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 nr. 274 135 van 16 juni 2022 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. VAN DE VELDE 

Wijngaardlaan 39 

2900 SCHOTEN 

  tegen: 

 

de stad Hoogstraten 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 7 maart 2022 heeft 

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

van de stad Hoogstraten van 2 februari 2022 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden te 

verlaten (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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 april 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2022. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat G. VAN DE VELDE 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 

 

1.1. Verzoeker dient op 27 oktober 2021 een aanvraag in tot de afgifte van een verblijfskaart van een 

familielid van een Unieburger, in de zin van artikel 47/1, 2° 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).  

 

1.2. Verweerder neemt op 2 februari 2022 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:  

 

“in uitvoering van artikel 51, § 1, eerste lid / 51, § 1, derde lid / 51, § 2, tweede lid / 52, §3 / 52, § 4, vijfde 

lid, gelezen in combinatie met artikel 58 of 69ter, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 
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aanvraag voor een verklaring van inschrijving of van een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie of van een identiteitskaart voor vreemdelingen, die op 27-10-2021 werd ingediend door: 

 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

[…] 

[x] De betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden 

bevindt 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 werd verzocht om een geldig paspoort met geldig inreisvisum, overeenkomstig artikel 40bis, 

§5 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen. 

[…] 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel een schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van de artikelen 40bis, §4, 41, 47 en 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 47 en 58 van 

het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit), van het rechtszeker-

heidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens betoogt hij dat er “geen juiste toepassing van 

de wetgeving” geschiedde. 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij zijn middel:   

 

“[…] De beslissing waartegen beroep is gemotiveerd als volgt : (...). 

 

Verzoeker stelt vooreerst dat hij een aanvraag gezinshereniging indiende in de hoedanigheid van " ander 

familielid van een burger van de Unie op basis van art 47/1 en volgende van de Wet van 15/2/1980. 

 

Verzoeker werd inderdaad door de beambte van de Stad Hoogstraten gevraagd om een Paspoort en 

inreisvisum mee te delen. 

Verzoeker deelde mee : stukken nrs 4 

1. Paspoort met nr […] met daarin een visum afgeleverd in Rabat voor Schengenstaten vanaf 18/08/2019 

tot 02/10/2019. 

2. Paspoort met nr […] uitgereikt door het Marokkaanse consulaat in Antwerpen op 26/02/2012 en geldig 

tot 26/02/2026 

 

Verzoeker is inderdaad naar België gekomen in het jaar 2019 met een geldig visum voor de periode 

18/08/2019 tot 02/10/2019. 

 

Door de mededeling van een geldig Paspoort met Visum en het nieuwe Paspoort , voldeed verzoeker wel 

degelijk aan de voorwaarden gesteld in artikel 41 Vw.  

 

Het visum is inderdaad enkel vereist ivm het recht op binnenkomst, hetgeen iets anders is dan de 

aanvraag tot gezinshereniging als ander familielid van een EU-burger. 

 

Verzoeker verwijst naar het BAX-arrest van 25/07/2002 van het HvJ waarin wordt gesteld dat België geen 

verblijfsvergunning kan weigeren aan een derdelander die zijn identiteit en verwantschap met de 

Unieburger bewijst, omdat hij geen geldige binnenkomst documenten zou hebben. 

 

Art 47/2 stelt: 

Onverminderd de bepalingen van dit hoofdsom, zijn de bepalingen van hoofdstuk I over de in artikel 40bis 

bedoelde familieleden van een burger van de Unie van toepassing op de andere familieleden bedoeld in 

artikel 47/1. 
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Verwerende partij stelt ten onrechte dat uit artikel 40bis par 4 Vw , dat verwijst naar artikel 41 Vw zou 

volgen dat een familielid van een Unieburger in het bezit moet zijn van een geldig visum om een 

verblijfsaanvraag te kunnen doen. 

Artikel 41par4 Vw gaat enkel over de voorwaarden tot binnenkomst en niet over de voorwaarden voor de 

aanvraag gezinshereniging. 

 

Artikel 41par2 stelt : 

" het recht op binnenkomst wordt erkend aan de familieleden van een burger van de Unie bedoeld in 

artikel 40bispar2, die geen burger van de Unie zijn op voorlegging van een geldig Paspoort dat, in 

voorkomend geval, voorzien is van een geldig inreisvisum overeenkomstig de verordening (EU) 

2018/1806 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot vaststelling van de lijst 

van de derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten 

zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld ... 

 

In artikel 40bispar4 Vw wordt verwezen naar par 2 van artikel 41 Vw. 

 

Artikel 58 van het KB van 8 oktober 1981 - Vreemdelingenbesluit stelt: 

" met uitzondering van artikel 45, zijn de bepalingen van hoofdstuk I die betrekking hebben op de 

familieleden van een burger van de Unie bedoeld in artikel 40bis van de wet, van toepassing op de andere 

familieleden bedoeld in artikel 47/1 van de wet. De Minister of zijn gemachtigde begunstigen echter hun 

binnenkomst en hun verblijf op het grondgebied van het Rijk, na een individueel en grondig onderzoek 

van hun aanvraag. 

 

Artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit stelt: 

" Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is en zijn familieband overeenkomstig artikel 44 bewijst, 

dient een aanvraag in voor een verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie bij het 

gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft door middel van een document overeenkomstig het model 

van bijlage 19ter Par2: Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient het 

familielid bovendien de volgende documenten over te maken : 

1° het bewijs van zijn identiteit overeenkomstig artikel 41, 2° lid van de wet 

 

Artikel 47 van het Vreemdelingenbesluit stelt: 

par 1 : De met grenscontrole belaste overheden verlenen overeenkomstig artikel 41, 2° lid van de Wet 

van 15/12/1980 aan het familielid van een burger van de Unie dat geen burger van de Unie is en dat geen 

houder is van de documenten krachtens artikel 2 vereist, toegang op overmaking van de volgende 

documenten 

1° een al dan niet geldig nationaal paspoort of ID-kaart 

4° enig ander bewijs van de identiteit en nationaliteit van de betrokkene 

Indien het familielid onderworpen is aan de visumplicht, ontvangt hij een visum ... In het geval onder 4° 

wordt de beslissing genomen door de minister of zijn gemachtigde 

 

Naar analogie met de verwijzing in artikel 40bis par 4 van de VW naar de in artikel, 2° lid, bedoelde 

voorwaarde, moet worden aangenomen dat de verwijzing in artikel 52 par 2 van het Vreemdelingenbesluit 

naar " het bewijs van zijn identiteit overeenkomstig artikel 41, 2° lid, van de wet " slaat op de gehele par 

2 ban artikel 41 VW. Hetzelfde geldt voor artikel 47,perl van het Vreemdelingenbesluit. 

 

In beginsel moet een geldig paspoort voorgelegd worden, dat in voorkomend geval is voorzien van een 

geldig inreisvisum, doch bij ontbreken van deze documenten kan het ook gaan om andere documenten 

die toelaten vast te stellen of te bewijzen dat de betrokkene het recht op vrij verkeer en verblijf geniet. 

Voor wat betref de andere documenten wordt verwezen naar artikel 47 van het Vreemdelingenbesluit. 

