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 nr. 216 856 van 14 februari 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. VANNEUVILLE 

Catharina Lundenhof 9 bus 13 

2660 ANTWERPEN 

  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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 9 mei 2018 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 30 maart 2018 waarbij een aanvraag gezinshereniging niet in overweging wordt genomen. 

 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 16 mei 2018 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 januari 

2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. VANNEUVILLE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 27 maart 2014 een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod van drie jaar. Deze 

beslissing wordt verzoeker op 22 april 2014 ter kennis gebracht. Er werd geen schorsing- en/of 

annulatieberoep tegen deze beslissing ingediend, zodat deze definitief is geworden.   
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1.2. Verzoeker dient op 26 januari 2018 een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een 

familielid van een Belgische onderdaan, in de hoedanigheid van partner in het kader van een wettelijk 

geregistreerd partnerschap. Hij wordt op dezelfde dag in het bezit gesteld van een bijlage 19ter en 

ontvangt tevens een attest van immatriculatie. 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 30 maart 2018 een beslissing tot niet in overwegingname van de aanvraag gezinshereniging. 

Deze beslissing, die verzoeker op 9 april 2018 ter kennis wordt gebracht, luidt als volgt:  

 

“Op 27.03.2014 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 tot afgifte van 

een inreisverbod van 3 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 op 22 april 2014 ter kennis gebracht. Uit het 

administratief dossier blijkt niet dat U tegen dit inreisverbod een beroep heeft ingediend. Derhalve is het 

inreisverbod, dat U op 22 april 2014 ter kennis werd gebracht, definitief geworden. Er dient opgewezen 

te worden dat het inreisverbod in werking treedt met de betekening ervan en dat vanaf die datum aan 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 van de Schengenstaten wordt verboden. Het tijdvak van het 

inreisverbod gaat in vanaf de datum waarop U het grondgebied van de lidstaten daadwerkelijk heeft 

verlaten. (Arrest RvS 240.394 van 11 januari 2018) Uit uw administratief dossier blijkt niet dat U het 

grondgebied van het Rijk en de Schengenstaten sinds de betekening van het inreisverbod hebt verlaten 

zodat moet worden aangenomen dat het jegens U getroffen inreisverbod met een termijn van drie jaar 

nog steeds rechtsgevolgen sorteert. 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 rechtvaardigden. 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. 26.01.2018 indiende, nog steeds onder gelding viel van een definitief, wettig en geldend 

inreisverbod van drie 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. 26.01.2018 niet in ovenweging genomen. De onwettige afgifte van de 

bijlage 19ter van voornoemde datum dient bijgevolg als onbestaande te worden beschouwd. Dit 

document geldt niet als identiteits- of nationaliteitsbewijs.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder doet ter terechtzitting afstand van de door hem, in de nota met opmerkingen, opgeworpen 

excepties van onontvankelijkheid van het beroep. Ze dienen dan ook niet te worden behandeld. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een eerste en tweede middel onder meer een schending aan van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

en van de materiële motiveringsplicht.  

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij de middelen: 

 

“[...] De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de inhoud van de beslissing en de 

redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er 

aanleiding toe bestaat een beroep in te stellen waarover hij beschikt. De bestreden beslissing verwijst 

op geen enkel ogenblik naar enige wettelijke bepaling die de verwerende partij de mogelijkheid geeft om 
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een bijlage 19ter als onbestaande te beschouwen en een aanvraag gezinshereniging niet in overweging 

te nemen nadat een bijlage 19ter reeds werd afgeleverd door de gemeente. Verzoeker kan derhalve 

dan ook niet aftoetsen of de motivering al dan niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen 

en heeft het raden naar de wettelijke grondslag van de bestreden beslissing. De materiële 

motiveringsplicht waaraan moet voldaan worden bij het nemen van de bestreden beslissing impliceert 

dat dit besluit gedragen moet zijn door motieven die zowel feitelijk als juridisch correct zijn. Door het 

gebrek aan juridische grondslag van de beslissing tot 'niet in aanmerkingname' van de aanvraag 

gezinshereniging wordt de formele motiveringsplicht geschonden. Dat de bestreden beslissing de 

