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 nr. 216 709 van 13 februari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VANTIEGHEM 

Hulstboomstraat 30 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 29 januari 2018 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 7 december 2017 tot 

weigering van inoverwegingame van een aanvraag gezinshereniging omwille van een definitief 

inreisverbod, waarbij de afgifte van de bijlage 19ter als onwettig en onbestaande wordt beschouwd. 

Verzoeker werd hiervan op 6 januari 2018 in kennis gesteld. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 

december 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. VANTIEGHEM, die verschijnt voor verzoeker en van 

advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker heeft de Russische nationaliteit. 

 

Op 12 december 2012 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

Op 12 december 2015 kreeg verzoeker wederom een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 
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Diezelfde dag kreeg verzoeker eveneens een inreisverbod voor 4 jaar, mede gelet op het bezit van 

valse documenten.  

 

Op 6 september 2017 huwde verzoeker te Gent met mevrouw M. E., van Belgische nationaliteit, 

geboren in 1997. 

 

Op 17 november 2017 deed verzoeker een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, als echtgenoot van mevrouw M. en werd hij door de stad Gent in het bezit gesteld 

van een bijlage 19ter. 

 

Op 7 december 2017 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor asiel en migratie (hierna: de 

gemachtigde) de beslissing tot weigering van inoverwegingname van de voormelde aanvraag. Omwille 

van het feit dat verzoeker onder inreisverbod staat, meent de gemachtigde dat de bijlage 19ter onwettig 

werd afgegeven en als onbestaande moet worden beschouwd. 

 

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Op 23.12.2015 besliste de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Tevens besliste de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie tot afgifte van een inreisverbod van 4 jaar waarbij U - voor de in 

het inreisverbod vermelde termijn - niet enkel de toegang tot het grondgebied, maar ook het verblijf op 

het grondgebied van het Rijk en de Schengenstaten wordt verboden tenzij U beschikt over de 

documenten die vereist zijn om U er naartoe te begeven (bijlage 13sexies). Deze beslissingen werden U 

dezelfde dag ter kennis gebracht. Het inreisverbod is definitief in die zin dat U er geen beroep tegen 

heeft ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

Krachtens artikel 44 decies van de wet van 15.12.1980 kan U de schorsing of de intrekking van dit 

inreisverbod vragen vanuit het land van oorsprong of van verblijf na een redelijke termijn en in elk geval 

na drie jaar te rekenen vanaf de uitvoering ervan indien U argumenten aanvoert die een wijziging in 

materiële zin bewijzen in de omstandigheden die destijds de beslissing tot inreisverbod op het 

grondgebied van het Rijk rechtvaardigde.  

 

Echter, uit uw administratief dossier blijkt niet dat U het bevoegde bestuur vanuit het land van oorsprong 

of van verblijf verzocht om het vigerende inreisverbod op te heffen of in te trekken overeenkomstig 

artikel 44 decies. 

 

Het blijkt dan ook dat U op het ogenblik dat U de aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie dd. 17.11.2017 indiende, nog steeds onder gelding viel van een definitief, wettig 

en geldend inreisverbod van vier jaar dat door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet is 

vernietigd of geschorst en waarvan ook niet blijkt dat het door het bevoegde bestuur is ingetrokken of 

opgeheven. Bijgevolg heeft u geen recht van toegang of verblijf op het grondgebied van het Rijk en 

wordt uw aanvraag gezinshereniging dd. 17.11.2017 niet in overweging genomen. De onwettige afgifte 

van de bijlage 19ter van voornoemde datum dient dan ook als onbestaande te worden beschouwd” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt in eerste instantie op dat de thans bestreden beslissing moet beschouwd worden als 

een loutere vaststelling dat verzoeker geen stappen heeft ondernomen om vanuit het buitenland de 

opheffing van het inreisverbod te vragen, waardoor hij zich niet op het Belgisch grondgebied kan 

bevinden om een aanvraag gezinshereniging in te dienen. Hij meent dat de beslissing niet aanvechtbaar 

is.  

 

Een aanvechtbare rechtshandeling is een van een bestuur uitgaande eenzijdige rechtshandeling met 

individuele strekking die rechtsgevolgen doet ontstaan voor de bestuurde of die belet dat dergelijke 

rechtsgevolgen tot stand komen (vaste rechtspraak Raad van State, zie onder meer RvS 13 juli 2015, 

nr. 231.935; RvS 22 oktober 2007, nr. 175.999). Het gaat met andere woorden om een individuele 

rechtshandeling die gericht is op de wijziging van een bestaande rechtstoestand of die integendeel erop 

gericht is een wijziging in die rechtstoestand te beletten (RvS 22 augustus 2006, nr. 161.910). 

 

De Raad kan in geen geval volgen dat de huidige beslissing geen wijziging aanbrengt aan de 

rechtstoestand van de betrokkene. Door de bestreden beslissing wordt niet louter een vaststelling 

gedaan over het definitief karakter van het inreisverbod waardoor verzoeker geen aanvraag op het 
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grondgebied zou kunnen indienen. Door deze handeling brengt de gemachtigde wel degelijk een 

wijziging aan in de rechtstoestand van verzoeker of verhindert hij dat rechtsgevolgen ontstaan. Uit de 

handeling blijkt immers dat de gemachtigde de verblijfsaanvraag tot gezinshereniging weigert inhoudelijk 

te onderzoeken en deze niet in overweging neemt, zodat uit de indiening van deze aanvraag geen 

tijdelijk verblijfsrecht kan voortvloeien. Hiermee verhindert hij dat rechtsgevolgen ontstaan. De 

gemachtigde is daarnaast ook niet langer verhinderd door het attest van immatriculatie om aan de 

verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven of een potentieel eerder bevel om het 

grondgebied te verlaten, wordt door de hangende aanvraag niet langer geschorst (cf. artikel 1/3 van de 

Vreemdelingenwet). Hiermee wordt dan ook de rechtstoestand gewijzigd. 

