3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt. 

 

(…)” 
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8. 

Noch art. 40ter van de Vreemdelingenwet, noch artikel 7 van voormelde richtlijn leggen een voorwaarde 

op m.b.t. de oorsprong van de bestaansmiddelen. 

 

Het opleggen van een voorwaarde m.b.t. de herkomst van de bestaansmiddelen kan evenmin in 

overeenstemming worden gebracht met de doelstelling van voormelde artikelen. 

 

Terzake kan nuttig worden verwezen naar het arrest van het Hof van Justitie (Grote Kamer) C-408/03 

dd. 23 maart 2006, Commissie / België, m.n. naar overwegingen 38 e.v. 

 

In dit arrest overweegt het Hof dat de herkomst van de bestaansmiddelen niet kan worden ingeroepen 

bij de beoordeling van de bestaansmiddelen. 

 

Hoewel de feitelijke en juridische gegevens in voormelde zaak (het betrof een aanvraag om machtiging 

tot verblijf van een EU-onderdaan) verschillend zijn van de gegevens in huidige zaak, kunnen de 

overwegingen en de redenering per analogiam toepassing vinden. 

 

Het doel van het vereiste van de bestaansmiddelen (cfr. art. 40ter Vreemdelingenwet en art. 7 van de 

Richtlijn 2003/86/EG) is de bescherming van de overheidsfinanciën. 

 

9. 

De weigering om rekening te houden met de eigen bestaansmiddelen van verzoeker is (vermoedelijk?) 

ingegeven door de vrees dat de aanvrager zijn tewerkstelling - na afgifte van de verblijfskaart- zou 

kunnen beëindigen en derhalve alsnog ten laste van de bijstandsregeling zou vallen. 

 

Die onderliggende motivering kan niet worden aanvaard, daar deze verder gaat dan voor de 

verwezenlijk van het doel noodzakelijk is, te weten de bescherming van de overheidsfinanciën van de 

lidstaat van ontvangst. 

Het verlies van toereikende bestaansmiddelen blijft een latent risico, ongeacht of die middelen 

persoonlijk dan wel van een derde afkomstig zijn. De herkomst van de bestaansmiddelen heeft dus niet 

automatisch invloed op het risico dat een dergelijk risico zich voordoet, daar het intreden van dit risico 

van de omstandigheden afhangt, (zie randnummer 47 van het geciteerde arrest)  

 

Er is de niet enkel tekstueel geen grondslag om de inkomsten van verzoeker uit te sluiten van de 

bestaansmiddelen van de referentiepersoon, ook teleologisch is er geen grondslag om bepaalde 

bestaansmiddelen louter op grond van herkomst uit te sluiten van de beoordeling van de 

bestaansmiddelen. 

 

Uw Raad oordeelde eveneens reeds in voormelde zin in haar arrest dd. 1 maart 2016 met nr. 163 344: 

“ Uit het hierboven gestelde blijkt dat zowel een letterlijke, een analoge, een Unierechtelijk, als een 

teleologische interpretatie van de term “beschikt” uit art. 40ter, tweede lid van de Vreemdelingenwet 

ertoe leidt dat niet kan worden aangenomen dat deze enkel de eigen inkomsten van de Belgische 

referentiepersoon tot voorwerp kan hebben. ” 

 

10. 

Weze overigens opgemerkt dat verwerende partij geen enkel onderzoek heeft gevoerd naar de 

inkomstensituatie van verzoekster zelf, en er zonder enig onderzoek vanuit gaat dat verzoekster geen 

inkomen zou hebben, terwijl de loonfiches door verzoekster aan de betreffende ambtenaar van de Stad 

werden overgemaakt. 

 

Uit het verzuim dienaangaande enig onderzoek te voeren dient een schending van de 

zorgvuldigheidsplicht te worden afgeleid. 

 

2.3.1.3. SCHENDING VAN ART. 42 VREEMDELINGENWET IUO. DE SCHENDING VAN DE 

MATERIELE MOTIVERINGSPLICHT (ART. 62 VREEMDELINGENWET) IUO. SCHENDING VAN DE 

ZORGVULDIGHEIDSVERPLICHTING 

 

11. 

De Staatssecretaris heeft in huidige zaak evenmin een onderzoek doorgevoerd in de zin van art. 42 § 1, 

tweede lid van de Vreemdelingenwet. 
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Dit artikel luidt als volgt: 

 

“Art. 42. 

