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 nr. 222 076 van 28 mei 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. PARMENTIER 

Lange Van Ruusbroecstraat 76-78 

2018 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 WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 31 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 16 januari 2018 waarbij 

de onwettige afgifte van de bijlage 19ter als onbestaande wordt beschouwd. 

 

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. 

 

Gezien het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 198 952 van 30 januari 2018 

waarbij de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Gelet op de beschikking van 18 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. PARMENTIER, die verschijnt voor de verzoekende partij, en 

van advocaat I. FLORIO, 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. Op 3 januari 2017 dient de verzoekende partij een aanvraag om internationale bescherming in.  

 

1.2. Op 23 februari 2017 doet de verzoekende partij te Borgerhout een verklaring van wettelijke 

samenwoonst met een Belgische onderdane, mevrouw N.L. 
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1.3. Op 20 april 2017 wordt de afstand inzake de aanvraag vermeld in punt 1.1. vastgesteld. 

 

1.4. Op 20 april 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.5. Op 23 juni 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

1.6. Op 3 juli 2017 weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand van Borgerhout de wettelijke 

samenwoonst te registreren na negatief advies van het Parket te Antwerpen. 

 

1.7. Op 27 juli 2017 wordt door de politie van Antwerpen een administratief verslag 

vreemdelingencontrole opgesteld ten aanzien van de verzoekende partij naar aanleiding van zwartwerk. 

 

1.8. Op 28 juli 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering alsook een beslissing houdende een inreisverbod.  

 

1.9.  Bij arrest nr. 193 518 van 12 oktober 2017 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.4.  

 

1.10. Op 21 november 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering. Tegen voormelde beslissing stelt de verzoekende partij 

een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in bij de Raad. 

 

1.11. Bij arrest nr. 195 543 van 24 november 2017 verwerpt de Raad de vordering vermeld in punt 1.10. 

 

1.12. Op 1 december 2017 wordt de Belgische zoon van de verzoekende partij geboren. 

 

1.13. Op 16 januari 2018 dient de verzoekende partij, onder bijlage 19ter, een aanvraag in voor een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in functie van haar Belgische zoon. 

 

1.14. Op 16 januari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij “de onwettige afgifte van de bijlage 19ter” als 

onbestaande wordt beschouwd. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“U maakt het voorwerp uit van een inreisverbod met een geldigheidsduur van 3 jaar dat u betekend 

werd dd. 26.07.2017 alsook van een bevel om het grondgebied te verlaten, u betekend dd. 28.07.2017 

U kunt de opheffing van dit inreisverbod vragen, in toepassing van artikel 44 decies van de wet van 

15/12/60, 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. 

 

Eens tot eenn inreisverbod Is beslist, wordt u niet verondersteld nog langer op het Belgische 

grondgebied te verblijven en kan u bijgevolg geen verblijfsrecht aanvragen, dit vloeit voort uit de 

bepalingen van artikel 44 decies §4 van de wet van 15.12.1980. 

 

U kunt de opheffing van dit inreisverbod vragen in toepassing van aritkel 44 decies van de wet van 

15.12.1960, waardoor u legaal zou kunnen terugkeren naar België. Dit is enkel mogelijk op basis van 

wijzingen aangaande uw situatie die plaats vonden na de datum van die beslissing. 

Gelet op het feit dat u geen enkele vraag tot opheffing van het inreisverbod hebt gevraagd, wordt de 

onwettige afgifte van de bijlage I9ter dd 16.01.2018, als onbestaande beschouwd.” 

 

1.15. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid in bij de Raad. 

 

1.16. Bij arrest nr. 198 952 van 30 januari 2018 wordt de vordering tot schorsing vermeld in punt 1.15. 

verworpen. 

 

2. Over de rechtspleging 
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2.1. Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet 

kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van 

de verzoekende partij te leggen. 