 

Ten tweede meent verweerder in de nota dat verzoeker het wettelijk vereiste belang ontbeert bij het 

indienen van het beroep omdat hij nog onder inreisverbod staat. Hij verwijst hierbij naar de artikelen 

74/12 en 74/11, § 3 van de Vreemdelingenwet en citeert hierbij uit een arrest van de Raad. De Raad 

merkt op dat uit de uiteenzetting van de middelen blijkt dat verzoeker betwist dat zijn aanvraag tot 

gezinshereniging ingediend in België niet in overweging kan of mag worden genomen op de enkele 

grond dat hij onder inreisverbod staat. De bespreking van de exceptie hangt dan ook nauw samen met 

de bespreking van de middelen. Zonder een onderzoek van de middelen kan niet zonder meer worden 

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

beslissing zou kunnen nemen en dat verzoeker geen belang zou hebben bij de vernietiging van de 

bestreden beslissing. 

 

Ter zitting gevraagd aan verweerder of hij nog vasthoudt aan de exceptie dat thans geen aanvechtbare 

rechtshandeling zou voorliggen, evenals dat verzoeker geen wettig belang zou hebben omwille van het 

definitief inreisverbod, gezien het arrest K.A. e.a. t. de Belgische Staat van het Hof van Justitie van 8 

mei 2018 (C-82/16), gedraagt verweerder zich naar de wijsheid van de Raad. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In zijn eerste middel voert verzoeker onder meer de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Hij voert 

eveneens een 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 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van artikel 7 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest). 

 

Hij licht zijn middel toe als volgt: 

 

“De motivering van de beslissing stelt:  

... Het blijkt dan ook dat U op het ogenblik dat U de aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie dd. 17 november 2017 indiende, nog steeds onder gelding viel van een 

definitief, wettig en geldend inreisverbod van 4 jaar dat de de RVV niet is vernietigd of geschorst en 

waarvan ook niet blijkt dat het door de bevoegde bestuur is ingetrokken of opgeheven. Bijgevolg heeft U 

geen recht van toegangt of verblijf op het grondgebied van het Rijk en wordt uw aanvraag 

gezinshereniging dd. 17 nov 2017 niet in overweging genomen. De onwettige afgifte van de bijlage 19 

ter van de voornoemde datum dient dan ook als onbestaande te worden beschouwd.  

 

Met andere woorden wordt de bijlage 19 ter ingetrokken. Dit is dan ook letterlijk gebeurd. Op 6 jan 2018 

begeeft verzoeker zich naar het stadsbestuur. Aldaar wordt verzocht om de bijlage 19 ter voor te leggen. 

Verzoeker haalt de bijlage 19 ter uit zijn brieventas en onmiddellijk wordt dit door de ambtenaar letterlijk 

uit zij handen gepakt.  

 

Van een intrekking is dus letterlijk sprake geweest op 6 jan 2018 en dit op basis dat de afgifte van de 

bijlage 19 ter onwettig zou zijn geweest.  

 

Het feit is dat door DVZ een beslissing tot inreisverbod dd 23 december 2015 genomen en deze zou 

hem betekent zijn geweest doch verzoeker herinnert zich niet dat deze beslissing tot inreisverbod hem 

werd betekent.  

Verzoeker heeft aldus geen opheffing gevraagd van dit inreisverbod conform artikel 74/12 par. 4 Vw 

omdat hij geen kennis had van het feit dat hem een inreisverbod (bijlage 13 sexies) werd uitgevaardigd.  
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En nu komt het problematische .... Bijgevolg heeft U geen recht van toegang of verblijf op het 

grondgebied van het Rijk en wordt uw aanvraag gezinshereniging dd. 17 nov 2017 niet in overweging 

genomen. De onwettige afgifte van de bijlage 19 ter dient dan ook als onbestaande te worden 

beschouwd. Bijgevolg wordt de bijlage 19 ter ingetrokken (letterlijk gebeurt bij de dienst 

vreemdelingenzaken van de Stad GENT.  

 

Verzoeker wenst in de eerste plaats te verwijzen naar zijn aanvraag voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese Unie zijnde de bijlage 19 die hij verkregen heeft op 17 

november 2017 (stuk 2).  

 

Verzoeker verwijst naar artikel 52 par. 1, lid 1 Vb. Dit artikel 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 een familielid van een burger van de Unie bij het 

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

model van bijlage 19 ter.  

 

Verzoeker werd zoals de procedure het vereist in het bezit gesteld door het gemeentebestuur van een 

bijlage 19 ter op datum van 17 november 2017.  

 

Wat dient het gemeentebestuur nu te doen overeenkomstig artikel 52 par. lid 2 Vb? Dit artikel stelt: In dit 

geval wordt de betrokkene, na de controle van de verblijfplaats, ingeschreven in het 

vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie met een geldigheidsduur 

van ze maanden, te rekenen vanaf de aanvraag.  