beginselen van behoorlijk bestuur derhalve schendt. De motivering van de bestreden beslissing kan 

geenszins afdoende genoemd worden en houdt een schending in van de motiveringsplicht waaraan de 

verwerende partij als administratief bestuur aan onderworpen is. De opgegeven motieven kunnen de 

bestreden beslissing niet schragen. Bijgevolg is dit middel ernstig. Bovendien voorzien de artikelen 40ter 

en artikel 44decies van de Vreemdelingenwet niet de mogelijkheid voor de verwerende partij om een 

bijlage 19ter als onbestaande te beschouwen en een aanvraag gezinshereniging niet in overweging te 

nemen nadat een bijlage 19ter reeds werd afgeleverd door de gemeente. Artikel 40ter luidt als volgt: 

"(...)." Artikel 52 van het van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen luidt als volgt: (...).De Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde reeds dat zij dienen vast te stellen dat noch artikel 40ter van 

de Vreemdelingenwet, noch artikel 52 van het KB van 8 oktober 1981 de mogelijkheid voorzien in de 

aflevering van een beslissing tot niet in overwegingname of niet in aanmerkingname van een 

verblijfsaanvraag op basis van gezinshereniging wanneer de aanvrager het voorwerp uitmaakt van een 

inreisverbod noch opgeheven, noch opgeschort zoals eveneens in deze zaak het geval is. (RvV 142 682 

d.d. 2 april 2015) Verzoeker kan deze visie slechts bijtreden. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

oordeelt verder in voormeld arrest als volgt: (…) Vrije kantoorvertaling (...). "Eenzelfde redenering dient 

eveneens toegepast te worden op huidige zaak. Eveneens kan er niet dienstig verwezen worden naar 

de verwijzing naar artikel 44 decies Vreemdelingenwet in de bestreden beslissing als juridische 

motivering van de besneden beslissing aangezien deze verwijst naar de mogelijkheid tot het verzoeken 

van een opheffing van het inreisverbod en waar dit verzoek dient te worden ingediend.  De bestreden 

beslissing moet echter aanzien worden als een weigering van een verblijfsaanvraag, terwijl artikel 44 

decies Vreemdelingenwet betrekking heeft op de opheffing of de schorsing van een inreisverbod. De 

bestreden beslissing schendt derhalve artikel 40ter, 41 en 62 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen, 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, artikel 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen en de beginselen van 

behoorlijk bestuur, meer bepaald de materiële motiveringsplicht. Bijgevolg is dit middel ernstig.  

 

Tweede middel: (...). Volgens artikel 2 van richtlijn 2008/115 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, is deze richtlijn van toepassing op illegaal op 

het grondgebied van een lidstaat verblijvende onderdanen van derde landen. Volgens artikel 3 van 

voormelde richtlijn is een 'terugkeerbesluit', de administratieve of rechterlijke beslissing of handeling 

waarbij wordt vastgesteld dat het verblijf van een onderdaan van een derde land illegaal is of dit illegaal 

wordt verklaard en een terugkeerverplichting wordt opgelegd of vastgesteld. De bestreden beslissing 

dient gelet eveneens op de voorgaande argumentatie aanzien te worden als een beslissing tot 

weigering van een verblijfsaanvraag ingediend overeenkomstig artikel 40tér Vreemdelingenwet en 

derhalve als een terugkeerbesluit overeenkomstig artikel 3 van voormelde richtlijn. Conform artikel 5 van 

voormelde richtlijn dient bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn rekening gehouden te worden met het 

familie- en gezinsleven van de betrokken onderdaan van een derde land. Het recente arrest gewezen 

door het Hof van Justitie d.d. 8 mei 2018 in de zaak C-82/16 K.A. / Belgische Staat verduidelijkt dat 

"artikel 5 van richtlijn 2008/115 moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale 

praktijk op grond waarvan ten aanzien van een derdelander tegen wie reeds een terugkeerbesluit met 

een daaraan gekoppeld inreisverbod is uitgevaardigd dat nog geldig is, een terugkeerbesluit wordt 

vastgesteld zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de aspecten van zijn gezins- en 

familieleven, waaronder met name het belang van zijn minderjarige kind, die zijn vermeld in een 

verblijfsaanvraag met het oog op gezinshereniging die na de vaststelling van een dergelijk inreisverbod 

is ingediend, behalve wanneer de betrokkene die aspecten reeds eerder had kunnen aanvoeren. 