(...) 

indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 

40bis, § 4, tweede lid en in artikel 40ter, tweede lid, niet voldaan is, dient de minister of 'pijn 

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

pijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen pij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien 

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

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

vreemdeling en door elke Belgische overheid.” 

 

Dit artikel legt aan de Staatssecretaris de verplichting op om te bepalen welke bestaansmiddelen de 

referentiepersoon en zijn familieleden nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te 

vallen van de openbare overheden en geeft hem de mogelijkheid alle bescheiden en inlichtingen 

hiervoor te doen overleggen. 

 

In casu ontbreekt elk onderzoek door de gemachtigde.  

 

De referentiepersoon heeft wel degelijk gegevens overgemaakt ten bewijze van zijn inkomstensituatie, 

nl. de individuele rekening 2019 en de loonfiche voor de maand voorafgaandelijk aan de aanvraag. De 

individuele rekening en de loonfiche vermelden beiden dezelfde werkgever en wijzen op een 

onafgebroken tewerkstelling voor de betreffende werkgever. 

 

De gemachtigde heeft ten andere nooit enig verzoek om inlichtingen overgemaakt indien voor hem/ haar 

een en ander onduidelijk zou zijn geweest. 

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht dient derhalve te worden aangenomen.” 

 

4.2. Verzoekster voert aan dat de aanvraag voor verblijf van meer dan drie maanden (gezinshereniging) 

op 7 juli 2020 gebeurde en dat zij op die datum haar bijlage 19ter kreeg. Dit vindt steun in het 

administratief dossier. Diezelfde dag kreeg zij instructies over ontbrekende stukken. De kennisgeving 

van de bestreden beslissing dateert van 10 februari 2021 terwijl de bestreden beslissing is genomen op 

22 december 2020. Verzoekster besluit dat de bestreden beslissing niet is genomen binnen de termijn 

van zes maanden, zoals opgelegd in artikel 42 van de Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing is 

dan ook volgens verzoekster onwettig genomen. 

 

4.3. De referentiepersoon heeft de Belgische nationaliteit en is de echtgenoot van de verzoekende partij. 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend. De 

referentiepersoon is aldus een statische Belg, wat beide partijen ter terechtzitting bevestigen. 

 

Artikel 40ter, §2, van de Vreemdelingenwet bepaalt onder meer als volgt: 

 

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

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

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

1° 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 : 

(…)” 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 2  

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd:  

1° […] 

2° […] 
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3°: de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 

1° of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich 

bij hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 

gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven;” 

 

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

 

“Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten laatste 

zes maanden volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan de 

burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning bepaald 

overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening gehouden 

met het geheel van de elementen van het dossier” 

 

Artikel 52, § 4, van het Vreemdelingenbesluit bepaalt: 

 

“Indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur de 

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister.  

Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling een “verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie” 

overeenkomstig het model van bijlage 9 af.(…)” 

 

Artikel 42, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet voorziet aldus dat de aanvraag op grond van artikel 

40bis van de Vreemdelingenwet ten laatste zes maanden na de aanvraag wordt erkend. Artikel 52, § 4, 

tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit geeft verdere uitvoering aan deze bepaling door te bepalen 

dat, indien binnen deze termijn geen beslissing werd genomen, de burgemeester of zijn gemachtigde de 

verblijfskaart afgeeft. 

 

4.4. Artikel 42, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet en artikel 52, § 4, tweede lid, van het 

Vreemdelingenbesluit vormen de omzetting van artikel 10, eerste lid, van de richtlijn 2004/38/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 

het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: de 

Burgerschapsrichtlijn), dat luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

afgegeven.” 

 

De Raad merkt vooreerst louter volledigheidshalve op dat het Hof van Justitie geoordeeld heeft dat de 

Richtlijn 2003/86/EG en de Burgerschapsrichtlijn niet van toepassing zijn op staatsburgers van derde 

landen die om een verblijfsrecht verzoeken om zich te voegen bij hun familieleden die burgers van de 

Unie zijn, die nimmer gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer en steeds hebben 

verbleven in de lidstaat waarvan zij de nationaliteit bezitten (HvJ 15 november 2011, C-256/11, Dereci t. 