 

Verzoeker heeft inderdaad via zijn huwelijk met E. M. van Belgische nationaliteit aangetoond dat hij een 

familielid is van een burger van de Unie. Hij heeft dus de nodige documenten zoals beschreven in artikel 

52 par. 1 lid 3 Vb effectief voorgelegd. Dit staat ook met zoveel woorden neergeschreven op de bijlage 

19 ter.  

 

Op 6 jan 2018 was zijn aanvraag voor een verblijfskaart (zijn bijlage 19 ter) nog steeds lopende! ! !  

 

Pas bij bezoek op het gemeentebestuur wordt hem de beslissing dat zijn bijlage 19 uit zijn handen 

getrokken door de ambtenaar! ! !  

 

De vraag stelt zich nu of de administratie deze beslissing zomaar kan intrekken.  

 

Het is toch niet zo dat de administratie naar haar goeddunkend beslissing kan nemen of ze naderhand 

terug af te nemen en dit zonder dat er een wettelijke basis wordt gegeven waarop de administratie zich 

steun om de beslissing in te trekken. Het feit van de intrekking staat ter discussie en centraal.  

 

Het vertrouwensbeginsel eist dat verwerende partij niet zomaar te pas en te onpas beslissingen die 

rechten geven kan intrekken.  

 

Verzoeker stelt vast dat de vreemdelingenwet en zijn bijhorend besluit van openbare orde minstens van 

dwingend recht zijn. Dit is al van belang. Van de procedure kan niet worden afgeweken.  

 

Op basis van de bijlage 19 diende de wijkagent 'woonstvaststelling' te doen. Deze vond ook effectief 

plaats.  

 

De beslissing van 17 november 2017 schepte vertrouwen dat verzoeker volgens de procedure artikel 40 

ter Vw en 52 Vb in het rijk kon verblijven tot het ogenblik hem eventueel een bijlage 20 zijnde een 

weigering van verblijf van drie maanden met eventueel bevel om het grondgebied te verlaten (par 3 en 

par. 5) of indien er geen beslissing wordt genomen binnen de 6 maanden hij in het bezit dient gesteld te 

worden van een verblijfskaart (par 4).  

 

Er kan aldus slechts een einde worden gesteld aan het recht op verblijf indien verwerende partij een bij 

lage 20 betekent aan verzoeker.  

Verzoeker heeft verder de wetgeving bekeken en heeft nergens gevonden dat het verwerende partij 

beslissingen die vertrouwen wekken zomaar kan intrekken. Verwerende partij schept rechten en om 

deze te beëindigen is er een wijze voorzien in het KB volgens art 52 Vb.  
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Ook heeft verzoeker kennis van het Europees recht zijnde rechtlijn 2004/38/EG. Ook daarin staat 

beschreven dat verzoeker als familielid van een burger van de Unie rechten heeft. Hij kan erop 

vertrouwen dat vererende partij omtrent zijn aanvraag een beslissing maakt zoals voorzien in artikel 52 

Vb.  

 

Het anders oordelen brengt verwarring in het rechtsleven. Verzoeker was van oordeel op 6 jan 2018 dat 

er geen enkel gevaar was tot verwijdering. De wijkagent is gekomen om woonstvastelling te doen. Deze 

woonstvastelling is sereen en correct verlopen door de wijkagent. Verzoeker werd opgeroepen op zich 

naar het stadsbestuur te begeven. Verzoeker dacht dat hij een attest van immatriculatie zou ontvangen.  

 

Het anders oordelen brengt het rechtszekerheid beginsel in gevaar. Er is een procedure voorzien om 

een beslissing te beëindigen. De overheid kan niet zomaar in het kader dat de Vw en Vb van openbare 

orde minstens van dwingend recht is afwijken. In casu werd er afgeweken van de procedure artikel 52 

Vb gezien er geen bijlage 20 te bespeuren valt maar een beslissing tot intrekking.  

 

Verzoeker stelt vast dat een beslissing tot intrekking niet is voorzien in de Vw noch Vb.  

 

Ook het vertrouwensbeginsel wordt in hoofde van verzoeker geschonden. Verzoeker diende en kon 

erop vertrouwen dat de procedure conform artikel 52 Vb zou worden gevolgd. Hij was in het bezit van 

een bijlage 19ter. Deze bijlage 19ter brengt rechten teweeg en een procedure. Verzoeker kon er als het 

ware op vertrouwen dat de procedure artikel 52 Vb zou gevolgd worden en dat hij, indien verwerende 

partij zijn machtiging tot verblijf voor meer dan drie maanden niet zou ontvangen, hij een bijlage 20 

ontvangt waartegen hij opschortend beroep kan indienen. Net zoals hierboven gesteld is er geen 

procedure voorzien waarbij verwerende partij een beslissing kan intrekken. Derhalve kon verwerende 

partij geen beslissing tot intrekking nemen want deze procedure is in de wet van openbare orde en het 

vreemdelingen KB niet voorzien. Van wetten van openbare orde en dwingend recht kan niet worden 

afgeweken. Ook niet door verwerende partij.  

 

Verzoeker stelt verder vast dat verwerende partij geen wettelijke motivering heeft op basis waarvan zij 

de beslissing intrekt beter gezegd een regel waarin verwerende partij in de mogelijkheid wordt gesteld 

om een beslissing tot intrekking te nemen, nu er een procedure voorzien is om een einde te maken aan 

de vraag tot machtiging tot verblijf voor meer dan drie maanden. De vraag is dus: welke is de 

rechtsregel waarop verwerende partij een beslissing intrekt. Verwerende partij als administratie wordt 

aan banden gelegd. Iedere daad zie zij stelt dient te steunen op een rechtsregel. Verwerende partij geeft 

in de beslissing niet aan op welke regel zij zich baseren om de rechtshandeling van 'intrekking' te 

stellen.  