Verzoeker-ondertekende samen met zijn duurzame partner mevrouw [D.M.K.] […] en hebbende de 

Belgische nationaliteit op 14.09.2017 een verklaring wettelijke samenwoonst te Geraardsbergen. Zij 

wonen eveneens samen te 9506 Geraardbergen, […]. Na onderzoek werd de verklaring wettelijke 

samenwoonst geakteerd in het Rijksregister en konden verzoeker en zijn partner een procedure 
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gezinshereniging opstarten en dit gebeurde dan ook op 26.01.2018 en ontving verzoeker een bijlage 

19ter en een attest van immatriculatie. Ondanks verzoeker drie maanden de tijd had om de nodige 

stavingsstukken van diens aanvraag bij te brengen, bezorgde verzoeker onmiddellijk bij zijn aanvraag 

alle nodige stavingsstukken wat eveneens blijkt uit de afgeleverde bijlage 19ter. Alle nodige 

stavingsstukken werden toegevoegd en geen bijkomende stukken diende alsnog te worden toegevoegd. 

Verzoeker heeft derhalve diligent gehandeld en de verwerende partij vanaf wanneer mogelijk ingelicht 

van diens duurzame relatie met mevrouw [D.M.K.]. De bestreden beslissing schendt derhalve dan ook 

artikel 5 van de richtlijn 2008/115 en artikel 8 EVRM wanneer deze bij de niet in aanmerkingname of niet 

in overweging name van de aanvraag gezinshereniging ingediend ex. artikel 40ter Vreemdelingenwet 

geen rekening houdt met het gezins- en familieleven van verzoeker in België en in het bijzonder diens 

duurzame relatie met mevrouw [D.M.K.] […]. Verzoeker wenst eveneens te verwijzen naar het Ouhrami 

arrest gewezen door het Hof van Justitie d.d. 26.07.2017 inzake C-225/16 dat als volgt vermeldt: "45 Uit 

de bewoordingen van deze bepalingen alsmede uit het gebruik van de uitdrukking „inreisverbod" vloeit 

voort dat een dergelijk verbod wordt geacht een terugkeerbesluit aan te vullen door het de betrokkene te 

verbieden gedurende een bepaalde tijd na zijn „terugkeer* zoals deze term is gedefinieerd in artikel 3, 

punt 3, van richtlijn 2008/115, en dus na zijn vertrek van het grondgebied van de lidstaten, dat 

grondgebied opnieuw te betreden en er vervolgens te verblijven. Voor het ingaan van een dergelijk 

verbod is dus verondersteld dat de betrokkene dat grondgebied eerst heeft verlaten. 46 Voor deze 

vaststelling is steun te vinden in de opzet van richtlijn 2008/115¦" 47 In dit verband moet erop worden 

gewezen dat in deze richtlijn - blijkens de in de punten 43 en 44 van dit arrest aangehaalde bepalingen, 

alsmede blijkens met name overweging 6, artikel 6, leden 1 en 6, artikel 8, leden 1 en 3, artikel 11, lid 3, 

eerste alinea, en artikel 12, lid 1, ervan - een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds het 

terugkeerbesluit en het eventuele verwijderingsbesluit en anderzijds tiet inreisverbod. 48 Uit hoofde van 

artikel 3, punt 4, en artikel 6, lid 1, van richtlijn 2008/115 wordt aldus bij het terugkeerbesluit het 

oorspronkelijke onregelmatige verblijf van de betrokkenen illegaal verklaard en wordt hem daarbij een 

terugkeerverplichting opgelegd. Dat besluit stelt op grond van artikel 7, lid 1, van deze richtlijn en onder 

voorbehoud van de uitzonderingen in artikel 7, lid 4, ervan, een passende termijn vast voor vrijwillig 

vertrek van de betrokkene. In het geval waarin een dergelijke termijn niet is toegekend of indien binnen 