 

2.2. De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid 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) voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis 

gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid 

van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende een exceptie van onontvankelijkheid op daar 

het de verzoekende partij verboden is om zich op het grondgebied van het Rijk te bevinden. Zij wijst 

erop dat ten aanzien van de verzoekende partij op 28 juli 2017 een inreisverbod voor de duur van drie 

jaar genomen werd en dat zij tegen voormelde beslissing geen beroep instelde, waardoor het 

inreisverbod definitief in het rechtsverkeer aanwezig is. Zij meent dan ook dat de verzoekende partij het 

wettelijk vereiste belang ontbeert bij huidig beroep, daar de verwerende partij in geval van een 

eventuele vernietiging van de beslissing, niet anders vermag dan opnieuw – na te hebben vastgesteld 

dat de verzoekende partij nog steeds in het Rijk verblijft en onder een inreisverbod staat, dat niet werd 

opgeheven of opgeschort zoals voorzien in artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet – vast te stellen dat 

het voor haar verboden is in het Rijk te verblijven, zelfs tijdens het onderzoek van een aanvraag tot 

opheffing of opschorting en haar dus geen machtiging tot verblijf kan worden toegekend. De verwerende 

partij wijst erop dat uit artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet volgt dat de opheffing of opschorting van 

dit inreisverbod omwille van humanitaire redenen, waaronder in geval van een risico op schending van 

een recht dat wordt beschermd door 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), slechts door een vreemdeling kan worden gevraagd indien dit 

verzoek wordt gemotiveerd door het naleven van de verplichting tot verwijdering die vroeger afgegeven 

werd, als hij schriftelijk het bewijs bezorgt dat hij volledig conform de beslissing tot verwijdering het 

Belgische grondgebied heeft verlaten. Zij wijst erop dat tijdens het onderzoek van de aanvraag de 

betrokken onderdaan van een derde land geen enkel recht op toegang tot of verblijf in het Rijk heeft, dat 

bovendien de gemotiveerde aanvraag door de onderdaan van een derde land dient te worden ingediend 

bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn woon- of verblijfplaats in het 

buitenland. De verwerende partij meent dan ook dat de verzoekende partij haar aanvraag 

gezinshereniging niet in België kan indienen. Zij wijst erop conform artikel 74/11, §3, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet het inreisverbod niet kan ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op 

internationale bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4, wat in casu niet het 

geval is. De verwerende partij herhaalt dat de verzoekende partij als derdelander onder een geldend 

inreisverbod staat, dat niet is opgeheven of opgeschort. Ter ondersteuning van haar betoog verwijst de 

verwerende partij naar rechtspraak van de Raad en van de Raad van State.  

 

Betreffende de opgeworpen schending van artikel 8 van het EVRM wijst de verwerende partij nog op de 

motivering in de bestreden beslissing. Zij wijst erop dat de gestelde problematiek betrekking heeft op de 

toepassing van de Vreemdelingenwet, dat artikel 8 van het EVRM niet tot doelstelling heeft de nationale 

regelgevingen teniet te doen. Ter ondersteuning verwijst de verwerende partij naar het arrest GÜL t. 

Zwitserland van 19 februari 1996. Zij stelt dat het bovendien zo is dat de verzoekende partij geen 

regelmatig verblijf heeft, zodat zij principieel geen rechten kan doen gelden die aan regelmatig verblijf 

zijn verbonden, dat het onvoorwaardelijk verbinden van de uitoefening van het recht op een privé- en 

gezinsleven aan een recht op verblijf, zou leiden tot een ongeoorloofde omzeiling van de in het Rijk 

geldende wettelijke bepalingen. Zij wijst er nog op dat de procedure via de geëigende weg kan worden 

ingediend en besluit dat de bestreden beslissing afdoende werd gemotiveerd en geen schending 

uitmaakt van artikel 8 van het EVRM.  

 

3.2. De Raad merkt op dat de verzoekende partij betwist dat haar aanvraag tot gezinshereniging 

ingediend in België niet in overweging kan of moet worden genomen op de enkele grond dat zij 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 

de verwerende partij, na een vernietiging van de bestreden beslissing, geen andersluidende beslissing 
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zou kunnen nemen en dat de verzoekende partij geen belang zou hebben bij de vernietiging van de 

bestreden beslissing. De aangevoerde exceptie wordt verworpen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 20 van het Verdrag 

met betrekking tot de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU), van artikel 8 van het EVRM, van 

de artikelen 7 en 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het 

Handvest), van de artikelen 3 en 7van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, 

aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 

(hierna: het Kinderrechtenverdrag), van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 

1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 

75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, van de artikelen 40ter en 62, §2 van 

de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

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

1991), van het zorgvuldigheids-, redelijkheid en vertrouwensbeginsel en van 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). 