 

Te meer omdat artikel 52 Vb een lex specialis is. Verzoeker behoort tot een bepaalde groep van 

vreemdelingen, namelijk de grond van familielid van burger van de unie. Artikel 52 bepaalt een 

procedure voor deze personen. Daarover vindt verzoeker geen motivering.  

 

Verzoeker stelt vast dat niet alleen de rechtszekerheid maar ook het vertrouwensbeginsel werd 

geschonden dit in samenhang met het dwingend recht ex artikel 52 Vb en artikel 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de motiveringsplicht.  

 

Indien de RVV er nu wel van uit kan gaan dat verwerende partij in de uitoefening van haar discretionaire 

bevoegdheid kan afwijken van bepalingen van dwingend recht zijnde een beslissing tot intrekking 

nemen zonder dat de mogelijkheid tot het nemen van een beslissing tot intrekking in de wet is voorzien, 

quod non dan nog kan zij niet dienstig verwijzen naar de beslissing inreisverbod dd. 23 december 2015.  

 

Een inreisverbod kan slechts uitwerking hebben op een derdelanders. Artikel 47/11 Vw staat onder te 

tittel Illquater bepalingen van toepassing op de terugkeer van de onderdanen van derde landen die 

illegaal op het grondgebied verblijven'. Verzoeker heeft aangetoond aan het gemeentebestuur op basis 

van zijn huwelijk met een Belgische onderdaan dat hij wel degelijk een familielid is van een burger van 

de Unie.  

 

Het is een feit dat verzoeker een familielid is van een burger van de unie. Dat verzoeker hierdoor een 

verblijfsrecht verkrijgt is een andere zaak. Maar wat wel vast staat dat titel Illquater onmogelijk van 

toepassing kan zijn op verzoeker nu hij wel degelijk een familielid is van een burger van de Unie.  
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De intrekking van de bijlage 19 ter veranderd(sic) daar niks aan. Verzoeker is en blijft, zolang het 

huwelijk niet wordt vernietigd door een of ander procedure, een familielid van een burger van de unie. 

Ook de terugkeer richtlijn waarop titel Illquater is gesteund heeft het uitdrukkelijk op derdelanders.  

 

Hieruit volgt door het feit verzoeker een familielid is van een burger van de Unie. Hij is dit geworden 

sinds zijn huwelijk met de Belgische onderdaan.  

 

Dus verwijzen naar een inreisverbod kan verwerende partij niet.  

 

Mocht de rechter het nog niet overtuigend genoeg vinden dat er niet kan verwezen worden naar het 

inreisverbod als motivering tot intrekking van de bijlage 19 ter dan verwijst verzoeker naar artikel 8 

EVRM en artikel 7 van de grondrechten van de Europese Unie.  

 

Artikel 8 EVRM stelt:  

 

1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en 

zijn correspondentie.  

 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakeliik 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.  

 

Verwerende partij penetreert door de intrekking van de bijlage 19 in het privé-leven van verzoeker.  

 

Het weze duidelijk dat verzoeker wel degelijk een familie vormt met mevrouw E. M. De ambtenaar van 

de burgerlijke stand heeft vooraleer verzoeker gehuwd is op 6 september 2017 een onderzoek gedaan 

naar het familie-leven van verzoeker en de Belgische onderdaan. Zij heeft vastgesteld dat verzoeker en 

de Belgische onderdaan inderdaad een gezinsleven hebben en de intentie hebben om een duurzame 

levensgemeenschap aan te gaan. Dit kan niet worden tegengesproken gezien de beslissing dat er 

toestemming werd gegeven om te huwen.  

 

Verzoeker verwijst naar artikel 159 Belgische Grondwet. De huidige beslissing tot intrekking is een 

algemeen besluit van de administratie. Deze mag enkel alleen door de rechters worden toegepast in 

zoverre zij met de wetten (en dus ook met internationale mensenrechtenverdragen) overeenstemmen.  

 

Verzoeker kan zich aldus baseren op artikel 8 EVRM teneinde het inreisverbod buiten werking te stellen 

gezien hij wel degelijk een band heeft en een duurzame levensgemeenschap heeft met de Belgische 

echtgenote.  

 

In de beslissing tot intrekking wordt er niet gemotiveerd met betrekking tot de afweging die gemaakt 

dient te worden. Bij iedere beslissing die verwerende partij neemt dient er een afweging gemaakt 

worden tussen de noodzaak om te penetreren in het gezinsleven en de maatregelen (het vereiste van 

proportionaliteit).  

 

Hieruit volgt dat de bijlage 19 niet kan worden ingetrokken door verwerende partij op straffe van 

schending van artikel 8 EVRM.  

 

Er wordt zelf met geen woord gerept over het huwelijk van verzoeker met de Belgische onderdaan dd. 6 

september 2017.  

 

Het middel is aldus gegrond.”  