 

Bij de indiening van een aanvraag gezinshereniging als ander familielid van een Unieburger is geen geldig 

visum nodig. 

 

Het beginsel der rechtszekerheid, dat stelt dat rechtsonderhorigen moeten kunnen vertrouwen op een 

standvastigheid van het openbaar bestuur en hun consequent handelen conform de van toepassing zijnde 

wetgeving werd in casu geschonden 

 

Het beginsel van de zorgvuldigheid, dat voorschrift dat de overheid zich moet baseren op juiste feiten en 

rechtsvinding is geschonden. 
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Het middel is gegrond.” 

 

2.2. Verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt:  

 

“Ter aanvulling op het administratief dossier verzoekt het college van burgemeester en schepenen van 

Stad Hoogstraten de Raad voor vreemdelingenbetwistingen kennis te nemen van deze nota met 

opmerkingen, die werd opgesteld als verweer tegen de middelen door verzoekende partij uiteengezet in 

haar verzoekschrift van 7 maart 2022 tot nietigverklaring van onze beslissing van 2 februari 2022 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

Artikels uit de vreemdelingenwet waar wij ons op beroepen voor de beslissing tot weigering van verblijf 

van 2 februari 2022: 

Artikel 47/1, 2°: […] 

Artikel 47/2: 

[…] 

Artikel 41: 

[…] 

Artikel 40bis, §4, eerste lid: 

[…] 

Artikels uit het KB Vreemdelingen waar wij ons op beroepen voor de beslissing tot weigering van 

verblijf van 06 juli 2020: 

Artikel 47: 

[…] 

Artikel 52: 

[…] 

Artikel 58: 

[…] 

Artikel 45: 

[…] 

Wat betreft de termijn. 

De beslissing werd inderdaad op donderdag 27 januari 2022 genomen. Op dit moment bestond het advies 

van het Overlegcomité inzake de coronacrisis uit o.a. vier dagen per week telewerken. De beslissing werd 

daarom pas afgedrukt op het stadhuis van Hoogstraten op woensdag 2 februari 2022. De beslissing van 

2 februari 2022 (afdrukdatum) is gelijk aan de beslissing van 27 januari 2022 (nemen van beslissing). 

Wat betreft het paspoort. 

Het paspoort met nr. CS0124914 met daarin een visum, afgeleverd in Rabat voor Schengenstaten vanaf 

18/08/2019 tot 02/10/2019 werd niet bezorgd aan de gemeentelijke administratie. We stellen dan ook 

terecht vast dat bij huidige aanvraag verzoeker niet voldeed aan de voorwaarden gesteld in artikel 41 Vw. 

 

Wat betreft de schending van art. 40bis §4, art.41 47 van de Vreemdelingenwet en schending van art. 47 

- 58 van het KB Vreemdelingen. 

Wij kunnen de verzoekende partij niet volgen wanneer zij stelt: 

"Verwerende partij stelt ten onrechte dat uit artikel 40bis par 4 Vw, dat verwijst naar artikel 41 Vw zou 

volgen dat een familielid van een Unieburger in het bezit moet zijn van een geldig visum om een 

verblijfsaanvraag te kunnen doen." 

De bestreden beslissing kwam al volgt in stand: 

Artikel 52 van het KB stelt: 

[…] 

De motivering van onze beslissing luidt: "De betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond 

dat hij/zij zich in de voorwaarden bevindt 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 werd verzocht om 

een geldig paspoort met geldig inreisvisum overeenkomstig artikel 40bis, §4 van de wet van 15.12.1980 

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

vreemdelingen.  

 

Deze motivering is een loutere herneming van hetgeen in artikel 40bis, §4 als voorwaarden wordt gesteld: 

[…]. 

De in artikel 41, tweede lid bedoelde voorwaarde luidt; 

[…] 

Bij het nemen van haar beslissing handelde Stad Hoogstraten dan ook volledig overeenkomstig artikel 52 

van het KB én de artikels 40bis, §2, §4 en artikel 41 tweede lid van de vreemdelingenwet. 
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Daarnaast toont verzoekende partij niet aan vrijgesteld te zijn van de verplichting om een inreisvisum  te 

verkrijgen of waarom art. 41 Vw. niet van toepassing zou zijn op hem. 

Daarnaast stelt artikel 58 van het KB: 

[…]." 

Artikel 58 van het KB bevestigd alleen maar dat deze voorwaarde wel degelijk op betrokkene van 

toepassing is aangezien expliciet wordt gesteld dat artikel 45 van het KB niet van toepassing is. 

Artikel 45 van het KB luidt: 

[…] 

De wetgever heeft geoordeeld dat het inreisvisum kosteloos en binnen een termijn van 15 dagen kan 

afgeleverd worden aan de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1 van de wet, maar slechts na een 

individueel en grondig onderzoek van de minister of zijn gemachtigde (cfr. artikel 58KB). In casu toont 

betrokkene niet aan dat de Minister of zijn gemachtigde hem in het bezit heeft gesteld van een inreisvisum. 

Nochtans is dat hetgeen artikel 58 voorziet, immers "De Minister of zijn gemachtigde begunstigden hun 

binnenkomst na een individueel en grondig onderzoek van hun aanvraag". In casu had de heer A. de 

mogelijkheid om een aanvraag tot binnenkomst in te dienen die grondig onderzocht diende te worden 

door de minister of zijn gemachtigde, ten einde een inreisvisum te bekomen waarmee hij de voorwaarde 

van artikel 41, §2 van de wet kon vervullen voor zijn verblijfsaanvraag voor meer dan drie maanden. 

Bijgevolg handelde Stad Hoogstraten overeenkomstig artikel 58 van het KB bij het nemen van haar 

beslissing en de overige artikels die hieruit voorvloeien. 

Wat betreft de toepassing van het Brax arrest; 

Verzoekende partij deed een aanvraag op basis van artikel 47/1 e.v. Dit artikel werd door de wetswijziging 

van 19 maart 2014 aan de vreemdelingenwet toegevoegd. De wetgever heeft hiermee uitdrukkelijk een 

onderscheid gemaakt tussen enerzijds de familieleden van artikel 40bis en 40ter, op wie het bras arrest 

van toepassing is; en de "andere" familieleden anderzijds. Deze zienswijze vindt ondersteuning in 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, waarin eveneens een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de burgers van de 

Unie en hun familieleden en de "begunstigden" anderzijds. 

Artikel 1 van de richtlijn 2004/38 

"Bij deze richtlijn worden vastgesteld: 

a) de voorwaarden voor uitoefening van het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten door burgers van de Unie en hun familieleden:" 

Artikel 2: 

"Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder: 

1. „burger van de Unie": eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit; 

2. „familielid": 

a) de echtgenoot; 

b) de partner, met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat een 

geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voorzover de wetgeving van het gastland geregistreerd 

partnerschap gelijk stelt met huwelijk en aan de voorwaarden van de wetgeving van het gastland is 

voldaan; 

c) de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als 

bedoeld onder b), beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn; 

d) de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als 

bedoeld onder b), die te hunnen laste zijn; 

Artikel 3: 

Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf van de betrokkenen vergemakkelijkt het 

gastland overeenkomstig zijn nationaal recht, binnenkomst en verblijf van de volgende personen: 

a) andere, niet onder de definitie van artikel 2, punt 2, vallende familieleden, ongeacht hun nationaliteit, 

die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht 

in eerste instantie geniet, of die vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door 

de burger van de Unie strikt behoeven; 

b) de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft. 