 

De verzoekende partij licht haar tweede middel toe als volgt: 

 

“Eerste onderdeel 

 

Verzoeker diende een aanvraag gezinshereniging in op basis van zijn zoon B.E.E. (…), een Belgische 

onderdaan. 

 

Gezien de afgifte van de bijlage 19 ter wordt de familieband tussen verzoeker en zijn zoon niet betwist. 

Er wordt immers enkel een bijlage 19ter afgegeven wanneer verzoeker zijn familieband met de burger 

van de Unie bewijst. Dit wordt zo in artikel 52 van het KB van 8.10.1981 bepaald: 

 

"§ 1Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is en zijn familieband overeenkomstig artikel 44 

bewijst, dienteen aanvraag in vooreen verblijfkaart van familielid van een burger van de Unie bij het 

gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft doormiddel van een document overeenkomstig het 

model van bijlage 19ter. » 

 

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." 

 

Verzoeker diende voor de rechtsgeldige afgifte van de bijlage 19ter enkel zijn familieband met de burger 

van Unie te bewijzen. Hij deed dit door voorlegging van een paspoort en geboorteakte. Vermits de 

familieband is bewezen, moest de gemeente een bijlage 19ter afgeven. 

 

Dit wordt bevestigd door uw Raad in arrest nr. 139 567 van 26 februari 2015 (eigen onderlijning): "Uit 

het administratief dossier blijkt tevens dat verzoekende partij naar aanleiding van haar voormelde 

aanvraag in het bezit werd gesteld van een bijlage 19ter, in het kader van artikel 52, lid 1, eerste lid van 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Uit deze bepaling volst dat de gemeente een bijlage 

19ter moet afleveren wanneer de identiteit en familieband bewezen zijn." 

 

Indien verweerder meende dat verzoeker zijn familieband niet had bewezen, diende hij een bijlage 19 

quinquies te overhandigen. 

 

Verweerder werpt op dat er ten onrechte een bijlage 19 ter werd afgegeven omwille van het bestaan van 

een bevel om het grondgebied te verlaten en een inreisverbod. 
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Uit rechtspraak van uw Raad (zie verder) blijkt nochtans dat noch een bevel om het grondgebied te 

verlaten, noch een inreisverbod een beletsel vormt voor het aanvragen van een verblijfskaart als 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Uw Raad oordeelde hier in het arrest nr. 135 627 van 19 december 2014 als volgt over (eigen 

onderlijning): 

 

Ten overvloede stelt de Raad vast dat de verwerende partij blijkbaar zelf van oordeel was dat aan zulke 

aanvragen van een verblijfskaart als familielid van een Unieburger, in het kader van artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet, wel gevolg kon worden gegeven ook al is men onderworpen aan een inreisverbod. 

Verzoekster voegt correspondentie toe aan het verzoekschrift waaruit blijkt dat de directeur-generaal 

van de Dienst Vreemdelingenzaken op 20 maart 2014 meedeelde: "Indien betrokkene voldoet aan de 

artikelen 40bis/40ter Vreemdelingenwet wordt het verzoek onderzocht, als een familielid van een burger 

van de Unie. Het verzoek tot gezinshereniging moet dus beschouwd worden als een impliciete aanvraag 

tot opheffing. Indien betrokkene niet voldoet aan wat voorzien wordt in artikel 40bis/40ter 

Vreemdelingenwet blijft het inreisverbod behouden en moet de onderdaan van een derde land het 

grondgebied verlaten."  

Op 22 april 2014 deelde de directeur-generaal het volgende mee: "Ik kan u bevestigen dat het algemeen 

principe, opgenomen in de brief van 20.03.2014, effectief wordt toegepast. Het is echter waar dat er een 

rechtspunt werd opgeworpen naar aanleiding van het arrest van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen nr. 115.306 van 9 december 2013. Er wordt een analyse uitgevoerd betreffende de 

draagwijdte van dit arrest." 