 

Verzoeker acht het problematisch dat zijn aanvraag van 17 november 2017 voor een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie niet in overweging wordt genomen omwille van het feit dat hij 

geen opheffing heeft gevraagd van het inreisverbod. Hij stelt dat hij die aanvraag voor een verblijfskaart 

heeft ingediend en dan ook conform artikel 52 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) een bijlage 19ter heeft gekregen van de gemeente. Verder citeert hij artikel 

52, § 1, lid 2 van het Vreemdelingenbesluit waaruit blijkt dat na het indienen van de aanvraag en de 
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ontvangst van de bijlage 19ter de betrokkene na de controle van de verblijfplaats, wordt ingeschreven in 

het vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie (model A) met een 

geldigheidsduur van zes maanden, te rekenen vanaf de aanvraag. Verzoeker vervolgt dat hij gehuwd is 

met E.M. van Belgische nationaliteit en dus de nodige documenten zoals beschreven in artikel 52, § 1, 

lid 3 van het Vreemdelingenbesluit heeft voorgelegd, zoals neergeschreven op de bijlage 19ter. Toch 

werd, volgens verzoeker, deze bijlage tijdens een bezoek op het gemeentebestuur op 6 januari 2018 uit 

zijn handen getrokken door een ambtenaar. Verzoeker meent dat hij erop kon vertrouwen dat de 

procedure zoals voorzien in artikel 40ter 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) en artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit zou gevolgd worden en hij dus ofwel een 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zou krijgen, zijnde een bijlage 20 met eventueel een 

bevel om het grondgebied te verlaten, ofwel in het bezit zou gesteld worden van een verblijfskaart. 

Verzoeker vervolgt dat noch in de Vreemdelingenwet, noch in het Vreemdelingenbesluit een beslissing 

tot intrekking is voorzien, zoals hij heeft gekregen. Verzoeker concludeert dat de gemachtigde geen 

wettelijke motivering heeft op basis waarvan hij in de mogelijkheid wordt gesteld om een beslissing tot 

intrekking van de bijlage 19ter te nemen. Hij stelt zich de vraag op welke rechtsregel de gemachtigde de 

beslissing intrekt. Hij meent dan ook dat de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 zijn 

geschonden.  

 

Daarnaast meent verzoeker nog steeds in het eerste middel dat ook artikel 8 van het EVRM en artikel 7 

van het Handvest geschonden zijn. Hij wijst op zijn huwelijksleven met Mw. M.E. en het onderzoek dat 

daarnaar door de ambtenaar van de burgerlijke stand is gevoerd. Daarbij werd volgens verzoeker 

vastgesteld dat hij een duurzame levensgemeenschap met zijn vrouw wenst aan te gaan. Hij vervolgt 

dat in de bestreden beslissing geen afweging wordt gemaakt tussen de noodzaak om te interfereren in 

zijn gezinsleven en de genomen maatregelen en wijst op de vereiste van de proportionaliteit. Er is zelfs 

met geen woord gerept over het huwelijk van verzoeker met de Belgische onderdaan van 6 september 

2017. Nu deze afweging niet is gebeurd, maakt dit een schending uit van artikel 8 van het EVRM.  

 

De in de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen. Hij moet kunnen beoordelen 

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Deze artikelen verplichten 

de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een ‘afdoende’ wijze. Het begrip “afdoende” impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 

166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 

 

Thans wordt niet betwist dat verzoeker op 17 november 2017 een aanvraag voor een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Europese Unie heeft ingediend als echtgenoot van een Belgische 

echtgenote, Mw. M.E. Dit valt onder het toepassingsgebied van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 

en van artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit zoals ook uitdrukkelijk gesteld in de aanhef van de 

bijlage 19ter. Daarbij heeft verzoeker een uittreksel van de huwelijksakte voorgelegd. Verzoeker en zijn 

echtgenote zijn blijkens deze akte op 6 september 2017 door de ambtenaar van de burgerlijke stand van 

de stad Gent in de echt verenigd. 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. 

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

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

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

Unie. 

§ 2. 

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

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

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

1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 
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2° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, mits het de vader en moeder van een 

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

zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen. 

De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg : 

1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt 

geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van 

het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het 

beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er 

wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële 

maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de 

overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat 

hij actief werk zoekt. 

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

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

2° beschikt over voldoende huisvesting die hem in staat stelt zijn familielid of familieleden die hem 

vergezellen of zich bij hem voegen te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden opgelegd aan een 

onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel 

VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld 

na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de Belg bewijst dat het onroerend goed aan de 

opgelegde voorwaarden voldoet. 

3° beschikt over een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. 

Als een attest van geen huwelijksbeletsel is afgegeven, wordt er naar aanleiding van het onderzoek van 

een aanvraag tot gezinshereniging gebaseerd op het voltrokken huwelijk, waarvoor het attest is 

afgegeven, geen nieuw onderzoek uitgevoerd, tenzij er nieuwe gegevens zijn. 

Wat de personen betreft bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, moeten de echtgenoten of de 

partners beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot 

achttien jaar indien de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het huwelijk reeds vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging bestond of 

indien ze, in het geval van een wettelijk geregistreerd partnerschap, bewijzen dat ze vóór de indiening 

van het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond. 

Onverminderd de artikelen 42ter en 42quater, kan aan het verblijf van een familielid van een Belg ook 

een einde worden gemaakt wanneer de voorwaarden van het tweede lid niet meer zijn vervuld.” 

 

Artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“§ 1 

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

dient een aanvraag in voor een verblijfkaart 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. 