de toegekende termijn niet aan de terugkeerverplichting is voldaan, nemen de lidstaten overeenkomstig 

artikel 8, leden 1 en 3, van die richtlijn de nodige maatregelen om het terugkeerbesluit uit te voeren en 

stellen zij in voorkomend geval een verwijderingsbesluit vast, te weten een afzonderlijk administratief of 

rechterlijk besluit of administratieve handeling waarbij de tenuitvoerlegging van de terugkeerverplichting 

wordt gelast 49 Daaruit volgt dat het onrechtmatige verblijf van de betrokkene tot het tijdstip van de 

vrijwillige of gedwongen uitvoering van de terugkeerverplichting en bijgevolg van de daadwerkelijke 

terugkeer naar zijn land van herkomst, een land van doorreis of een ander derde land, in de zin van 

artikel 3, punt 3, van richtlijn 2008/115, wordt beheerst door het terugkeerbesluit en niet door het 

inreisverbod, dat pas vanaf dat tijdstip rechtsgevolgen teweegbrengt door het de betrokkene te 

verbieden om gedurende een bepaalde periode na zijn terugkeer het grondgebied van de lidstaten weer 

te betreden en er opnieuw te verblijven. Aangezien uit dit arrest voortvloeit dat het aan verzoeker 

opgelegde inreisverbod op heden geen rechtsgevolgen teweeg brengt nu verzoeker het Rijk niet 

verlaten heeft, kan dit inreisverbod evenmin ingeroepen worden door de verwerende partij om de 

aanvraag gezinshereniging ingediend overeenkomstig artikel 40ter 'niet in aanmerking te nemen' 

verwijzend naar voormeld inreisverbod op naam van verzoeker. Bovendien kan dit inreisverbod evenmin 

een invloed hebben op het belang van verzoeker bij onderhavige vordering aangezien zijn rechtspositie 

thans enkel door een terugkeerbesluit wordt beheerst. (RvV nr. 197 804 d.d. 11.01.2018) Bijgevolg is dit 

middel ernstig.”  

 

3.2. Gelet op hun onderlinge samenhang worden beide middelen samen behandeld. 

 

3.3. Verzoeker betoogt onder meer “De materiële motiveringsplicht waaraan moet voldaan worden bij 

het nemen van de bestreden beslissing impliceert dat dit besluit gedragen moet zijn door motieven die 

zowel feitelijk als juridisch correct zijn.” Hij specifieert hierbij onder meer dat artikel 44decies 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) waarnaar de bestreden beslissing 

verwijst, niet voorziet in de mogelijkheid om een aanvraag gezinshereniging niet in overweging te 

nemen. 

 

3.4. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 
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correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

3.5. De enige wettelijke bepaling die in de bestreden beslissing is terug te vinden, betreft artikel 

44decies van de Vreemdelingenwet. Voormelde wetsbepaling regelt de modaliteiten van de vraag tot 

schorsing of intrekking van een inreisverbod dat werd opgelegd op grond van artikel 44nonies van de 

Vreemdelingenwet. Verzoeker stelt terecht dat hierin niet kan worden gelezen dat verweerder een 

aanvraag gezinshereniging niet in overweging kan nemen en de daarbij horende afgifte van een bijlage 

19ter als onbestaande vermag te beschouwen, wanneer aan de aanvrager een inreisverbod werd 

betekend. Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat het inreisverbod dat werd betekend aan verzoeker 

werd opgelegd op grond van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, waarvan de schorsings- en/of 

intrekkingsmodaliteiten zijn geregeld in artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet. Verweerder lijkt dit te 

beseffen aangezien hij in zijn nota gewag maak van artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet (zie infra 

punt 3.7). Hoe dan ook, noch in artikel 44decies noch in artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet is 

voorzien dat verweerder een aanvraag gezinshereniging niet in overweging kan nemen en de daarbij 

horende afgifte van een bijlage 19ter als onbestaande vermag te beschouwen, wanneer aan de 

aanvrager een inreisverbod werd betekend. De verwijzing in de bestreden beslissing naar artikel 

44decies van de Vreemdelingenwet is derhalve niet correct, waardoor de bestreden beslissing de 

materiële motiveringsplicht schendt. 