 

Vermits verzoeker een aanvraag heeft ingediend op basis van art. 40 bis/ 40ter Vreemdelingenwet, valt 

hij binnen de bovenstaande praktijk. 

 

Aangezien verzoeker voldoende bewijzen heeft overgelegd om zijn band met zijn Belgische zoon aan te 

tonen, was de afgifte van de bijlage 19ter geldig. Het bestaan van een inreisverbod en een bevel om het 

grondgebied te verlaten doen hier geen afbreuk aan (DENYS L., Vreemdelingenrecht, 2016, ESTNI, p. 

395) 

 

Tweede onderdeel 

 

Verwerende partij kan slechts in bepaalde omstandigheden overgaan tot de weigering van het 

verblijfsrecht of tot het einde stellen aan een verblijf van een familielid van een Unieburger, namelijk 

omwille fraude of omwille van redenen van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid (art. 

43 Vw.). 

 

Art. 40 bis Vw. vormt een gedeeltelijke omzetting van art. 3 van Richtlijn 2004/3 8/EG. Derhalve is het 

Unierecht van toepassing en dient het Belgische recht richtlijnconform te worden geïnterpreteerd. 

Richtlijn 2004/3 8/EG betreft het vrij verkeer en verblijf van burgers van de Unie en hun familieleden. Dit 

vrije verkeer vloeit o.a. voort uit art. 20 VWEU. Hoewel het in casu prima facie een zuiver interne situatie 

betreft, kan de zoon van verzoeker op basis van artikel 20 VWEU en de Ruiz Zambrano rechtspraak het 

effectieve genot van de uit artikel 20 VWEU voortvloeiende rechten ontzegd worden door de bestreden 

beslissing. De Belgische wetgever zette artikel 27 van Richtlijn 2004/3 8/EG om in art. 43 van de 

Vreemdelingenwet. Derhalve dient art. 43 Vw. richtlijnconform te worden geïnterpreteerd. 

 

Art. 35 van de richtlijn 2004/3 8/EG voegt hieraan toe dat lidstaten de nodige maatregelen kunnen 

nemen om een in de richtlijn neergelegd recht in geval van rechtsmisbruik of fraude te beëindigen of in 

te trekken. Deze bepaling is in de Belgische rechtsorde eveneens in art. 43 Vw. opgenomen. 

 

Het intrekken van een bijlage 19 ter en dus het stopzetten van een procedure tot aanvraag van een 

verblijfskaart in hoedanigheid van een familielid van een Burger van de Unie vormt een beperking op het 

vrije verkeer en verblijf van unieburgers en hun familie en kan enkel in de gevallen zoals in de richtlijn 

2004/38/EG en art. 43 Vw. bepaalt, met name om redenen van openbare orde, openbare veiligheid, 

volksgezondheid, misbruik of fraude. 

 

Uw Raad bevestigde dit in verscheidene arresten, waaronder in arrest nr. 135 627 van 19 december 

2014 (eigen onderlijning) (zie ook arresten nr. 157.098, nr. 152.219): 
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"Uit artikel 27 van de Burgerschapsrichtlijn volgt dat lidstaten de vrijheid van verkeer en verblijf van 

Unieburgers en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, enkel mogen beperken om redenen van 

openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Het niet in aanmerking nemen van een 

verblijfsaanvraag van een familielid van een Unieburger moet worden beschouwd als het beperken van 

de vrijheid van verkeer en verblijf van unieburgers en hun familieleden. Derhalve zijn de bestreden 

beslissingen, beslissingen die vallen onder toepassing van artikel 43 van de Vreemdelingenwet zoals 

richtlijnconform geïnterpreteerd." 

 

Verweerder geeft in bestreden beslissing op geen enkele wijze aan dat verzoeker binnen de 

toepassingsvoorwaarden van bovenstaande bepalingen zou vallen. Er wordt zelfs geen melding 

gemaakt van de noties openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid, misbruik of fraude. 