De andere familieleden, bedoeld in artikel 47/1 e.v. VW, worden in de richtlijn beschouwd als 

begunstigden. Hun verblijfsaanvraag dient volledig beoordeeld te worden overeenkomstig het nationaal 

recht van elke lidstaat. Zij kunnen dus geen aanspraak maken op de voordelige bepalingen van de EU 

richtlijn. Zij behoren niet tot de familieleden waarover het Brax arrest een uitspraak deed. 

Dit werd bovendien door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd in arrest 235 170 van 15 

april 2020; 
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"Waar de verzoekende partij verwijst naar het arrest BRAX heeft dit arrest betrekking op de rechten van 

een echtgenoot van een Unieburger, zijnde een familielid van een burger van de Unie bedoeld in  artikel 

2.2. van de Burgerschapsrichtlijn. Zoals hierboven aangehaald, verschilt de rechtspositie van de 

verzoekende partij als "ander" familielid overeenkomstig artikel 3.2 van de Burgerschapsrichtlijn van die 

van de familieleden bedoeld in artikel 2.2. van de Burgerschapsrichtlijn. De verzoekende partij kan dan 

ook niet dienstig verwijzen naar het arrest BRAX om in casu een schending van de bepalingen van het 

gemeenschapsrecht vast te stellen doordat de verwerende partij het voorleggen van een geldig 

inreisvisum vereist." 

Wat betreft artikel 47 van het KB; 

We verwijzen naar arrest nr. 253 310 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 16 april 2021 en 

citeren als volgt: 

"Artikel 47 van het Vreemdelingenbesluit bepaalt het volgende: 

[…] 

De bepalingen van artikel 47 van het Vreemdelingenbesluit hebben aldus enkel betrekking op de toegang 

tot het grondgebied van familieleden van een burger van de Unie en de bevoegdheid van de met 

grenscontrole belaste overheden om dergelijke familieleden aan de grens tegen te houden en terug te 

drijven indien het familielid niet één van de genoemde documenten overmaakt. Deze bepalingen vinden 

geen toepassing in de voorliggende situatie. De verzoekster bevindt zich immers reeds op het Belgisch 

grondgebied en zij dient van daaruit een aanvraag in voor een verblijfsrecht in functie van haar 

Nederlandse partner 

De verzoekster kan niet worden gevolgd waar zij lijkt voor te houden dat de bepalingen van artikel 47 van 

het Vreemdelingenbesluit de in artikel 40bis, §4, eerste lid, juncto artikel 41, §2, van de Vreemdelingenwet 

vervatte voorwaarde van het geldig inreisvisum teniet zouden doen door te regelen dat tevens één van 

de in deze bepaling opgesomde identiteitsdocumenten zou volstaan. De Raad herhaalt dienaangaande 

dat voormeld artikel enkel de toegang tot het grondgebied regent en niet de verblijfsaanvragen die worden 

ingediend bij het gemeentebestuur van één van de Belgische gemeenten. Het Vreemdelingenbesluit 

bevat afzonderlijke bepalingen voor in België ingediende aanvragen van derdelanders voor een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (cf. artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit). 

Artikel 52, §1, van het Vreemdelingenbesluit voorziet dat  

[…]".   

Artikel 52, §2, van het Vreemdelingenbesluit bepaalt dat het familielid bij de aanvraag of ten laatste binnen 

de drie maanden na de aanvraag onder meer "het bewijs van zijn identiteit overeenkomstig artikel 41, 

tweede lid, van de wet" en "de documenten waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de 

voorwaarden die zijn voorgeschreven bij de artikel 40bis, §2 en £4, of40ter, van de wet, die op hem van 

toepassing zijn, vervult" dient over te maken (De Raad onderlijnt). Artikel 52 §3, van het Vreemdelingen-

besluit (waarnaar in de bestreden akte uitdrukkelijk wordt verwezen) bepaalt dat het gemeentebestuur de 

aanvraag door middel van een bijlage 20 dient te weigeren indien het familielid na afloop van drie 

maanden niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft overgemaakt of indien uit de woonstcontrole niet blijkt 

dat het familielid op het grondgebied van de gemeente verblijft. Wanneer bij het gemeentebestuur van de 

verblijfsplaats in België een aanvraag wordt ingediend (quod in casu), dan kan (moet) deze aanvraag 

inderdaad door het gemeentebestuur worden geweigerd indien de betrokkene nalaat om tijdig zowel het 

bewijs van de identiteit overeenkomstig artikel 41, §2, van de Vreemdelingenwet, als de documenten 

waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat is voldaan aan de voorwaarden die zijn 

voorgeschreven bij artikel 40bis, §4, van de Vreemdelingenwet over te maken. Dit alles staat los van het 

bepaalde in artikel 47 van het Vreemdelingenbesluit. 

Ook de Vreemdelingenwet zelf bevat duidelijke en afzonderlijke bepalingen in verband met de 

documentaire verplichtingen waaraan een derdelands familielid van een burger van de Unie moet voldoen 

om een recht op verblijf van meer dan drie maanden te verkrijgen (cf. artikel 40bis, §4, juncto artikel 41, 

§2, van de Vreemdelingenwet). De Raad benadrukt hierbij dat de verplichting voor het derdelands 

familielid om de documenten zoals voorzien in artikel 41, §2, van de Vreemdelingenwet (dit is: een geldig 

paspoort, voorzien van een geldig visum indien het gaat om een vreemdeling die onderdaan is van en 

visumplichtig derde land, dan wel een geldig paspoort en een (duurzame) verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie) voor te leggen, vervat ligt in artikel 40bis, §4, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet dat uitdrukkelijk bepaalt dat het derdelands familielid  de voorwaarde van artikel 41, 

§2, van de Vreemdelingenwet moet vervullen om een verblijfsrecht van meer dan drie maanden te kunnen 

genieten. Artikel 41, §2; van de Vreemdelingenwet bevat enkel de verdere specifering van de door artikel 

40bis, §4, eerste lid, van de Vreemdelingenwet opgelegde verblijfsvoorwaarde, doch dit neemt niet weg 

dat de verplichting om te voldoen aan deze verblijfsvoorwaarde enkel voortvloeit uit artikel 40bis, §4, 

eerste lid, van de Vreemdelingenwet. Nog los van de vaststelling dat artikel 47 van het Vreemdelingen-

besluit niet de uitvoering betreft van artikel 40bis, §4, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, dient er dan 
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ook op te worden gewezen dat een bepaling van een uitvoeringsbesluit sowieso geen afbreuk kan doen 

aan bindende voorwaarden die, zoals in casu, bij wet zijn voorzien. 

Bovendien wijst de Raad erop dat artikel 58 van het Vreemdelingenbesluit uitdrukkelijk bepaalt dat artikel 

45 van datzelfde besluit ("Het inreisvisum bedoeld in artikel 41, §2, van de wet, wordt kosteloos en binnen 

een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de aanvrager bewijst dat richtlijn 

2004/38/EG op hem van toepassing is, afgegeven") niet van toepassing is op de andere familieleden, 

bedoeld in artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling is ingegeven door dezelfde logica als 

hoger uiteengezet, met name dat de inreisvisumplicht enkel wordt vereenvoudigd en gefaciliteerd voor 

derdelandse familieleden als bedoeld in artikel 2, punt 2, van de Burgerschapsrichtlijn, quod non in casu. 

