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Art. 7 Wet gewaarborgde gezinsbijslag - Laattijdige aanvraag tot
gewaarborgde gezinsbijslag - Asielprocedure langer dan een jaar - Geen
schending van het gelijkheidsbeginsel
Vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt van 13 november 2014 (M.D. vs.
FAMIFED, A.R. 14/385/A)

Onuitgegeven

Eiser en haar echtgenoot werden erkend als politiek vluchteling. Ze deden een aanvraag tot het verkrijgen
van gewaarborgde gezinsbijslag voor hun twee kinderen op grond van art. 7 van de wet van 20 juli 1971
(Wet gewaarborgde gezinsbijslag).
Eiser benadrukt dat zij de vraag slechts kon indienen vanaf 29 juni 2013, het ogenblik dat ze erkend
waren als vluchteling. Hierin meent eiser een ongelijkheid te kunnen vaststellen die niet verenigbaar is
met het gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Immers, als de procedure
om als vluchteling te worden erkend langer dan een jaar duurt, kan men onmogelijk een tijdige aanvraag
indienen om aanspraak te maken op gewaarborgde gezinsbijslag voor de periode vanaf de aankomst in
België tot de maand die één jaar voorafgaat aan de erkenning als vluchteling.
Afhankelijk van de snelheid waarmee vluchtelingen behandeld worden, hebben sommige erkende
vluchtelingen dus wel retroactief recht op kinderbijslag en anderen niet.
Eiser vraagt dat er een prejudiciële vraag gesteld wordt aan het Grondwettelijk Hof.
Verweerder gedraagt zich naar de wijsheid van de rechtbank over het mogelijks bestaan van een ongelijke
behandeling van het betreffende artikel 7 toegepast op het geval van de erkende vluchteling.
De rechtbank meent dat de vluchteling vanaf zijn erkenning beschikt over dezelfde rechten als de Belgen.
Hij kan de gewaarborgde gezinsbijslag zeker niet verkrijgen vanaf zijn aankomst in België, maar wel
onder dezelfde voorwaarden als de Belgen, nl. met uitwerking ten vroegste de maand die de dag van de
aanvraag met één jaar voorafgaat.
De rechtbank benadrukt dat voormeld artikel 7 van toepassing is op alle categorieën van personen die een
aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag indienen, ongeacht in welke situatie ze zich bevinden in de
periode voorafgaand aan de aanvraag. Het feit of de asielprocedure minder of meer dan een jaar duurt, is
niet relevant ter beoordeling van artikel 7 van de wet van 20 juli 1971.
Alle personen die een procedure voeren bij het CGVS (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en
de Staatlozen), bij de Raad voor Vreemdelingenbetwisting of bij de Minister van Buitenlandse Zaken
dienen te wachten tot hun erkenning, alvorens er een aanvraag kan ingediend worden en van dan af begint
de periode van één jaar te lopen. De duur van de asielprocedure is een gegeven waarop noch de
aanvrager noch verwerende partij enige invloed hebben.
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Verwerende partij past haar reglementering toe zonder schending van het gelijkheidsbeginsel.
De bestreden administratieve beslissing dient te worden bevestigd.
De rechtbank verklaart de vordering ontvankelijk, maar ongegrond.
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