Bundesministerium für Inneres). Het staat niet ter discussie dat verzoekster een aanvraag om tot een 

verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten te worden indiende in functie van haar 

Belgische echtgenoot. Er blijkt niet uit het administratief dossier dat de referentiepersoon heeft gebruik 

gemaakt van zijn recht op vrij verkeer. Hij moet dus als een statische Unieburger worden beschouwd. 

Bijgevolg hoeft er niet verwezen te worden naar het Unierecht, bij gebreke aan een “intracommunautair 

aspect”. Enkel wanneer een door de Belgische wetgever voorziene regeling tot gevolg zou hebben dat 

de burger van de Unie, in casu de Belgische referentiepersoon van verzoekster, “het effectieve genot 

wordt ontzegd van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie verbonden rechten of de 

uitoefening wordt belemmerd van haar recht om vrij te reizen en te verblijven op het grondgebied van de 

lidstaten”, dient het Unierecht, in een puur nationale context, toch te primeren (HvJ van 5 mei 2011, C-

434/09 McCarthy t. Secretary of State for the Home Department). In voorliggende zaak wordt door 

verzoekster niet aangetoond dat de toepassing van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet tot gevolg 
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heeft dat haar Belgische referentiepersoon niet zou kunnen genieten van de belangrijkste aan de status 

van burger van de Unie verbonden rechten, en evenmin blijkt dat de toepassing van voormelde 

wetsbepaling tot gevolg heeft dat de uitoefening van haar recht om vrij te reizen en te verblijven op het 

grondgebied van de lidstaten wordt belemmerd. In dit verband stelde het Hof van Justitie nog dat “het 

enkele feit dat het voor een staatsburger van een lidstaat misschien wenselijk is, om economische 

redenen of om de eenheid van de familie op het grondgebied van de Unie te bewaren, dat de leden van 

zijn familie, die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, bij hem op het grondgebied van de Unie 

verblijven, […] bijgevolg op zich niet [volstaat] om aan te nemen dat de burger van de Unie verplicht zal 

worden om het grondgebied van de Unie te verlaten indien een dergelijk recht niet wordt toegekend” 

(HvJ 15 november 2011, C- 256/11 Dereci t. Bundesministerium für Inneres). 

 

De Raad stelt vast dat artikel 42, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet niet voorziet in een 

vervaltermijn die inhoudt dat de laattijdige kennisgeving van een tijdig genomen beslissing recht geeft op 

de afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie.  

 

De Belgische wetgever heeft in artikel 52, § 4, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit wel een 

vervaltermijn voorzien, doch enkel in de situatie dat “geen enkele beslissing is genomen binnen de 

termijn bepaald bij artikel 42, van de wet”. De Belgische wetgever heeft er hierbij aldus expliciet voor 

geopteerd om de vervaltermijn, bij overschrijding waarvan de verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie dient te worden afgegeven, enkel te laten spelen indien binnen een termijn van zes 

maanden geen enkele beslissing werd genomen, doch deze niet uit te breiden tot de situatie waarin de 

beslissing niet binnen de termijn van zes maanden ter kennis werd gebracht. 

 

Bij gebrek aan aanknoping met de bepalingen van het Unierecht kan er niet dienstig verwezen worden 

naar de interpretatie van de Burgerschapsrichtlijn en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie (RvS 6 november 2019, nr. 245.995). Evenmin kan beroep worden gedaan op de 

bepalingen van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 

 

Het is niet betwist dat verzoekster op 7 juli 2020 een aanvraag indiende om een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie als bloedverwant in neergaande lijn en dat de bestreden 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden werd genomen op 22 december 2020, 

dus buiten de gestelde termijn van zes maanden vanaf de aanvraag. De verzoekende partij dient 

gevolgd te worden waar zij voorhoudt dat de bestreden beslissing laattijdig, in strijd met artikel 42, § 1, 

eerste lid, van de Vreemdelingenwet, is genomen. Zij toont aan dat bij een vernietiging van de 

bestreden beslissing rechtsgevolgen voor haar ontstaan. Ook de Raad van State benadrukt in haar 

arresten met nummer 237.042 en 237.044, uitgesproken op 17 januari 2017, dat een verblijfstitel moet 

afgegeven worden indien niet tijdig een beslissing werd genomen.  

 

Haar actueel belang bij huidig beroep is derhalve aangetoond. 

 

Artikel 42, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet is geschonden. 

 

Het middel leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel  

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 22 december 2020 

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

(bijlage 20) wordt vernietigd. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen juni tweeduizend eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 