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de in artikel 40vis van de Vreemdelingenwet bedoelde derdelandse, 

visumplichtige familieleden bij hun verblijfsaanvraag een geldig inreisvisum moeten voorleggen, tenzij zij 

ofwel over een (duurzame) verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie beschikken, ofwel 

op andere wijze kunnen laten verstellen of bewijzen dat zij het recht op vrij verkeer en verblijf genieten. 

De in artikel 40bis van de Vreemdelingenwet bedoelde derdelandse familieleden kunnen aan de 

documentaire voorwaarde ontkomen (mogelijks krijgen zij dan wel een boete)) maar dan dienen zij in elk 

geval wel "op een andere wijze" te bewijzen dat zij het recht op vrij verkeer en verblijf rechtstreeks ontlenen 

aan de Burgerschapsrichtlijn. Deze laatste mogelijkheid, hoewel door artikel 47/2 van de 

Vreemdelingenwet formeel ook van toepassing verklaard op de 'andere familieleden', zoals bedoeld in 

artikel 47/1 van diezelfde wet, is voor deze laatste categorie van derdelandse familieleden aldus 

onwerkzaam aangezien zij geen dergelijke aan het Unierecht ontleende rechten genieten en zij dus nooit 

dit bewijs kunnen leveren (zie supra). Bij gevolg kan er voor de 'andere familieleden', zoals bedoeld in 

artikel 47/1, van de Vreemdelingenwet, die onderdanen van visumplichtige derde landen en die niet over 

een (duurzame) verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie beschikken, niet voorbij 

worden gegaan de we wettelijke vereiste om een geldig inreisvisum voor te leggen. 

De verzoekster kan dan ook niet worden bijgetreden waar zij stelt dat bij het indienen van een aanvraag 

voor een verblijfskaart van een 'ander familielid' van een burger van de Unie naar nationaal recht niet 

wordt of niet kan worden vereist dat er een geldig inreisvisum wordt voorgelegd. " 

Stad Hoogstraten sluit zich hier volledig bij aan en het vormt tevens de grondslag om dergelijke 

beslissingen te maken. 

Wat betreft artikel 47/2 van de vreemdelingenwet; 

Voor de volledigheid verwijst verzoekster bijkomend naar art. 47/2 Vw. dat het volgende stelt: 

"Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn de bepalingen van hoofdstuk I over de in artikel 40bis 

bedoelde familieleden van een burger van de Unie van toepassing op de andere familieleden bedoeld in 

artikel 47/1." 

Stellen dat voornoemde bepalingen niet van toepassing zouden zijn op de "andere familieleden" is dan 

ook manifest in strijd met art. 47/2 van de Vreemdelingenwet. 

Wij kunnen de verzoekende partij ook niet volgen wanneer zij bovenstaande stelt. Op welke andere wet 

verzoeker zich dan kan beroepen om een gezinshereniging aan te vragen zonder daarvoor in het bezit te 

moeten zijn van een geldig inreisvisum wordt niet aannemelijk gemaakt; Voor zover ons  bekend is de wet 

van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen wel degelijk van toepassing op aanvragen die door niet EUonderdanen worden ingediend 

die verklaren zich te vinden in de situatie van artikel 47/1 van deze wet. Verzoekende partij lijkt dit net te 

bevestigen door extra te verwijzen naar art. 47/2 Vw maar het hoort de gemeentelijke administratie niet 

toe de motieven van de verzoeker te achterhalen. In art. 47/2 Vw. wordt verwezen naar artikel 47/1 Vw. 

waarop de volledige verblijfsaanvraag van betrokkene steunt m.n. op 2° de niet in artikel 40bis, § 2, 

bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel uitmaken van het gezin van de 

burger van de Unie; kunnen we de (kritische) opmerking maken dat het voorleggen van een geldig visum 

des temeer aantoont dat betrokkene zich werkelijk in de hoedanigheid van art. 47/1 bevindt. Zonder het 

geldig inreisvisum kan niet aanneembaar aangetoond worden dat betrokkene, ogenblikkelijk voorafgaand 

aan de verblijfsaanvraag, ten laste was in het land van herkomst waardoor wij van mening zijn dat het 

verzoeken hierom tijdens de aanvraagprocedure geoorloofd is om te kunnen overgaan tot  inhoudelijke 

beoordeling van het dossier. Echter doen wij geen uitspraak over de inhoudelijke beoordeling van dit 

dossier aangezien deze niet onder de gemeentelijke bevoegdheid valt, dan wel onder de bevoegdheid 

van de Minister of zijn gemachtigde.” 

 

2.3. Uit het administratief dossier blijkt dat de bijlage 19ter van 27 oktober 2021 vermeldt dat verzoeker 

een “Paspoort Marokko (... afgegeven te België op 26-02-2021, geldig van 26-06-2021 tot 26-02-2026)” 

heeft overgemaakt. In deze bijlage 19ter kan ook worden gelezen: “De betrokkene wordt verzocht om 

binnen de drie maanden, dus ten laatste op 26-01-2022, de volgende documenten over te leggen: Geldig 

inreisvisum”.     
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2.4. Kernpunt van verzoekers betoog is dat verweerder ten onrechte stelt dat uit artikel 40bis, §4 van de 

Vreemdelingenwet dat verwijst naar artikel 41, tweede lid van de Vreemdelingenwet zou volgen dat een 

familielid van een Unieburger in het bezit moet zijn van een geldig visum om een verblijfsaanvraag in te 

dienen. De Raad begrijpt hieruit en uit zijn verwijzing naar artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet dat het 

volgens verzoeker ook als ander familielid van een burger van de Unie volstaat om een geldig nationaal 

paspoort over te maken ter ondersteuning van de in punt 1.1. bedoelde aanvraag, zijnde het paspoort 

waarvan sprake in punt 2.3. Volgens verzoeker is een visum enkel vereist voor binnenkomst en niet voor 

een aanvraag gezinshereniging. Hij verwijst naar het BRAX-arrest van het Hof van Justitie waarin volgens 

hem wordt gesteld dat België geen verblijfsvergunning kan weigeren aan een derdelander omdat hij geen 

geldige binnenkomstdocumenten heeft, als deze zijn identiteit en zijn verwantschap met een Unieburger 

bewijst. 

  

2.5. Verweerder verwijst in zijn beslissing naar artikel 40bis, §5 van de Vreemdelingenwet, dat evenwel 

niet bestaat, zodat de Raad er in navolging van verzoeker van uitgaat dat artikel 40bis, §4 van de 

Vreemdelingenwet wordt bedoeld. Ook verweerder verwijst trouwens naar voormelde bepaling in zijn 

nota. 

 

2.6. Artikel 40bis, §4, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 4, eerste 

lid, 1° en 2°, bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen voor een periode van 

meer dan drie maanden voor zover zij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde vervullen. Indien 

het familieleden betreft die geen burger van de Unie zijn, moeten zij de in artikel 41, tweede lid, bedoelde 

voorwaarde vervullen […]”. 