In dit geval wordt de betrokkene, na de controle van de verblijfplaats, ingeschreven in het 

vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie (model A) met een 

geldigheidsduur van zes maanden, te rekenen vanaf de aanvraag. De woorden “Ministerie van 

Tewerkstelling en Arbeid of”, die voorkomen in de tweede paragraaf van de tekst op de voorzijde van dit 

document, worden geschrapt. 

Indien de vreemdeling het bewijs van zijn familieband daarentegen niet overlegt, overeenkomstig artikel 

44, om zijn aanvraag te staven, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in 

overweging, door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 19quinquies. Hij 

overhandigt geen bijlage 19ter. 

Na de woonstcontrole wordt de betrokkene ingeschreven in het vreemdelingenregister en hij ontvangt 

een attest van immatriculatie model A met een geldigheidsduur van [1 zes maanden]1 te rekenen vanaf 

de aanvraag. De woorden " van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid of ", die voorkomen in het 

tweede lid van de tekst op zijde 1 van dit document, worden geschrapt. 

§ 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° de documenten waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de voorwaarden die zijn 

voorgeschreven bij de artikelen 40bis, § 2 en § 4, of 40ter, van de wet, die op hem van toepassing zijn, 

vervult. 
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§ 3 

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. 

§ 4 

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

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister. 

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

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

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

overeenkomstig het model van bijlage 9 af. 

De kostprijs die de gemeente kan vorderen voor de afgifte van deze verblijfskaart mag niet meer 

bedragen dan de prijs die geheven wordt voor de afgifte van een identiteitskaart aan Belgische 

onderdanen. 

Wanneer het gemeentebestuur zich in de onmogelijkheid bevindt om onmiddellijk over te gaan tot de 

afgifte van deze verblijfskaart, dient het attest van immatriculatie te worden verlengd tot de afgifte van 

de verblijfskaart. 

Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

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

ingetrokken.” 

 

De Raad kan enkel met verzoeker vaststellen dat noch artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, noch 

artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit voorzien in het afleveren van een beslissing tot niet in 

overwegingname van een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Europese Unie wanneer de verzoeker het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat niet is 

opgeheven. Noch de Vreemdelingenwet, noch het Vreemdelingenbesluit voorzien in de mogelijkheid dat 

de bijlage 19ter, omwille van een inreisverbod dat niet is opgeheven, als onwettig of als onbestaande 

wordt beschouwd.  

 

De Raad stelt eveneens vast dat niet is betwist dat verzoeker de echtgenoot is van een Belgische 

vrouw, bijgevolg valt zijn aanvraag voor een verblijfskaart onder het toepassingsgebied van artikel 40ter 

van de Vreemdelingenwet en van artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit, zoals hij terecht opmerkt. 

Verzoeker werd bij zijn aanvraag in het bezit gesteld van een bijlage 19ter, zoals artikel 52 van het 

Vreemdelingenbesluit voorziet.  

 

Rekening houdende met rechtspraak van de Raad van State (RvS 17 maart 1999, nr. 79.313 en RvS 23 

maart 2006, nr. 156.831) die aangeeft dat onder de weigering van afgifte van een verblijfstitel / 

erkenning van een verblijfsrecht elke beslissing dient te worden begrepen tot afwijzing van een 

aanvraag om gezinshereniging, ongeacht of het een weigering over de grond dan wel wat de 

ontvankelijkheid betreft, waaronder ook een beslissing om een dergelijke aanvraag niet in aanmerking te 

nemen, dient deze beslissing te worden beschouwd als een beslissing waarin de gemachtigde het recht 

op verblijf niet erkent (zie eveneens RvV drie rechters 8 februari 2016, nr. 161 497).  

 

Uit de voormelde artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 blijkt dat een administratieve 

bestuurshandeling afdoende moet gemotiveerd zijn in rechte. 

 

Dit is in casu niet het geval. Samen met verzoeker moet worden vastgesteld dat de bestreden beslissing 

geen valabele rechtsgrond heeft nu geen enkele wetsbepaling voorziet dat de gemachtigde de aanvraag 

voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de unie weigert in overweging te nemen of 

dat de gemachtigde weigert om uitspraak te doen over de aanvraag omwille van het enkele motief dat 

verzoeker onderhevig is aan een inreisverbod (RvS 9 augustus 2016, nr. 235.598). De Raad van State 

stelde in dit arrest uitdrukkelijk: “Le premier juge n’a fait que constater à juste titre qu’aucune norme 

n’habilite le requérant à refuser de prendre en considération la demande de la partie adverse et à se 

dispenser de statuer sur cette demande pour le motif que la partie adverse est soumise à une 

interdiction d’entrée.” 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt aangenomen omdat de bestreden beslissing in 

rechte niet afdoende is gemotiveerd. 
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Verweerder gaat in de nota niet in op het feit dat in de nationale wetgeving niet is voorzien dat men een 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de unie niet kan weigeren in 

overweging te nemen om de enkele reden dat verzoeker onder een inreisverbod staat. Hij verwijst wel 

naar artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet dat bepaalt dat een verzoek tot opheffing of opschorting 

van het inreisverbod moet worden ingediend en de vreemdeling tijdens het onderzoek van die aanvraag 

geen enkel recht heeft op toegang tot of verblijf in het Rijk. Hij wijst er eveneens op dat verzoeker 

conform artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet bij de bevoegde diplomatieke post in het buitenland een 

verzoek tot opheffing of opschorting moet indienen. Verweerder citeert uit de voorbereidende werken 

van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de Vreemdelingenwet over het bepaalde in artikel 

74/12 van de Vreemdelingenwet en uit een arrest van de Raad teneinde zijn stelling te staven. 

