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 nr. 215 257 van 17 januari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. VAN DE SIJPE 

Heistraat 189 

9100 SINT-NIKLAAS 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 15 februari 2017 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 22 november 2016 om 

de afgifte van een bijlage 19ter en een attest van immatriculatie als onbestaande te beschouwen. 

 

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 6 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 januari 2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor verzoekster en van 

advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding nam op 21 augustus 2014 ten aanzien van verzoekster de beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en de beslissing tot het opleggen van een 

inreisverbod. 

 

1.2. Verzoekster diende op 24 mei 2016, in functie van haar Belgische kind, een aanvraag in tot afgifte 

van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. Ingevolge deze aanvraag werd een 

bijlage 19ter opgesteld en werd verzoekster in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie. 
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1.3. Op 22 november 2016 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging de beslissing om de afgifte van een bijlage 19ter en een attest van 

immatriculatie als onbestaande te beschouwen. Deze beslissing, die verzoekster op 18 januari 2017 ter 

kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“U maakt het voorwerp uit van een inreisverbod genomen op dd. 21.08.2014 alsook van een bevel om 

het grondgebied te verlaten, u betekend dd. 03.09.2014. 

U kunt de opheffing van dit inreisverbod vragen, waardoor u legaal zou kunnen terugkeren naar België. 

Dit is enkel mogelijk op basis van wijzigingen aangaande uw situatie die plaats vonden na de datum van 

die beslissing. 

In het kader van artikel 74/12 van de wet van 12 december 1980 moet de opheffing van de aanvraag 

aangevraagd worden bij de diplomatieke post die bevoegd is voor uw woon- of verblijfplaats in het 

buitenland. 

 

U diende een aanvraag tot opheffing in, in België, op 24.11.2015 en 24.05.2016. Geen van deze 

aanvragen werd echter binnen de gestelde voorwaarden ingediend: overeenkomstig art. 74/12, §1 dient 

reeds twee derden van de termijn van het inreisverbod te zijn verstreken, bovendien dient betrokkene 

overeenkomstig §2 schriftelijk aan te tonen wel degelijk het land te hebben verlaten. Derhalve werd 

overeenkomstig §3 niet binnen de termijn van 4 maanden na indiening van het verzoekschrift 

overgegaan tot opheffing van het inreisverbod. 

De afgifte van de bijlage 19ter en van het immatriculatie-attest, dient als onbestaande te worden 

beschouwd.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de partijen om de kosten van het geding ten laste van de tegenpartij te 

leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Verweerder werpt op dat het door verzoekster ingestelde beroep onontvankelijk is. Hij zet uiteen dat 

verzoekster hoe dan ook onderworpen is aan een inreisverbod dat niet werd opgeheven of opgeschort. 

Hij geeft aan van oordeel te zijn dat verzoekster bijgevolg geen belang heeft bij de vernietiging van de 

bestreden beslissing. Hij betoogt dat hij bij een gebeurlijke vernietiging van de bestreden beslissing niet 

anders kan dan opnieuw vast te stellen dat verzoekster geen verblijfsaanvraag kan indienen. 

 

3.2. De Raad merkt op dat verzoekster betwist dat het enkele feit dat zij onderworpen is aan een 

inreisverbod zou verhinderen dat zij een aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie indient en dat zij aanvoert dat verweerder niet met alle dienstige gegevens 

rekening heeft gehouden. Zonder een onderzoek van de middelen kan derhalve niet zonder meer 

worden geconcludeerd dat verweerder, na een vernietiging van de bestreden beslissing, geen 

andersluidende beslissing zou kunnen nemen en dat verzoekster geen belang zou hebben bij de 

vernietiging van de bestreden beslissing. Bovendien moet worden geduid dat verweerder ook nalaat 

enige wetsbepaling aan te voeren waarin kan worden gelezen dat het feit dat een vreemdeling 

onderworpen is aan een inreisverbod zou verhinderen dat alsnog een door deze vreemdeling 

ingediende verblijfsaanvraag wordt ingewilligd en dat hogere rechtsnormen buiten beschouwing kunnen 

worden gelaten. 

 

Er kan, op basis van de door verweerder verstrekte toelichtingen, niet worden besloten dat verzoekster 

geen belang heeft bij de vernietiging van de bestreden beslissing.  