 

2.7. Op het ogenblik dat artikel 40bis, §4 van de Vreemdelingenwet bij artikel 20 van de wet van 25 april 

2007 tot wijziging van wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 10 mei 2007) werd ingevoegd, werd, eveneens 

bij artikel 22 van voornoemde wet van 25 april 2007, artikel 41, tweede lid van de Vreemdelingenwet, dat 

handelt over de binnenkomst van derdelanders familieleden van een burger van de Unie, vervangen als 

volgt: “De familieleden van de burger van de Unie bedoeld in artikel 40bis, § 2, die geen burger van de 

Unie zijn, moeten houder zijn van de documenten die krachtens artikel 2 vereist zijn, dan wel op een 

andere wijze laten vaststellen of bewijzen dat ze het recht van vrij verkeer en verblijf genieten. Indien de 

betrokken familieleden houder zijn van een verblijfskaart, verstrekt op basis van de richtlijn 2004/38/EG 

van 29 april 2004, zijn zij vrijgesteld van de visumplicht.”  Tegelijk wordt een lid toegevoegd dat als volgt 

luidt: « Indien de burger van de Unie niet in het bezit is van een identiteitskaart of geldig nationaal paspoort 

of indien de familieleden van de burger van de Unie, die geen burger van de Unie zijn, niet beschikken 

over de in artikel 2 bedoelde documenten, kan er door de minister of zijn gemachtigde een administratieve 

geldboete van 200 euro geheven worden. Deze geldboete wordt geïnd overeenkomstig artikel 42octies.” 

 

2.7.1. De voorbereidende werkzaamheden (Parl.St. Kamer,2006- 2007, doc nr. 51/2845/001) bij de 

voormelde wet van 25 april 2007 luiden wat betreft artikel 41 van de Vreemdelingenwet als volgt: “Dit 

artikel wijzigt artikel 41 van de vreemdelingenwet, dat het recht op binnenkomst reglementeert. In 

vergelijking met het oude artikel 41 wordt toegevoegd dat de burgers van de Unie en hun familieleden 

eveneens recht op binnenkomst hebben indien zij niet de nodige binnenkomstdocumenten hebben, maar 

op een andere wijze laten vaststellen of bewijzen dat zij het recht van vrij verkeer en verblijf genieten. Dit 

is gebaseerd op artikel 5.4 van de richtlijn. De richtlijn herneemt hiermee het standpunt dat het Hof van 

Justitie heeft verwoord in zijn arrest van 25 juli 2002, het zogenaamde arrest-BRAX, en waaraan reeds 

was tegemoetgekomen door een omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 21 oktober 

2002 (B.S. 29 oktober 2002). Bovendien wordt in uitvoering van artikel 5.2 in fine van de richtlijn voorzien 

dat de houders van een verblijfskaart als familielid (onderdaan van een derde land) van een burger van 

de Unie, vrijgesteld zijn van de visumplicht. Het nieuwe vierde lid van artikel 41 voorziet de mogelijkheid 

om een administratieve boete op te leggen aan de burger van de Unie of zijn familielid die de vereiste 

documenten voor de binnenkomst niet overlegt, wetende dat het eerste en het tweede lid hem toestaan 

om zijn identiteit en/of zijn nationaliteit met andere middelen te bewijzen. Deze bepaling is in 

overeenstemming met het voornoemd BRAXarrest dat er aan herinnert (punt 77) dat het 

gemeenschapsrecht de Lid-Staten niet belet aan de niet naleving van de nationale voorschriften inzake 

het toezicht op vreemdelingen alle passende sanctiemaatregelen te verbinden die nodig zijn om de 

doeltreffendheid van deze bepalingen te verzekeren, op voorwaarde dat deze sancties evenredig zijn. 
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De vastgelegde boete lijkt in overeenstemming met deze vereisten: enerzijds gaat het om een sanctie die 

noodzakelijk is om te vermijden dat de betrokken personen zonder een paspoort of een identiteitskaart of, 

wat de familieleden die onderdanen zijn van een derde land betreft, zonder het vereiste visum, België 

binnenkomen. 

Anderzijds is het bedrag van de boete evenredig met de last die het ontbreken van de vereiste 

documenten voor de Belgische autoriteiten vormt. 

Het principe van de administratieve geldboete is tenslotte niet nieuw: het wordt reeds voorzien door artikel 

74/4bis van de vreemdelingenwet.” 

 

2.7.2. In het vermelde BRAX-arrest van het Hof van Justitie van 25 juli 2002 (C-459/99) stelde het Hof 

onder meer vast:  

 

“73. De tweede vraag dient aldus te worden begrepen, dat zij betrekking heeft op de onderdaan van een 

derde land die het grondgebied van een lidstaat onregelmatig is binnengekomen en het bewijs kan leveren 

van zijn identiteit en van zijn huwelijk met een onderdaan van een lidstaat die binnen de werkingssfeer 

van de richtlijnen 68/360 en 73/148 valt” 

 

(...) 

 

78.De weigering om een verblijfsvergunning af te geven, en a fortiori de verwijdering, die enkel zouden 

zijn ingegeven door het feit dat de betrokkene de wettelijke formaliteiten inzake het toezicht op 

vreemdelingen niet heeft vervuld, zouden evenwel afbreuk doen aan het wezen zelf van het rechtstreeks 

aan het gemeenschapsrecht ontleende verblijfsrecht, en kennelijk niet in een juiste verhouding staan tot 

de zwaarte van de inbreuk (zie naar analogie met name arrest Royer, punt 40).” 

 

(...) 

 

80 .Bijgevolg dient op de tweede prejudiciële vraag te worden geantwoord, dat artikel 4 van richtlijn 68/360 

en artikel 6 van richtlijn 73/148 aldus dienen te worden uitgelegd, dat een lidstaat niet op grond van deze 

bepalingen een verblijfsvergunning kan weigeren aan een onderdaan van een derde land die het bewijs 

kan leveren van zijn identiteit en van zijn huwelijk met een onderdaan van een lidstaat, en hem niet van 

het grondgebied kan verwijderen, op de enkele grond dat hij het grondgebied van de betrokken lidstaat 

onregelmatig is binnengekomen.” 

 

waarna het Hof onder meer concludeerde: 

 

“1) Artikel 3 van richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 inzake de opheffing van de 

beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der lidstaten en van hun familie binnen 

de Gemeenschap, artikel 3 van richtlijn 73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing 

van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de lidstaten binnen de 

Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten, en verordening (EG) nr. 2317/95 van de 

Raad van 25 september 1995 ter bepaling van de derde staten waarvan de onderdanen bij overschrijding 

van de buitengrenzen van de lidstaten in het bezit moeten zijn van een visum, dienen tegen de 

achtergrond van het evenredigheidsbeginsel aldus te worden uitgelegd, dat een lidstaat een onderdaan 

van een derde land die gehuwd is met een onderdaan van een lidstaat en die zonder geldige 

identiteitskaart of geldig paspoort, of in voorkomend geval zonder visum, zijn grondgebied tracht binnen 

te komen, niet aan de grens mag terugwijzen wanneer deze echtgenoot het bewijs kan leveren van zijn 

identiteit en huwelijksband, en uit niets blijkt dat hij een gevaar is voor de openbare orde, de openbare 

veiligheid of de volksgezondheid in de zin van artikel 10 van richtlijn 68/360 en artikel 8 van richtlijn 73/148.  