 

Verweerder stelt in zijn betoog aangaande het ontbreken van het wettelijk vereiste belang omdat 

verzoeker onder inreisverbod staat nog dat volgens artikel 74/11, § 3 van de Vreemdelingenwet een 

inreisverbod niet kan ingaan tegen de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hieruit 

leidt verweerder af dat het inreisverbod wel kan ingaan tegen een recht op gezinshereniging. 

Verweerder citeert hierbij wederom uit een arrest van de Raad.  

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat verweerder wel een heel betoog ontwikkelt over de artikelen 74/11, § 3 

en artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet, doch dat naar geen van deze bepalingen is verwezen in de 

bestreden beslissing. De verweerder kan dan ook niet a posteriori rechtsgronden toevoegen aan een 

bestreden beslissing. 

 

Bovendien en ten overvloede heeft de Raad van State aangaande artikel 74/12 van de 

Vreemdelingenwet als eventuele rechtsgrond voor een dergelijke beslissing duidelijk gesteld dat dit 

artikel de modaliteiten regelt van de opheffing en schorsing van een inreisverbod, maar niet de 

voorwaarden voor het indienen van een aanvraag voor een verblijfskaart (RvS 9 augustus 2016, nr. 

235.598). Verder stelde de Raad van State in hetzelfde arrest heel duidelijk aangaande het legitiem 

belang: “zonder dat het nodig is te bepalen of het inreisverbod, opgelegd aan de verwerende partij [in 

casu de vreemdeling] een obstakel vormt voor het erkennen van het recht op verblijf als familielid van 

een Belg, volstaat het erop te wijzen dat dat inreisverbod niet inhoudt dat de verwerende partij de 

mogelijkheid wordt ontnomen om te verzoeken tot de erkenning van een dergelijk recht. De verwerende 

partij begaat geen onwettigheid door te vragen naar de erkenning van een recht op verblijf omwille van 

het enige motief dat ze er niet de titularis van is. Bijgevolg kan haar belang om een dergelijke beslissing 

te betwisten niet als onwettig worden beoordeeld omwille van de reden dat de verwerende partij niet het 

recht zou hebben op het verblijf waarom ze verzoekt. (eigen vertaling en onderlijnen)” 

 

Het wettelijk vereiste belang voor verzoeker staat dan ook vast. 

 

Waar verweerder verwijst naar arresten van de Raad, hebben deze in een continentale rechtstraditie 

geen precedentenwerking. Bovendien kon de Raad op dat ogenblik geen rekening houden met het 

bepaalde in het arrest van het Hof van Justitie, nl. de zaak K.A. e.a. t. Belgische Staat van 8 mei 2018, 

nr. C-82/16 waarin de onderhavige kwestie over de verhouding tussen een definitief inreisverbod en een 

later ingediende aanvraag tot gezinshereniging met een statische Belg voorlag. Verweerder heeft zich 

ter zitting wat betreft zijn opgeworpen excepties in het licht van dit arrest ook enkel naar de wijsheid 

gedragen. 

 

Het Hof van Justitie heeft voor recht gezegd dat: “57 Derhalve mag de weigering van een derdelander 

om gevolg te geven aan een terugkeerverplichting en mee te werken in het kader van een 

verwijderingsprocedure hem weliswaar niet in staat stellen zich geheel of ten dele te onttrekken aan de 

rechtsgevolgen van een inreisverbod (zie in die zin arrest van 26 juli 2017, Ouhrami, C 225/16, 

EU:C:2017:590, punt 52), maar kan 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 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 
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uitgevaardigde terugkeerbesluit en inreisverbod dan ook opheffen of op zijn minst schorsen. (eigen 

onderlijnen)” 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat het Hof van Justitie van oordeel is dat de gemachtigde aan een vreemdeling 

die 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 kan weigeren dit verzoek in 

aanmerking te nemen op de enkele grond dat deze derdelander de toegang tot het grondgebied van die 

lidstaat is verboden. Het Hof wijst erop dat het verzoek moet worden behandeld en er moet worden 

beoordeeld of er een afhankelijkheidsverhouding bestaat, in casu tussen verzoeker en zijn Belgische 

echtgenote, teneinde na te gaan of deze Belgische echtgenote zou kunnen gedwongen worden om het 

grondgebied van de Unie als geheel te verlaten.  

 

Bijgevolg kan ook om deze reden niet aangenomen worden dat verzoeker geen belang zou hebben bij 

onderhavig beroep. De Raad kan immers niet vooruit lopen op het onderzoek naar de 

afhankelijkheidsverhouding die aan de gemachtigde toekwam.  

 

Met betrekking tot het argument van verweerder dat verzoeker hoe dan ook eerst de opheffing of 

schorsing van het inreisverbod moet vragen en dat hij dit enkel kan doen bij de Belgische diplomatieke 

of consulaire post die bevoegd is voor zijn woon- of verblijfplaats in het buitenland, heeft het Hof 

eveneens duidelijk uitgelegd: 

 

“58 Het zou immers met het doel van artikel 20 VWEU in strijd zijn wanneer de derdelander zou worden 

gedwongen het grondgebied van de Unie voor onbepaalde tijd te verlaten teneinde de opheffing of 

opschorting van het tegen hem uitgevaardigde verbod van toegang tot dat grondgebied te verkrijgen, 

zonder dat eerst is nagegaan of er tussen die derdelander en de Unieburger die lid is van zijn familie, 

een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat laatstgenoemde gedwongen zou zijn de 

derdelander naar zijn land van herkomst te vergezellen, terwijl juist wegens deze 

afhankelijkheidsverhouding in beginsel aan genoemde derdelander een verblijfsrecht zou moeten 

toekomen op grond van artikel 20 VWEU.  