 

De aangebrachte exceptie wordt verworpen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Verzoekster voert in haar tweede middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 
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4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, van het redelijkheidsbeginsel, van de 

materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij verschaft de volgende toelichting: 

 

“1. 

 

Iedere beslissing van de overheid dient in alle redelijkheid en met de nodige zorgvuldigheid te worden 

genomen.  

 

Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de genomen beslissing dient voort te spruiten uit een 

zorgvuldig onderzoek en een beslissing moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of orgaan 

zou kunnen worden genomen en die men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen zien en 

aanvaarden.  

 

Verwerende partij dient zich bij het nemen van de beslissing niet alleen alle feiten correct en volledig 

vast te stellen, te waarderen en te interpreteren. Daarnaast dient zij zich ook van alle relevante 

gegevens op de hoogte te stellen.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat verwerende partij op enerlei wijze rekening heeft gehouden 

met de concrete gezinssituatie van verzoekster, zoals beschermd onder artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Artikel 8 EVRM bekrachtigt het recht op eerbiediging van het familieleven voor elke persoon die een 

nauwe band kan inroepen met een andere persoon. Het behoeft weinig betoog dat een vreemdeling die 

voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging met een Belg een nauwe band heeft met deze 

persoon en zijn familieband dus beschermd is door artikel 8 EVRM. 

 

Artikel 8 EVRM laat geen enkele inmenging in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het 

familieleven toe “dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving 

noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch 

welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”. 

 

Aldus dient de inmenging een gerechtvaardigd doel te hebben en het onderzoek naar evenredigheid ten 

opzichte van het beoogde doel met succes te doorstaan. De Staat beschikt over een brede 

beoordelingsbevoegdheid om de noodzaak en de evenredigheid van de inmenging te toetsen. 

 

Voor wat het beoogde doel betreft, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds 

herhaaldelijk verklaard dat de Staten “het recht hebben om, ingevolge een goed verankerd beginsel van 

internationaal recht en zonder afbreuk te doen aan de rechten die opgenomen zijn in verdragen, de 

binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen te controleren.” (EHRM 12 oktober 

2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, 

§ 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Aangezien verzoekster een aanvraag tot gezinshereniging indiende, moet worden onderzocht of 

verwerende partij een positieve verplichting heeft om het recht op gezinsleven te handhaven. 

 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets, dit is een billijke afweging. Als na deze toets uit de 

belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er een schending van 

artikel 8, eerste lid van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37). De 

omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten, is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggende individueel geval. In het kader van een billijke 
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afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk worden verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief worden uitgebouwd of 

verdergezet. 

 

Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van immigratiecontrole of 

overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 70). 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezins- en privéleven 

elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- en privéleven in de zin 

van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. v. Noorwegen, par. 

89). 

 

Dienaangaande moet worden opgemerkt dat de twee minderjarige Belgische kinderen van verzoekster 

in België zijn geboren ([J.] op 18.06.2003 te Antwerpen en [A.] op 09.04.2016 te Antwerpen). Zij zijn 

derhalve nog nooit in Servië geweest en hebben er geen enkele affiniteit mee. Van hen mag niet worden 

verwacht dat zij België, alwaar de oudste reeds 13 jaar verblijft en ook naar school gaat, plotseling zou 

moeten verlaten om samen met hun moeder naar Servië te gaan zodat aldaar de aanvraag zou kunnen 

gebeuren. De vraag is bovendien waar zij in Servië gedurende de aanvraag zouden moeten verblijven, 

nu ook de moeder er sinds 1998 (sinds haar 15de) niet meer is geweest. 

 

De kinderen kunnen daarenboven niet naar hun vader gaan, nu deze niet meer naar hen omkijkt sinds 

de aanranding van hun oudste stiefzus. Bovendien heeft verwerende partij op geen enkel moment in 

concreto nagegaan of een verblijf van de kinderen bij de andere ouder haalbaar is, zodat er weerom een 

schending is van artikel 8 EVRM en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 

 

2. 

 

Het verplichten om de aanvraag gezinshereniging door verzoekster in het land van herkomst in te 

dienen (gelijktijdig met de opheffing van het inreisverbod) houdt in ieder geval een gedwongen scheiding 

van de familie in gedurende meerdere maanden. Het gaat dan ook duidelijk om een belemmering op de 

uitoefening van het recht op een familieleven. Deze hinderpaal moet, overeenkomstig artikel 8 EVRM, 

op een redelijke manier gerechtvaardigd zijn in het licht van het beoogde doel, hetgeen in casu niet is 

gebeurd. 