 

Louter ten overvloede dient te worden vermeld dat er dus ook geen enkel onderzoek is gevoerd naar 

eventuele bedreiging van de openbare orde of van de openbare veiligheid. Mocht de beslissing zijn 

ingetrokken omwille van dergelijke redenen, is een nauwkeurig onderzoek noodzakelijk aangezien het 

gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving moet vormen. 

 

Het Hof van Justitie oordeelde in zaak Zaak C-33/07 hierover als volgt (eigen onderlijning):  

"In dit verband heeft het Hof steeds benadrukt dat de lidstaten weliswaar in hoofdzaak vrij blijven om de 

eisen van openbare orde en openbare veiligheid af te stemmen op hun nationale behoeften, die per 

lidstaat en per tijdsgewricht kunnen verschillen, maar dat die eisen in communautair verband, met name 

omdat het een afwijking van het grondbeginsel van het vrije verkeer van personen betreft, restrictief 

moeten worden opgevat. zodat hun inhoud niet eenzijdig door de onderscheiden lidstaten kan worden 

bepaald zonder controle van de instellingen van de Europese Gemeenschap (zie in die zin arresten van 

28 oktober 1975, Rutili, 36/75, Jurispr. blz. 1219, punten 26 en 27; 27 oktober 1977, Bouchereau, 30/77, 

Jurispr. blz. 1999, punten 33 en 34; 14 maart 2000, Église de scientologie, C-54/99, Jurispr. blz. 1-1335, 

punt 17, en 14 oktober 2004, Omega, C-36/02, Jurispr. blz. 1-9609, punten 30 en 31). Daarbij is in de 

rechtspraak gepreciseerd dat het begrip openbare orde hoe dan ook, afgezien van de verstoring van de 

maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, veronderstelt dat sprake is van een 

werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging. die een fundamenteel belang van de samenleving 

aantast (zie met name reeds aangehaalde arresten Rutili, punt 28, en Bouchereau, punt 35, en arrest 

van 29 april 2004, Orfanopoulos en Oliveri, C-482/01 en C-493/01, Jurispr. blz. 1-5257, punt 66). 

 

24 Deze afbakening van de door een lidstaat in te roepen afwijkingen van dit grondbeginsel brengt met 

name mee, zoals uit artikel 27, lid 2, van richtlijn 2004/38 volgt, dat maatregelen die worden genomen 

om redenen van openbare orde of openbare veiligheid, willen zij gerechtvaardigd zijn, uitsluitend 

gebaseerd dienen te zijn op het gedrag van de betrokkene. Rechtvaardigingsgronden die niet 

rechtstreeks verband houden met het betrokken individuele geval of die zijn ingegeven door 

overwegingen van algemene preventie kunnen niet worden aanvaard.  

 

Met andere woorden, in een situatie als die van het hoofdgeding mag met de omstandigheid dat een 

burger van de Unie is uitgezet door een andere lidstaat, waar hij illegaal verbleef, doorzijn lidstaat van 

herkomst voor de beperking van het recht van vrij verkeer van die burger slechts rekening worden 

gehouden voor zover het persoonlijk gedrag van die burger een werkelijke, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving vormt." 

 

Derhalve dient er te worden besloten dat er geen wettelijke grond is om in bestreden beslissing over te 

gaan tot het niet bestaande beschouwen van de afgegeven bijlage 19ter. 

 

Derde onderdeel, 

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het arrest Ouhrami van 26 juli 2017 geoordeeld dat 

het inreisverbod pas rechtsgevolgen teweegbrengt vanaf het tijdstip van de vrijwillige of gedwongen 

uitvoering van de terugkeerverplichting en bijgevolg vanaf de daadwerkelijke terugkeer van de 

betrokkene naar zijn land van herkomst, een land van doorreis of een ander derde land. (HvJ, 26 juli 

2017, Ouhrami, C- 225/16, punt 49). 

 

Bijgevolg kan de motivering in de bestreden beslissing niet gevolgd worden: "Eens tot een inreisverbod 

is beslist, wordt u niet verondersteld nog langer op het Belgische grondgebied te verblijven en kan u 
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bijgevolg geen verblijfsrecht aanvragen, dit vloeit voort uit de bepalingen van artikel 44 decies § 4 van 

de wet van 15.12.1980." 