 

3.6. Gezien de verwijzing naar artikel 44decies van de Vreemdelingenwet – de enige wetsbepaling 

waarnaar de bestreden beslissing verwijst – geen schragende juridische motivering uitmaakt van de 

bestreden beslissing (cf. RvS 9 augustus 2016, nr. 235.598) is ook de formele motiveringsplicht zoals 

neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen geschonden.   

 

3.7. Verweerder benadrukt in punt III van zijn nota met opmerkingen het gegeven dat er geen opheffing 

of opschorting van het inreisverbod werd gevraagd overeenkomstig artikel 74/12 van de Vreemdelingen-

wet en verwijst in punt IV van zijn nota naar de artikelen 1, 8° en 74/11,§3 van de Vreemdelingenwet. Hij 

betoogt, “Uit voormelde bepaling kan impliciet doch zeker worden afgeleid dat een inreisverbod kan 

ingaan tegen een recht op gezinshereniging, zolang dit inreisverbod niet werd geschorst of opgeheven. 

Gelet op het feit dat aan verzoeker op 23.03.2014 uitdrukkelijk het verbod werd opgelegd om het 

Belgisch grondgebied te betreden en alhier te verblijven, kan hij niet ernstig voorhouden dat hij op 

heden nog het recht zou hebben om op het Belgische grondgebied een aanvraag tot gezinshereniging 

in te dienen.” 

 

3.8. De door verweerder aangehaalde wetsbepalingen vormen de omzetting van respectievelijk artikel 3, 

punt 6 en artikel 11, leden 3 en 5 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 (Terugkeerrichtlijn).  

 

3.9. Verweerder gaat met zijn betoog totaal voorbij aan het door verzoeker in zijn verzoekschrift 

aangehaald arrest  K.A. e.a. van het Hof van Justitie van 8 mei 2018 (C-82/16) waarin in zeer duidelijke 

bewoordingen werd gesteld:  

 

“57 [...[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, [kan] 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 uitgevaardigde terugkeerbesluit en 

inreisverbod dan ook opheffen of op zijn minst schorsen.  

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

verhouding in beginsel aan genoemde derdelander een verblijfsrecht zou moeten toekomen op grond 

van artikel 20 VWEU.” 

 

en 

 

“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.”  

 

3.10. De Raad herinnert eraan dat de nationale rechter, als gevolg van de in artikel 4, lid 3 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna: het VEU) neergelegde samenwerkingsplicht en het 

loyaliteitsbeginsel, rekening dient te houden met de uniforme interpretatie die het Hof van Justitie reeds 

aan bepalingen van het Unierecht heeft gegeven. De rechtspraak van het Hof van Justitie vormt 

overigens, naast het primair en secundair Unierecht, eveneens een bron van Unierecht. De uitlegging 

die het Hof krachtens de hem bij artikel 267 van het VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een regel 

van Unierecht – zoals onder meer aan de bepalingen inzake het inreisverbod zoals voorzien in de 

Terugkeerrichtlijn (richtlijn 2008/115/EG) –, verklaart en preciseert, voor zover dat nodig is, de betekenis 

en strekking van dat voorschrift zoals het sedert het tijdstip van zijn inwerkingtreding moet of had 

moeten worden verstaan en toegepast (HvJ 13 januari 2004, C-453/00, Kühne en Heitz, par. 21). 

 

3.11. Verweerder gaat in zijn verweernota totaal niet in op het door verzoeker aangehaald arrest K.A. 

e.a. van het Hof van Justitie. Ter terechtzitting werd nog eens gewezen op dit arrest waarna verweerder 

uitdrukkelijk erkent dat er “iets schort” aan de bestreden beslissing. 

 

3.12. De middelen zijn, in de aangegeven mate, gegrond. Aangezien de gegrondheid van aangevoerde 

onderdelen van de middelen tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leidt, is er geen nood-

zaak tot onderzoek van de overige in de onderzochte middelen aangehaalde bepalingen of beginselen 

(RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft in zijn middelen gegronde onderdelen aangevoerd die leiden tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit 

van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 30 maart 2018 waarbij een aanvraag gezinshereniging niet in overweging wordt 

genomen wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

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

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