 

Het moet immers worden opgemerkt dat verwerende partij geen enkele overweging met betrekking tot 

artikel 8 EVRM heeft gedaan. 

 

Verwerende partij diende in haar motivatie nochtans een afweging te maken van de belangen van 

enerzijds de betrokken aanvrager en anderzijds de Belgische Staat, teneinde het 

evenredigheidsbeginsel te respecteren (RvSt. 58.969, 1 april 1996,TVR 1997, 29). 

 

Zoals eerder reeds vermeld, heeft verwerende partij hierbij een grote beoordelingsbevoegdheid om de 

evenredigheid van een maatregel die een belemmering vormt om een familieleven te leiden te 

beoordelen, doch deze beoordeling dient in ieder geval te kunnen worden afgeleid uit de beslissing 

aangaande de aanvraag tot gezinshereniging, hetgeen in casu niet het geval is. 

 

In casu is er geen beoordeling gebeurd, zodat niet kan nagegaan worden of het 

proportionaliteitsbeginsel werd geëerbiedigd (schending van artikel 8 EVRM en de motiveringsplicht). 

Verwerende partij was nochtans op de hoogte van deze gegevens in het kader van de aanvraag tot 

gezinshereniging. 

 

Verwerende partij had dan ook rekening moeten houden met het recht op eerbiediging van het privé -en 

gezinsleven (R.v.St. nr. 79.839, 21 april 1999, T.Vreemd. 1998, 336; RvS. nr. 70.427, 18 december 

1997, RRD 1998, 122; RvS nr. 61.972, 25 september 1996, T.Vreemd. 1997, 31). Doordat nergens in 

de beslissing blijkt dat er weldegelijk rekening wordt gehouden met de familiale elementen, laat staan er 

een afweging gemaakt is in het licht van artikel 8 EVRM, miskent de bestreden akte haar 

motiveringsplicht (vlg. R.v.St. nr. 86.189, 23 maart 2000, APM 2000, 71). 

 

Dat onderhavige procedure niet toelaat dat de Raad voor Vreemdelingenbetwisting zich in de plaats 

stelt van de administratieve overheid en alsnog een afweging in het licht van artikel 8 EVRM zou 
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uitvoeren. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

3. 

 

Daarnaast is duidelijk dat verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de belangen van de 

minderjarige Belgische kinderen van verzoekster. 

 

De verplichting om het belang van het kind in aanmerking te nemen, zit nochtans verankerd in artikel 3 

van het Kinderrechtenverdrag en is een fundamenteel recht dat in artikel 22bis van de Grondwet is 

ingeschreven. 

 

Verwerende partij dient dan ook rekening te houden met het hoger belang van het kind in elke beslissing 

die dat kind aangaat. Dit principe wordt herhaald in artikel 5 van de terugkeerrichtlijn en in artikel 74/13 

van de wet van 15 december 1980. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat met het hoger belang van 

de kinderen en met de gevolgen voor hen van de behandeling van de verblijfsaanvraag van hun 

moeder, rekening werd gehouden. 

 

Het hoger belang van het kind is geen theoretisch concept: het houdt in dat de administratie concreet en 

effectief de situatie van het kind onderzoekt en een beslissing neemt die zo goed mogelijk 

tegemoetkomt aan zijn hoger belang. In casu beslist verwerende partij echter om niet te beslissen: zij 

neemt de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfskaart van verzoekster gewoon niet in aanmerking 

en stelt louter dat de bijlage 19ter en het immatriculatie-attest als onbestaande moeten worden 

beschouwd. 

 

Bevreemdend genoeg lijkt verwerende partij van mening te zijn dat de vraag van het hoger belang van 

het kind zich niet stelt zolang hij geen administratieve beslissing aangaande de aanvraag tot 

gezinshereniging neemt. Zodra de buitenlandse ouder een aanvraag indient in zijn hoedanigheid van 

ouder van een minderjarig Belgisch kind, kan verwerende partij het bestaan van het kind echter niet 

langer negeren. Het niet nemen van een beslissing over de situatie van verzoekster schendt op zich al 

het fundamentele recht van de kinderen om hun belangen in aanmerking te nemen. 