 

In datzelfde arrest heeft het Hof erop gewezen dat het niet aan de lidstaten toekomt om te beoordelen 

vanaf welk tijdstip de duur van het inreisverbod moet worden berekend. Het Hof preciseert dat "indien 

wordt aanvaard dat inreisverboden, waarvan de rechtsgrondslag een reeks op Europees niveau 

geharmoniseerde regels is, op verschillende tijdstippen beginnen en ophouden rechtsgevolgen teweeg 

te brengen, naargelang van de verschillende keuzen van de lidstaten in het kader van hun nationale 

wetgeving, het met richtlijn 2008/115 en met dergelijke inreisverboden nagestreefde doel in gevaar 

worden gebracht" (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-225/16, punten 40- 41). 

 

Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil 

zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De motivering van de bestreden beslissing met loutere verwijzing naar een inreisverbod is foutief, niet 

afdoende en lacuneus en kan bijgevolg niet aanvaard worden. De motiveringsplicht is geschonden. 

 

Vierde onderdeel, 

 

Vervolgens wijst verzoeker erop dat uw Raad op 8 februari 2016, bij arrest met nummer 161 497, in 

meerdere zaken meerdere prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Hof van Justitie. Deze prejudiciële 

vragen zijn bij het Hof van Justitie gekend onder het rolnummer 82/16 en de terechtzitting is doorgegaan 

op 28 februari 2017. Deze prejudiciële vragen hebben betrekking op beslissingen genomen in navolging 

van verblijfsaanvragen in het kader van gezinshereniging met Belgen, in casu als statische Unieburgers, 

aanvragen waarbij een bijlage 19ter werd afgeleverd en de aanvragers in het bezit werden gesteld van 

een attest van immatriculatie, maar waarbij de gemachtigde van de staatssecretaris vervolgens besloten 

heeft om de verblijfsaanvragen niet in aanmerking te nemen omwille van een geldend en definitief 

inreisverbod dat eerder aan de betrokkenen werd opgelegd, waarbij de reeds afgegeven bijlagen 19ter 

en attesten van immatriculatie werden ingetrokken en waarbij de betrokkenen werden aangemaand 

gevolg te geven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten dan wel gevolg te geven aan een 

nieuw bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

In voormeld arrest van de Raad van 8 februari 2016 wordt onder meer het volgende gesteld: "7.11. Het 

voorgaande doet de Raad besluiten dat de kernvraag in bovenvermelde zaken in essentie betrekking 

heeft op de verhouding of het conflict tussen geldende inreisverboden opgelegd in het kader van richtlijn 

2008/115/EG, enerzijds. en de bescherming van de grondrechten in het Handvest in het bijzonder het 

recht op eerbiediging van het gezinsleven en het belang van het kind, alsook de handhaving van artikel 

20 VWEU anderzijds. In eerdere rechtspraak gewezen door de Raad kwam dit conflict of deze 

verhouding tussen de vermelde Unierechtelijke instrumenten nog niet aan bod." 

 

De prejudiciële vragen, gesteld in het arrest van 8 februari 2016 waren de volgende:  

"1. Dient het Unierecht in het bijzonder artikel 20 VWEU, de artikelen 5 en 11 van richtlijn 2008/115/EG 

in samenhang met de artikelen 7 en 24 van het Handvest, zo te worden uitgelegd dat het zich in 

bepaalde omstandigheden verzet tegen een nationale praktijk waarbij een verblijfsaanvraag, ingediend 

door een familielid-derdelander in het kader van gezinshereniging met een Unieburger in de lidstaat 

waar de betrokken Unieburger woont en waarvan hij de nationaliteit heeft en die geen gebruik heeft 

gemaakt van zijn recht van vrij verkeer en vestiging (hierna: statische Unieburger l niet in aanmerking 

wordt genomen - al dan niet gepaard met de afgifte van een verwijderingsbeslissing - om de enkele 

reden dat het betrokken familielid-derdelander onder een geldend inreisverbod met Europese dimensie 

staat?  