 

2) Artikel 4 van richtlijn 68/360 en artikel 6 van richtlijn 73/148 moeten aldus worden uitgelegd, dat een 

lidstaat op grond van deze bepalingen niet een verblijfsvergunning kan weigeren aan een onderdaan van 

een derde land die het bewijs kan leveren van zijn identiteit en van zijn huwelijk met een onderdaan van 

een lidstaat, en hem niet van het grondgebied kan verwijderen op de enkele grond dat hij het grondgebied 

van de betrokken lidstaat onregelmatig is binnengekomen. .  

 

3) “De artikelen 3 en 4, lid 3, van richtlijn 68/360, de artikelen 3 en 6 van richtlijn 73/148, en artikel 3, lid 

3, van richtlijn 64/221/EEG van de Raad van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor 

vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die 

gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid, 

moeten aldus worden uitgelegd, dat een lidstaat niet een verblijfsvergunning kan weigeren aan een 
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onderdaan van een derde land die gehuwd is met een onderdaan van een lidstaat en het grondgebied 

van deze lidstaat regelmatig is binnengekomen, en hem niet van het grondgebied kan verwijderen, op de 

enkele grond dat zijn visum verlopen is vóór de aanvraag van de verblijfsvergunning.” 

 

2.7.3. Voormeld BRAX-arrest van het Hof van Justitie heeft dus betrekking op zowel de binnenkomst als 

het verblijf van derdelanders-familieleden van burgers van de Unie.  Deze rechtspraak van het Hof van 

Justitie werd vervolgens gecodificeerd in artikel 5, lid 2 en lid 4 van de Burgerschapsrichtlijn (2004/38/EG). 

Lid 4 bepaalt het volgende: 

 

“4. Wanneer de burger van de Unie of het familielid dat niet de nationaliteit van een lidstaat bezit, niet over 

de vereiste reisdocumenten of, in voorkomend geval, de nodige visa beschikt, stelt de betrokken lidstaat 

deze persoon alvorens tot uitzetting over te gaan binnen redelijke grenzen in de gelegenheid de vereiste 

documenten te verkrijgen dan wel zich deze binnen een redelijke termijn te laten bezorgen, dan wel op 

andere wijze te laten vaststellen of te bewijzen dat hij het recht van vrij verkeer en verblijf geniet.” 

 

2.8. Bij artikel 18 van de wet van 19 maart 2014 tot wijziging van  wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 5 mei 

2014) wordt artikel 41, tweede lid van de Vreemdelingenwet vervangen door artikel 41, §2 van de 

Vreemdelingenwet. Dit luidt als volgt: 

 

“§ 2. Het recht op binnenkomst wordt erkend aan de familieleden van een burgers van de Unie bedoeld 

in artikel 40bis, § 2, die geen burger van de Unie zijn, op voorlegging van een geldig paspoort dat, in 

voorkomend geval, voorzien is van een geldig inreisvisum overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 

539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de 

onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van 

derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld. De Koning bepaalt de nadere regels 

van de afgifte van het visum. Het bezit van een verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie of 

van een duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, verstrekt op basis 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, stelt het familielid vrij van de verplichting het inreisvisum bedoeld in het eerste lid te 

verkrijgen. 

 

Als het familielid van een burger van de Unie niet over de vereiste documenten beschikt, stelt de minister 

of zijn gemachtigde hem alvorens tot zijn terudrijving over te gaan, in de gelegenheid binnen redelijke 

grenzen de de vereiste documenten te verkrijgen dan wel zich deze binnen een redelijke termijn te laten 

bezorgen, dan wel op andere wijze te laten vaststellen of te bewijzen dat hij het recht op vrij verkeer en 

verblijf geniet.” 

 

2.8.1.De voorbereidende werkzaamheden (Parl.St. Kamer, 2013-2014, doc nr. 53/3239/001) luiden wat 

dit betreft als volgt: 

 

“Artikel 17 van het wetsontwerp vermeldt de documenten op grond waarvan de burgers van de Unie en 

hun familieleden gemachtigd zijn het grondgebied van het Rijk binnen te komen. 

In principe moeten de burgers van de Unie een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort hebben. De 

familieleden van de burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn moeten een geldig paspoort 

hebben dat, zo nodig, voorzien is van een inreisvisum als zij onderdaan zijn van een van de landen die 

voorkomen in bijlage 1 bij Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad  tot vaststelling van de lijst van 

derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn 

van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld. 

Indien hij echter in het bezit is van een (duurzame) verblijfkaart van een familielid van een burger van de 

Unie moet hij een dergelijk inreisvisum niet aanvragen. Als hij die documenten niet bezit, mag de 

vreemdeling met elk passend middel zijn hoedanigheid van burger van de Unie aantonen. Daartoe geeft 

de minister of zijn gemachtigde hem een redelijke termijn en stelt hij, voor zover mogelijk, de nodige 

middelen tot zijn beschikking om daarin te slagen: telefoon, fax, computer, internet, e-mail, enzovoort. 

Als hij zich aanmeldt aan de grens, zal de vreemdeling die niet zijn hoedanigheid van gerechtigde van vrij 

verkeer heeft aangetoond niet tot het grondgebied worden toegelaten.  

Bovendien kan de burger van de Unie of zijn familielid die of dat niet bewijst dat hij gerechtigde is van het 

vrij verkeer door middel van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort, door de Minister of zijn 

gemachtigde een administratieve boete van 200 euro opgelegd krijgen.”  
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2.8.2. Artikel 40bis, §4 van de Vreemdelingenwet werd niet aangepast aan deze wetswijziging en bleef  

verwijzen naar artikel 41, tweede lid van de Vreemdelingenwet,  waardoor moet worden aangenomen dat 

wordt verwezen naar de gehele §2 van artikel 41 van de Vreemdelingenwet.  

 

2.9. Bij artikel 13 van de wet van 8 mei 2019 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 9 juli 

2019) wordt artikel 41, §2 van de Vreemdelingenwet nogmaals gewijzigd. Deze laatste wetsbepaling luidt 

als volgt en is van toepassing op de thans bestreden beslissing: 

 

“§ 2 Het recht op binnenkomst wordt erkend aan de familieleden van een burgers van de Unie bedoeld in 

artikel 40bis, § 2, die geen burger van de Unie zijn, op voorlegging van een geldig paspoort dat, in 

voorkomend geval, voorzien is van een geldig inreisvisum overeenkomstig de Verordening (EU) 

2018/1806 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot vaststelling van de lijst 

van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten 

zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld.  

 

De Koning bepaalt de nadere regels van de afgifte van het visum. 

 

Het bezit van een verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie of van een duurzame 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, verstrekt op basis 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, stelt het familielid 

vrij van de verplichting het inreisvisum bedoeld in het eerste lid te verkrijgen. 

 

Als het familielid van een burger van de Unie niet over de vereiste documenten beschikt, stelt de minister 

of zijn gemachtigde hem alvorens tot zijn terugdrijving over te gaan, in de gelegenheid binnen redelijke 

grenzen de vereiste documenten te verkrijgen dan wel zich deze binnen een redelijke termijn te laten 

bezorgen, dan wel op andere wijze te laten vaststellen of te bewijzen dat hij het recht op vrij verkeer en 

verblijf geniet.” 