 

Verwerende partij heeft nochtans de positieve verplichting om de minderjarige Belgische kinderen naar 

behoren te beschermen en het belang van het kind als eerste overweging te nemen in de afweging van 

alle aanwezige belangen. 

 

Verwezen kan worden naar het Hof van Justitie-arrest Zambrano (arrest C-34/09) waarin gesteld wordt 

dat een weigering van verblijfsrecht een inbreuk is op de grondrechten van het Belgisch kind als 

Unieburger (artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Dat de Belgische 

minderjarige kinderen van verzoekster immers door de bestreden beslissing niet toegelaten worden om 

met hun moeder in België te leven. 

 

Volgens het Hof van Justitie kent artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) aan elke persoon die de nationaliteit bezit van een lidstaat het statuut van burger van de 

Unie toe. Artikel 20 van het VWEU verzet zich tegen nationale maatregelen die als resultaat hebben dat 

de burgers van de Unie niet het werkelijke genot hebben van de belangrijkste rechten verbonden aan 

hun statuut. Voor het Hof zou de weigering door een lidstaat om een verblijfsrecht en het recht om te 

werken toe te kennen aan een onderdaan van een derde land die jonge kinderen ten laste heeft, die zelf 

onderdaan zijn van die lidstaat, als gevolg hebben dat de kinderen het genot van de belangrijkste aan 

de status van de burger van de Unie ontleende rechten wordt ontzegd. Een dergelijke weigering zou 

betekenen dat deze kinderen verplicht zouden zijn om het grondgebied van de lidstaat te verlaten om 

hun ouders te volgen. 

 

Een indirecte verplichting opgelegd aan een minderjarig Belgisch kind om samen met zijn buitenlandse 

ouder het nationaal grondgebied te verlaten is evenwel een aantasting van het verbod op verwijdering 

van de eigen onderdanen (art. 3 van het Protocol nr. 4 EVRM). 

 

Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in haar arrest “Jeunesse” (arrest EHRM, 

Grote Kamer, 3 oktober 2014, Jeunesse c/ Nederland) besloten dat artikel 8 EVRM een positieve 

verplichting inhoudt om een verblijfstitel af te geven aan de moeder van Nederlandse kinderen. 
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Mevrouw Jeunesse verblijft sinds 16 jaar in Nederland met haar Nederlandse echtgenoot. Het koppel 

heeft drie Nederlandse kinderen. Nederland heeft haar tot vijf keer toe een toelating tot verblijf in 

Nederland geweigerd. Het Hof oordeelde dat zelfs al begon mevrouw Jeunesse haar gezinsleven 

wetende dat haar verblijf onzeker was, de Nederlandse autoriteiten haar aanwezigheid gedurende 

zestien jaar getolereerd hebben en geen rekening hebben gehouden met het hoger belang van het kind 

toen ze beslisten om hun moeder het recht op verblijf in Nederland te ontzeggen. De autoriteiten hebben 

geen rekening gehouden met en geen afweging gemaakt van de elementen aangaande de 

uitvoerbaarheid, de haalbaarheid en de evenredigheid van een dergelijke weigering. Het Hof besluit dat 

artikel 8 EVRM werd geschonden. 

 

Ook in onderhavige zaak werd geen afweging gemaakt. 

 

Dat de in het middel opgeworpen beginselen en wetsartikelen dan ook zijn geschonden en de bestreden 

beslissing dient te worden vernietigd.” 

 

4.2. Verweerder repliceert als volgt: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekster niet aantoont dat er in casu een bijlage 

20 diende te worden genomen, nu haar aanvraag zelfs niet onderzocht diende te worden. 

Dienaangaande kan worden verwezen naar het arrest van de Raad van State van 9 augustus 2016 met 

nummer 235.596 waarin wordt gesteld dat, gezien het bestaan van een verbod dat niet is opgeheven of 

geschorst, verzoeker niet kan genieten van een verblijfsrecht, zelfs indien aan de voorwaarden zoals 

bedoeld in de artikelen 40bis, 40ter en 41 van de wet van 15 december 1980 voldaan wordt. De 

vaststelling dat het bestaande inreisverbod nog steeds van kracht is en gebaseerd is op de artikelen 1, 

8° en 74/11 van de wet van 15 december 1980 volstaat om het recht op verblijf aan verwerende partij te 

weigeren, verzoekende partij diende niet te motiveren in het licht van de artikelen 40bis, 40ter, 41, 

42septies en 43 van dezelfde wet, noch een bijlage 20 te nemen: 

 

« Afin de bénéficier d’un droit au séjour, il faut nécessairement avoir le droit d’entrer en Belgique. La 

reconnaissance du droit au séjour requiert dès lors non seulement le respect des conditions prévues par 

les articles 40bis, 40ter et 41 de la loi du 15 décembre 1980 précitée mais également l’absence 

d’interdiction d’entrée prise en vertu des articles 1er, 8°, et 74/11, ou sur la base de l’article 43 de la 

même loi. 