a) Is het voor de beoordeling van zulke omstandigheden van belang dat er tussen het familielid- 

derdelander en de statische Unieburger een afhankelijkheidsrelatie bestaat die verdergaat dan een 

loutere gezinsband? Indien zo, welke factoren spelen een rol in het bepalen van het bestaan van een 

afhankelijkheidsrelatie? Kan hiervoor nuttig worden verwezen naar de rechtspraak met betrekking tot 

het bestaan van een gezinsleven onder artikel 8 EVRM en artikel 7 van het Handvest?  

b) Wat minderjarige kinderen specifiek betreft, vereist artikel 20 VWEU meer dan een biologische band 

tussen de ouder-derdelander en het kind-Unieburger? Is het hierbij van belang dat een samenwoning 

wordt aangetoond, of volstaan affectieve en financiële banden, zoals een verblijfs- of bezoekregeling en 

het betalen van alimentatie? Kan hiervoor nuttig worden verwezen naar het gestelde in HvJ 10juli 2014, 

C-244/13, Ogieriakhi, pt. 38 en 39; HvJ 16 juli 2015, Singh e.a., C-218/14, pt. 54; en HvJ 6 december 
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2012, gevoegde zaken C-356/11 en C-357/11, O. en S., pt. 56?Zie in dit verband ook de hangende 

prejudiciële verwijzing C-133/15.  

c) Is het gegeven dat het gezinsleven is ontstaan op een moment dat de derdelander reeds onder 

inreisverbod stond en zich dus bewust was van het feit dat hij onregelmatig in de lidstaat verbleef van 

belang voorde beoordeling van zulke omstandigheden? Kan dit gegeven nuttig worden aangewend om 

een mogelijk misbruik van verblijfsprocedures in het kader van gezinshereniging tegen te gaan?  

d) Is het gegeven dat geen rechtsmiddel in de zin van artikel 13, lid 1 van de richtlijn 2008/115/EG werd 

aangewend tegen de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod of het gegeven dat het beroep 

tegen deze beslissing tot opleggen van het een inreisverbod werd verworpen van belang voor de 

beoordeling van zulke omstandigheden ?  

e) Is het gegeven dat het inreisverbod werd opgelegd omwille van redenen van openbare orde dan wel 

omwille van onregelmatig verblijf een relevant element? Zo ja, moet ook worden onderzocht of de 

betrokken derdelander een werkelijke, actuele en genoegzaam ernstige bedreiging vormt voor een 

fundamenteel belang van de samenleving? Kunnen in dit opzicht artikelen 27 en 28 van richtlijn 

2004/38/EG, die omgezet werden in artikelen 43 en 45 van de Vreemdelingenwet, en bijhorende 

rechtspraak van het Hof van Justitie omtrent openbare orde naar analogie worden toegepast op 

familieleden van statische Unieburgers? (cf. de hangende prejudiciële verwijzingen C-165/14 en C-

304/14)  

2. Dient het Unierecht. in het bijzonder artikel 5 van richtlijn 2008/115//EG en de artikelen 7 en 24 van 

het Handvest, zo te worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale praktijk waarbij een 

geldend inreisverbod wordt tegengeworpen om een latere aanvraag om gezinshereniging met een 

statische Unieburger, ingediend ov het grondgebied van een lidstaat, niet in aanmerking te nemen 

zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met het gezins- en familieleven en het belang van 

betrokken kinderen waarvan in die latere aanvraag om gezinshereniging melding werd gemaakt?  

3. Dient het Unierecht. in het bijzonder artikel 5 van richtlijn 2008/115//EG en de artikelen 7 en 24 van 

het Handvest, zo te worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale praktijk waarbij ten 

aanzien van een derdelander die reeds onder een geldend inreisverbod staat, een 

verwijderingsbeslissing wordt genomen zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met het gezins- en 

familieleven en het belang van betrokken kinderen waarvan in een latere aanvraag om gezinshereniging 

met een statische Unieburger. d.i. na het opleggen van het inreisverbod. melding werd gemaakt?  