 

2.9.1.De voorbereidende werkzaamheden (Parl.St. Kamer, 2018-2019, doc nr. 54/3618/001) luiden wat 

dit betreft als volgt: 

 

“De wijzigingen in artikel 41 van de wet van 15 december 1980 zijn van louter juridisch-technische aard. 

Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde 

landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een 

visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld werd ingetrokken 

en vervangen door Verordening (EU) 2018/1806 van het Europees Parlement en de Raad van 14 

november 2018 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding 

van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de 

onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld.” 

 

2.9.2. Artikel 40bis, §4 van de Vreemdelingenwet werd ook niet aangepast aan deze wetswijziging en blijft 

verwijzen naar artikel 41, tweede lid van de Vreemdelingenwet, waardoor moet worden aangenomen dat 

wordt verwezen naar de gehele §2 van artikel 41 van de Vreemdelingenwet.  

 

2.10. In artikel 47 van het Vreemdelingenbesluit kan het volgende worden gelezen:  

 

“§ 1. De met grenscontrole belaste overheden verlenen overeenkomstig artikel 41, tweede lid, van de wet, 

toegang tot het grondgebied aan het familielid van een burger van de Unie dat geen burger van de Unie 

is, en dat geen houder is van de documenten die krachtens artikel 2 van de wet vereist zijn, op overmaking 

van een van de volgende documenten : 

1° een, al dan niet geldig, nationaal paspoort of identiteitskaart, of 

2° een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, verstrekt op basis van artikel 10 van 

de richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004, of  

3° een duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie verstrekt op basis van artikel 

20 van de richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004, of 

4° enig ander bewijs van de identiteit en nationaliteit van de betrokkene. Indien het familielid is vrijgesteld 

van de visumplicht, wordt hem een bijzonder doorlaatbewijs afgegeven, overeenkomstig het model van 

bijlage 10quater. Indien het familielid onderworpen is aan de visumplicht, ontvangt hij een visum, of, indien 
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de betrokkene geen geldig paspoort heeft, een visumverklaring met een geldigheidsduur van 3 maanden. 

In het geval vermeld onder 4°, wordt de beslissing genomen door de minister of zijn gemachtigde  

 

§ 2. Indien het familielid niet de in artikel 2 van de wet of § 1 vermelde documenten overmaakt, wordt hij 

door de met grenscontrole belaste overheden teruggedreven. De beslissing tot terugdrijving wordt ter 

kennis gebracht door afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 11.” 

 

Artikel 52, §2 van het Vreemdelingenbesluit bepaalt het volgende voor een derdelander-familielid van een 

burger van de Unie die zich bij het gemeentebestuur aanmeldt om een aanvraag in te dienen tot afgifte 

van een verblijfkaart: 

 

“§ 2 

Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient het familielid bovendien de 

volgende documenten over te maken: 

1° het bewijs van zijn identiteit overeenkomstig artikel 41, tweede lid, van de wet;” 

 

2.11. Aldus dient te worden vastgesteld dat de in artikel 40bis, §4 bedoelde derdelander-familieleden van 

een burger van de Unie in beginsel voor hun binnenkomst dienen te beschikken over een geldig paspoort, 

vergezeld van een geldig inreisvisum doch dat zij, bij gebrek hieraan, dat binnen een redelijke termijn 

kunnen laten bezorgen dan wel op andere wijze kunnen laten vaststellen of bewijzen dat zij een recht op 

vrij verkeer en verblijf genieten. Indien ze visumplichtig zijn en zich aan de buitengrens aanmelden met 

een geldig nationaal paspoort zonder visum of een verstreken visum en aantonen dat ze een familielid 

zijn van een burger van de Unie, ontvangen ze een visum en krijgen ze toegang tot het grondgebied. 

Indien ze zich bij de gemeente aanmelden in het Rijk moeten ze hun bewijs van identiteit aantonen en dit 

overeenkomstig artikel 41, tweede lid (lees artikel 41, §2) van de Vreemdelingenwet. Het moet dus in 

beginsel gaan om een geldig paspoort dat, in voorkomend geval, is voorzien van een geldig inreisvisum, 

maar bij het ontbreken van deze documenten kan het ook gaan om andere documenten die toelaten vast 

te stellen of te bewijzen dat de betrokken aanvrager het recht op vrij verkeer en verblijf geniet.  

 

2.12. Gelet op een samenlezing van de artikelen 41, §2, en 40bis, §4 van de Vreemdelingenwet en gezien 

het hogervermelde BRAX-arrest van het Hof van Justitie van 25 juli 2002 dat zoals gezegd betrekking 

heeft op de binnenkomst én het verblijf van familieleden van burgers van de Unie, wat werd gecodificeerd 

in artikel 5, lid 2 en lid 4 van de Burgerschapsrichtlijn, kan verzoeker alleszins worden gevolgd waar hij 

stelt dat “verwerende partij ten onrechte [stelt] dat uit artikel 40bis par 4 Vw, dat verwijst naar artikel 41 

Vw zou volgen dat een familielid van een Unieburger in het bezit moet zijn van een geldig visum om een 

verblijfsaanvraag te kunnen doen”, omdat “bij ontbreken van deze documenten het ook [kan] gaan om 

andere documenten die toelaten vast te stellen of te bewijzen dat de betrokkene het recht op vrij verkeer 

en verblijf geniet”. Nergens in de bestreden beslissing leest de Raad een uiteenzetting terug waarom deze 

conclusie andersluidend zou dienen te zijn, in het geval dat de verblijfsaanvraag werd ingediend door een 

ander familielid van een burger van de Unie zoals bedoeld in artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet. 

Immers bepaalt artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet: “Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk, 

zijn de bepalingen van hoofdstuk I over de in artikel 40bis bedoelde familieleden van een burger van de 

Unie van toepassing op de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1.” De wetgever heeft dus 

uitdrukkelijk bepaald  dat de bepalingen van hoofdstuk I over de in artikel 40bis van de Vreemdelingenwet 

bedoelde familieleden van een burger van de Unie – waaronder dus artikel 41, §2 van deze wet – van 

toepassing zijn op de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet.  

 

2.13. Verzoeker kan dan ook worden gevolgd waar hij opwerpt dat de bestreden beslissing de artikelen 

40bis, §4 en 41, §2  juncto artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet schendt door naast een geldig paspoort 

tevens een geldig visum te vereisen. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing.  

 

2.14. De verwijzing in de bestreden beslissing naar artikel 52, §3 van het Vreemdelingenbesluit kan geen 

afbreuk doen aan het voormelde. Deze bepaling heeft immers een louter algemene strekking want ze luidt 

als volgt: “Indien het familielid na afloop van drie maanden niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft 

overgemaakt of indien uit de woonstcontrole niet blijkt dat het familielid op het grondgebied van de 

gemeente verblijft, weigert het gemeentebestuur de aanvraag door middel van een bijlage 20 dat 

desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” Ook de verwijzing naar artikel 58 van het Vreemdelingbesluit kan geen afbreuk doen aan 

wat voorafgaat. Dit artikel bevat immers een gelijkaardige inhoud als artikel 47/2 van de Vreemdelingen-

wet vermits het stelt: “Met uitzondering van artikel 45, zijn de bepalingen van hoofdstuk I die betrekking 
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hebben op de familieleden van een burger van de Unie bedoeld in artikel 40bis van de wet, van toepassing 

op de andere familieleden bedoeld in artikel 47/1 van de wet." De Minister of zijn gemachtigde begunstigen 

echter hun binnenkomst en hun verblijf op het grondgebied van het Rijk, na een individueel en grondig 

onderzoek van hun aanvraag.” 