 

Or, en l’espèce, la partie adverse a fait l’objet d’une telle interdiction d’entrée, prise en vertu des articles 

1er, 8°, et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, d’une durée de trois ans qui, comme cela ressort de 

l’arrêt attaqué, est toujours en vigueur. Eu égard à l’existence de cette interdiction qui n’a été ni levée ni 

suspendue, la partie adverse ne peut bénéficier d’un droit au séjour même si, par ailleurs, les conditions 

prévues par les articles 40bis, 40ter et 41 de la loi du 15 décembre 1980 précitée sont réunies. Dès lors 

que le constat de cette interdiction d’entrée encore en vigueur, fondée sur les articles 1er, 8°, et 74/11 

de la loi du 15 décembre 1980, suffit pour justifier le refus de reconnaissance du droit au séjour à la 

partie adverse, le requérant n’était pas tenu de motiver sa décision au regard des articles 40bis, 40ter, 

41, 42septies et 43 de la même loi. 

 

Dès lors que le constat de cette interdiction d’entrée encore en vigueur, fondée sur les articles 1er, 8°, et 

74/11 de la loi du 15 décembre 1980, suffit pour justifier le refus de reconnaissance du droit au séjour à 

la partie adverse, le requérant n’était pas tenu de motiver sa décision au regard des articles 40bis, 

40ter, 41, 42septies et 43 de la même loi. » 

 

Vrije vertaling : 

 

“Om van een recht op verblijf te kunnen genieten, moet er noodzakelijkerwijze een recht op 

binnenkomst in België zijn. De erkenning van het recht op verblijf vereist dus niet alleen dat voldaan 

wordt aan de voorwaarden bedoeld in de artikelen 40bis, 40ter en 41 van de wet van 15 december 

1980, maar vereist tevens de afwezigheid van een verbod op binnenkomst genomen op grond van de 

artikelen 1, 8° en 74/11 of op grond van artikel 43 van diezelfde wet. 

 

Terwijl, in dit geval, de tegenpartij het voorwerp uitmaakt van een verbod op binnenkomst, genomen op 

grond van de artikelen 1, 8° en 74/11 van de wet van 15 december 1980 voor de duur van drie jaar die, 

zoals blijkt uit het bestreden arrest, nog steeds van kracht is. Gezien het bestaan van dit verbod dat niet 

is opgeheven of geschorst, kan de verwerende partij niet genieten van een verblijfsrecht, zelfs indien 
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aan de voorwaarden zoals bedoeld in de artikelen 40bis, 40ter en 41 van de wet van 15 december 1980 

voldaan wordt. De vaststelling dat het bestaande inreisverbod nog steeds van kracht is en gebaseerd is 

op de artikelen 1, 8° en 74/11 van de wet van 15 december 1980 volstaat om het recht op verblijf aan 

verwerende partij te weigeren, verzoekende partij diende niet te motiveren in het licht van de artikelen 

40bis, 40ter, 41, 42septies en 43 van dezelfde wet. 

 

De vaststelling dat het inreisverbod van kracht is, op basis van artikelen 1, 8° en 74/11 van de wet van 

15 december 1980 is voldoende om de weigering van het recht op verblijf aan verwerende partij te 

rechtvaardigen en verzoekende partij was niet verplicht haar beslissing te motiveren in het licht van de 

artikelen 40bis, 40ter, 41 en 43 van het 42septies van dezelfde wet.” 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de vaststelling dat het bestaande inreisverbod nog steeds van kracht is, 

volstaat om de bestreden beslissing te schragen, zodat de aanvraag zelfs niet onderzocht diende te 

worden en er geen bijlage 20 diende te worden genomen. 