59  Anders dan de Belgische regering stelt, wordt aan deze gevolgtrekking niet afgedaan door artikel 3, 

punt 6, en artikel 11, lid 3, van richtlijn 2008/115. 

60 Het is juist dat de lidstaten op grond van artikel 11, lid 3, eerste alinea, van richtlijn 2008/115 kunnen 

overwegen het inreisverbod dat gepaard gaat met een terugkeerbesluit waarbij een termijn voor vrijwillig 

vertrek is toegekend, in te trekken of te schorsen wanneer de derdelander het grondgebied van een 

lidstaat overeenkomstig dat besluit heeft verlaten. Daarbij moet er evenwel op worden gewezen dat de 

Uniewetgever in de derde en de vierde alinea van datzelfde artikel 11, lid 3, voor de lidstaten in de 

mogelijkheid heeft voorzien een dergelijk verbod in individuele gevallen op te heffen of te schorsen om 

andere redenen dan die in de eerste alinea van die bepaling, zonder dat in die alinea’s als nadere 

voorwaarde wordt gesteld dat de derdelander tegen wie een inreisverbod is uitgevaardigd, het 

grondgebied van de lidstaat in kwestie heeft verlaten.  

61 Derhalve staan artikel 3, punt 6, en artikel 11, lid 3, van richtlijn 2008/115, anders dan de Belgische 

regering stelt, niet eraan in de weg dat de lidstaten een inreisverbod opheffen of schorsen wanneer het 

terugkeerbesluit niet is uitgevoerd en de derdelander zich op hun grondgebied bevindt. (eigen 

onderlijnen)” 

 

Artikel 74/12, §§ 2 en 4 van de Vreemdelingenwet, die een omzetting vormen van artikel 11, lid 3 van 

richtlijn 2008/115 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (de Terugkeerrichtlijn), moeten dan ook conform 

deze uitlegging worden toegepast. 

 

Ten overvloede wijst de Raad er eveneens op dat in de bestreden beslissing wel wordt verwezen naar 

artikel 44decies van de Vreemdelingenwet. Echter, net als wat de Raad van State over artikel 74/12 van 

de Vreemdelingenwet stelde, geldt ook voor deze bepaling dat dit artikel de modaliteiten regelt voor de 

opheffing en schorsing van een inreisverbod, maar niet de voorwaarden voor het indienen van een 

aanvraag voor een verblijfskaart (naar analogie RvS 9 augustus 2016, nr. 235.598). Hetzelfde kan ten 

overvloede gesteld worden voor artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, dat evenmin de voorwaarden 

voor het indienen van een aanvraag voor een verblijfskaart regelt. 

 

Het betoog van verweerder kan geen afbreuk doen aan de vastgestelde schending. 
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Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM bepaalt deze verdragsbepaling als 

volgt:  

 

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, 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.’  

 

Hoewel deze bepaling - zoals verweerder in de nota terecht stelt - geen uitdrukkelijke motiveringsplicht 

bevat, stelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de besluitvormingsprocedure die leidt 

tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en gezinsleven, billijk moet verlopen en op 

passende wijze rekening moet houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden 

gevrijwaard. Dit geldt zowel voor situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, 

nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 

juli 2014, nr. 52701/09, Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr. 2260/10, Tanda-Muzinga 

v. Frankrijk, par. 68). 

 

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 louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. 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 hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de gemachtigde alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de gemachtigde zich niet ten onrechte op het standpunt heeft 

gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van een 

vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 juni 2014, nr. 227.900; RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 17 november 2016, 

nr. 236.439 ). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het gezinsleven, veronderstelt wel het bestaan van een 

gezinsleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM. 

 

Zoals verzoeker terecht opwerpt is hij gehuwd met Mw. M.E. en werd blijkens het administratief dossier 

onderzoek gedaan naar de oprechtheid van het geplande huwelijk. Dit onderzoek bleek positief, zodat 

de ambtenaar van de burgerlijke stand verzoeker en zijn echtgenote in de echt heeft verbonden. 

Verweerder betwist niet dat thans een beschermingswaardig gezinsleven voorligt.  

 

De Raad kan met verzoeker enkel vaststellen dat noch uit de bestreden beslissing, noch uit het 

administratief dossier blijkt dat de gemachtigde is overgegaan tot een belangenafweging. De Raad kan 

zich hiervoor niet in de plaats stellen. Verzoeker heeft terecht vastgesteld dat de gemachtigde dan ook 

bij het nemen van de bestreden beslissing niet tegemoet is gekomen aan de beoordeling die hem 
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toekwam in het licht van artikel 8 van het EVRM, deze verdragsbepaling is in die mate geschonden 

(RvS 26 september 2018, nr. 242.436).  

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. De Raad moet dan ook geen verder onderzoek 

doen van het tweede middel. Dit kan immers niet tot een verdere vernietiging leiden. 

 

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 7 december 2017 tot weigering van inoverwegingame van een aanvraag 

gezinshereniging omwille van een definitief inreisverbod, waarbij de afgifte van de bijlage 19ter als 

onwettig en onbestaande wordt beschouwd, wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien februari tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