 

2.15. De nota met opmerkingen – die 10 pagina’s beslaat daar waar de bestreden beslissing twee 

concrete zinnen bevat, waarbij de vermelding van de Vreemdelingenwet in zijn geheel al één zin uitmaakt 

– doet evenmin afbreuk aan de vaststelling in punt 2.13. Verweerder citeert een resem wetsbepalingen 

en bepalingen van het Vreemdelingenbesluit. Hij benadrukt dat artikel 40bis, §4 van de Vreemdelingenwet 

verwijst naar artikel 41, tweede lid van dezelfde wet, waarbij hij vervolgens verwijst naar artikel 41, §2, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet dat bepaalt dat een geldig nationaal paspoort en een geldig 

inreisvisum moeten worden overgemaakt. Hiermee gaat verweerder echter uit van een selectieve lezing 

van artikel 41, §2 van de Vreemdelingenwet, dat meer omvat dan enkel het eerste lid waarop hij wijst in 

zijn nota. Zoals reeds herhaaldelijk gesteld, voorziet artikel 41, §2, laatste lid van de Vreemdelingenwet 

in de mogelijkheid om – bij gebrek aan een geldig inreisvisum – het recht op vrij verkeer en verblijf op 

andere manieren aan te tonen.  

 

2.16. Verder verwijst verweerder naar artikel 58 van het Vreemdelingenbesluit juncto artikel 45 van 

hetzelfde besluit. De eerst vermelde bepaling werd hierboven reeds weergegeven. De tweede vermelde 

bepaling luidt als volgt: 

 

“Het inreisvisum bedoeld in artikel 41, § 2, van de wet, wordt kosteloos en binnen een termijn van vijftien 

dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de aanvrager bewijst dat richtlijn 2004/38/EG op hem van 

toepassing is, afgegeven. In uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen, kan de in het eerste 

lid bedoelde termijn echter verlengd worden.”  

 

Vermits artikel 58 van het Vreemdelingenbesluit uitdrukkelijk artikel 45 van het Vreemdelingenbesluit niet 

van toepassing acht op de andere familieleden van een burger van de Unie zoals bedoeld in artikel 47/1 

van de Vreemdelingenwet, is de Raad van oordeel dat deze familieleden van een burger van de Unie niet 

kosteloos een inreisvisum kunnen verkrijgen en dat de gehanteerde termijnen ook niet op hen van 

toepassing zijn. Uit artikel 45 van het Vreemdelingenbesluit volgt echter niet dat als een derdelander- 

familielid van een burger van de Unie zich niet aan de grens doch wel bij de gemeente aanmeldt, hij 

verplicht eerst een inreisvisum moet aanvragen.  

 

2.17. Waar verweerder in de nota uitvoerig ingaat op het BRAX-arrest van het Hof van Justitie en 

benadrukt dat familieleden, zoals bedoeld in artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet, niet kunnen worden 

beschouwd als begunstigden van de richtlijn 2004/38/EG, zodat zij ook geen aanspraak kunnen maken 

op de voordelige bepalingen van deze richtlijn en dus niet behoren tot de familieleden waarover het BRAX-

arrest een uitspraak deed en tot de conclusie komt dat hun verblijfsaanvraag derhalve dient te worden 

beoordeeld overeenkomstig het nationaal recht van elke lidstaat, gaat dit gehele betoog voorbij aan het 

gestelde in artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet dat de volledige §2 van artikel 41 van de 

Vreemdelingenwet toepasbaar maakt op familieleden bedoeld in artikel 47/1 van deze wet. Uit de 

uiteenzetting van verweerder kan niet worden afgeleid dat de Belgische wetgever op dit punt de bedoeling 

had de familieleden, vermeld in artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet, anders te behandelen dan de 

familieleden van burgers van de Unie zoals bedoeld in artikel 40bis, §4 van de Vreemdelingenwet. Ook 

de parlementaire werkzaamheden bevatten geen aanwijzingen dat “de bepalingen van hoofdstuk I over 

de in artikel 40bis bedoelde familieleden” een andere draagwijdte zouden hebben wanneer zij worden 

toegepast op de familieleden, bedoeld in artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet (Parl.St. Kamer 2013-

2014, nr. 3239/001). Waar verweerder verwijst naar artikel 47 van het Vreemdelingenbesluit en een arrest 

van de Raad dat hierover volgens hem handelt en vervolgens stelt, “Stad Hoogstraten sluit zich hierbij 

aan en het vormt tegens de grondslag om dergelijke beslissing te maken” dient de Raad vooreerst op te 

merken dat verweerder niet dienstig de reglementaire grondslag van de bestreden beslissing in zijn nota 

kan uitbreiden. Verweerder heeft immers in de bestreden beslissing niet meer gedaan dan te verwijzen 

naar “artikel 40bis, §5” (sic) van de Vreemdelingenwet en de artikelen 52, §3 en 58 van het 

Vreemdelingenbesluit en de vaststelling te maken dat verzoeker werd verzocht om een geldig paspoort 

en geldig inreisvisum over te maken. Ten tweede dient te worden opgemerkt dat artikel 47 van het 

Vreemdelingenbesluit betrekking heeft op derdelanders-familieleden van burgers van de Unie die zich 

aan de grens aanmelden, wat niet het geval is van verzoeker die blijkens zijn verzoekschrift het 

Schengengrondgebied destijds legaal heeft betreden met een paspoort voorzien van een visum geldig tot 

oktober 2019.   
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2.18 Waar verweerder nog de “kritische opmerking” maakt dat zonder geldig inreisvisum niet aanneem-

baar kan worden aangetoond dat verzoeker ogenblikkelijk voorafgaand aan de verblijfsaanvraag ten laste 

was in het land van herkomst waardoor “wij van mening zijn dat het verzoeken hierom tijdens de aanvraag-

procedure geoorloofd is om te kunnen overgaan tot de inhoudelijke beoordeling van het dossier”, ziet de 

Raad niet in hoe een inreisvisum kan aantonen dat de betrokken aanvrager voorafgaand aan de verblijfs-

aanvraag ten laste was van de Unieburger. Alleszins komt de bevoegdheid om de verblijfsaanvraag ten 

gronde te behandelen niet aan verweerder toe, maar wel aan de Dienst Vreemdelingenzaken.  

 

2.19. Het middel is in de aangegeven mate, gegrond. Aangezien aangevoerde onderdelen van het middel 

tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden, is er geen noodzaak tot onderzoek van de 

overige in het onderzochte middel aangehaalde bepalingen of beginselen (RvS 18 december 1990, nr. 

36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de burgemeester van de stad Hoogstraten van 2 februari 2022 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien juni tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