 

[…] 

 

Verzoeksters betoog faalt verder in rechte waar zij voorhoudt dat artikel 8 EVRM zou primeren op het 

definitief gelden[d] inreisverbod en het derhalve buiten werking zou kunnen stellen. Zoals blijkt is 

verzoekster in casu aan een definitief van kracht zijnde inreisverbod onderworpen omwille van het feit 

dat zij reeds geruime tijd op illegale wijze op het grondgebied verbleef, zij geen enkele stap had 

ondernomen haar terugkeer te organiseren, zij gepoogd had op frauduleuze wijze een verblijfsrecht te 

bekomen en zij de openbare orde had geschonden, wat niet betwist wordt. Dit gegeven verhindert haar 

een aanvraag met het oog op gezinshereniging in te dienen en de voorgehouden schending van artikel 

8 EVRM doet hieraan geen afbreuk. 

 

Bovendien wordt een schending van artikel 8 EVRM niet aangetoond, nu niets verzoekster verplicht 

haar kinderen in België achter te laten. 

 

Teneinde de omvang van de verplichting die voor de Staat uit artikel 8, eerste lid van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens voortvloeit te bepalen, dient bovendien in de eerste plaats te 

worden nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het uitbouwen of verderzetten van een 

normaal en effectief gezinsleven elders. Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld, zal er 

geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM. 

(RvV, 5 oktober 2012, nr. 89.235) 

 

Verzoekster toont dergelijk hinderpalen niet aan. Zij verwijst enkel naar het gegeven dat haar kinderen 

geen affiniteit hebben met Servië zodat niet kan worden verwacht dat zij verzoekster vergezellen naar 

het land van herkomst om aldaar een aanvraag in te dienen. Hiermee toont zij het bestaan van 

effectieve hinderpalen voor het (tijdelijk) verderzetten van het gezinsleven in het land van herkomst 

geenszins aan, wat ook reeds door de Raad werd vastgesteld in het kader van het door verzoekster 

ingestelde beroep tegen de bijlage 13sexies: 

 

“Uit artikel 8 van het EVRM kan daarenboven geen algemene verplichting voor een Staat worden 

afgeleid om de keuze van de gemeenschappelijke verblijfplaats van vreemdelingen te eerbiedigen of om 

een gezinsvorming op het grondgebied toe te laten (EHRM 19 februari 1996, nr. 23.218/94, 

Gül/Zwitserland; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze 

Commentaar, Volume I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 754-756). Verzoekster toont ook niet aan 

dat zij enkel in België een gezinsleven kan hebben met haar beweerde partner en haar kinderen en dat 

het niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven te ontwikkelen in haar land van herkomst of elders. Het 

loutere feit dat haar Belgische partner in België werkt, maakt niet dat het voor hem onmogelijk is 

verzoekster te volgen en zijn leven met haar in het land van herkomst of elders op te bouwen. Er blijkt 

derhalve niet dat er sprake is van een effectieve inmenging in het gezinsleven van verzoekster of dat op 

verweerder enige positieve verplichting zou rusten om verzoekster toe te laten tot een verblijf op het 

Belgisch grondgebied en hem zou verhinderen om een tijdelijk inreisverbod op te leggen. Er blijken 

tevens geenszins redenen te zijn die toelaten te veronderstellen dat verzoekster de banden die zij in 

België met bepaalde personen heeft niet zou kunnen onderhouden via de moderne 

communicatietechnieken en er mag ook niet uit het oog worden verloren dat verzoekster deze personen 

ook kan uitnodigen om haar in het buitenland te bezoeken teneinde de relaties te bestendigen.” (RvV 9 

december 2014, nr. 134.789) 
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Verzoekster stelt verder dat de kinderen niet bij de vader zouden kunnen blijven, nu die niet naar hen 

zou omkijken. Terwijl zij hiervan geen bewijs levert. 

 

De verwijzing naar het arrest Zambrano is in casu niet dienstig, nu er in verzoekers situatie er immers 

geen aanknoping is met het Unierecht. Het Hof van Justitie oordeelt traditioneel dat het Unierecht niet 

van toepassing is op zuiver interne situaties en dat de lidstaten bevoegd zijn om te bepalen onder welke 

voorwaarden de familieleden van een eigen onderdaan wiens situatie geen aanknopingspunt heeft met 

het Unierecht, een verblijfstitel kunnen verkrijgen. 

 

Verzoeksters verwijzing naar artikel 74/13 van de vreemdelingenwet is verder evenmin dienstig, nu de 

thans bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel betreft en verzoekster bovendien niet werd 

bevolen het grondgebied te verlaten. 

 

Daargelaten de vraag of verzoekster een belang heeft bij het inroepen van het Kinderrechtenverdrag, 

gelet op het feit dat de vordering niet mede namens haar kinderen werd ingesteld (RvS 9 november 

1994, nr. 50.131), dient tot slot gesteld te worden dat artikel 3 van dit verdrag wat de geest, de inhoud 

en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet volstaat om toepasbaar te zijn zonder dat verdere 

reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepaling is 

geen duidelijke en juridisch volledige bepaling die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een 

strikt omschreven plicht om op een welbepaalde wijze te handelen, opleggen. Aan deze bepaling moet 

derhalve een directe werking worden ontzegd. Verzoekster kan daarom de rechtstreekse schending van 

dit artikel van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig inroepen (RvS 7 februari 1996, nr. 58.032; RvS 1 

april 1997, nr. 65.754). 

 

Uit het bovenstaande volgt dat de geldende regelgeving werd geëerbiedigd, dat de motivering van de 

bestreden beslissing toelaat om kennis te nemen van de determinerende motieven van de bestreden 

beslissing in het licht van die regelgeving, en dat niet wordt aangetoond als zou de bestreden beslissing 

zijn gebaseerd op een foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. 

 

Het betoog van verzoekster laat niet toe de door haar aangevoerde schendingen aan te tonen.” 

 

4.3. De Raad merkt op dat verweerder in de bestreden beslissing in wezen aangeeft dat hij verzoeksters 

aanvraag om, in functie van een Belgische kind, tot een verblijf in het Rijk te worden toegelaten niet in 

aanmerking neemt aangezien verzoekster onderworpen is aan een inreisverbod en zij dus geen 

dergelijke verblijfsaanvraag kan indienen. Het Europees Hof van Justitie van de Europese Unie 

oordeelde evenwel reeds, met verwijzing naar de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 20 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: het VWEU), dat “de bevoegde nationale 

autoriteit waarbij een derdelander een verzoek heeft ingediend om toekenning van een verblijfsrecht met 

het oog op gezinshereniging met een Unieburger die onderdaan van de lidstaat in kwestie is, niet [mag] 

weigeren dit verzoek in aanmerking te nemen op de enkele grond dat deze derdelander de toegang tot 

het grondgebied van die lidstaat is verboden. Zij dient dat verzoek juist te behandelen en te beoordelen 

of er tussen de derdelander en de Unieburger in kwestie een zodanige afhankelijkheidsverhouding 

bestaat dat aan deze derdelander in beginsel op grond van artikel 20 VWEU een verblijfsrecht moet 

worden toegekend, omdat bedoelde Unieburger anders feitelijk gedwongen zou zijn om het grondgebied 

van de Unie als geheel te verlaten, zodat hem het effectieve genot van de voornaamste aan zijn status 

ontleende rechten zou worden ontzegd. Indien dat het geval is, moet de lidstaat in kwestie het tegen 

genoemde derdelander uitgevaardigde terugkeerbesluit en inreisverbod dan ook opheffen of op zijn 

minst schorsen” (cf. HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, punt 57). Uit de motivering van de bestreden 

beslissing en uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt niet dat verweerder een dergelijk onderzoek 

heeft doorgevoerd. Verzoekster kan in casu dan ook worden gevolgd waar zij stelt dat het feit dat haar 

een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod werd betekend niet verhindert dat zij een aanvraag 

tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie indient. Zij stelt tevens op 

correcte gronden dat verweerder bij de beoordeling van deze aanvraag, gelet op artikel 20 van het 

VWEU, een zorgvuldig onderzoek diende door te voeren waarbij hij rekening diende te houden met de 

impact van een eventuele afwijzing van deze aanvraag op de situatie van haar Belgisch kind en dat dit 

in casu niet gebeurde. 

 

De beschouwingen van verweerder in zijn nota met opmerkingen doen geen afbreuk aan het 

voorgaande.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel werd miskend. 
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Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien een aangevoerd middel tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leidt, is er geen 

noodzaak tot onderzoek van de overige middelen, noch 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 staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 22 november 2016 om de afgifte van een bijlage 19ter en een attest van 

immatriculatie als onbestaande te beschouwen wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien januari tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS G. DE BOECK 

 

 

 