4. Houdt artikel 11, lid 3 van richtlijn 2008/115/EG in dat een derdelander een verzoek tot opheffing of 

opschorting van een geldend en definitief inreisverbod in principe steeds moet indienen buiten de 

Europese Unie of zijn er omstandigheden waarin hij dit verzoek ook in de Europese Unie kan indienen? 

a) Moet artikel 11, lid 3? derde en vierde alinea van lichtlijn 2008/11S/EG worden begrepen in die zin 

dat in elk individueel geval of in alle categorieën van gevallen zonder meer moet zijn voldaan aan het 

gestelde in artikel 11, lid 3, eerste alinea van diezelfde richtlijn dat de intrekking of de schorsing van het 

inreisverbod slechts kan worden overwogen mits de betrokken derdelander aantoont het grondgebied 

geheel in overeenstemming met het terugkeerbesluit te hebben verlaten ?  

b) Verzetten de artikelen 5 en 11 van richtlijn 2008/115/EG zich tegen een uitlegging waarbij een 

verblijfsaanvraag in het kader van gezinshereniging met een statische Unieburger; die zijn recht van vrij 

verkeer en vestiging niet heeft uitgeoefend, wordt beschouwd als een impliciete (tijdelijke) aanvraag tot 

opheffing of opschorting van het geldend en definitief inreisverbod waarbij\ als blijkt dat niet is voldaan 

aan de verblijfsvoorwaarden, het geldend en definitief inreisverbod weer herleeft? 

c) Is het gegeven dat de verplichting om een verzoek tot opheffing of opschorting in het land van 

herkomst in te dienen eventueel enkel een tijdelijke scheiding met zich meebrengt tussen de 

derdelander en de statische Unieburger een relevant element? Zijn er omstandigheden waarin niettemin 

artikelen 7 en 24 van het Handvest zich verzetten tegen een tijdelijke scheiding?  

d) Is het gegeven dat de verplichting om een verzoek tot opheffing of opschorting in het land van 

herkomst in te dienen enkel tot gevolg heeft dat de Unieburger desgevallend slechts voor beperkte tijd 

het grondgebied van de Europese Unie in zijn geheel dient te verlaten, een relevant element? Zijn er 

omstandigheden waarin niettemin artikel 20 VWEU zich verzet tegen het gegeven dat de statische 

Unieburger voor beperkte tijd het grondgebied van de Europese Unie in zijn geheel dient te verlaten ?" 

 

De zaak is gekend onder rolnummer C-82/16 bij het Hof van Justitie; in de conclusies van 

advocaatgeneraal wordt alvast het volgende standpunt ingenomen, waar verzoeker zich eveneens 

achter schaart::  

" Nationale praktijk waarbij aanvragen voor gezinshereniging niet worden behandelden artikel 20 VWEU 

 

47. De litigieuze administratieve praktijk gaat als volgt. Wanneer een derdelander tegen wie een geldig 

en definitief inreisverbod van ten minste drie jaar is uitgevaardigd, naderhand in België een 

verblijfsaanvraag indient met het oog op gezinshereniging met een Unieburger, wordt zijn aanvraag niet 
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behandeld door de bevoegde autoriteiten. Er bestaat geen speelruimte om in specifieke gevallen 

rekening te houden met het familie- en gezinsleven, de belangen van het kind (in voorkomend geval) of 

het feit dat het Belgische familielid een Unieburger is. 

 

48. De Belgische regering betoogt dat die administratieve praktijk binnen de ruime beoordelingsmarge 

valt waarover de lidstaten beschikken, en dat de eerste vraag daarom ontkennend moet worden 

beantwoord. De Commissie en de verzoekende partijen die in de onderhavige procedure opmerkingen 

hebben gemaakt, zijn het daarmee niet eens. Griekenland is van mening dat de in het hoofdgeding aan 

de orde zijnde aanvragen - onder voorbehoud van een beoordeling van de omstandigheden van het 

geval - binnen de werkingssfeer van artikel 20 VWEU vallen. 

49. Ook ik ben het met het betoog van de Belgische regering niet eens. 

 

50. In de eerste plaats komt het mij voor dat de administratieve praktijk in kwestie zo nauw samenhangt 

met het recht van de betrokken Unieburger om zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te 

verplaatsen en er vrij te verblijven, dat zij wezenlijk verband houdt met de door artikel 20 VWEU 

gewaarborgde rechten. Deze praktijk heeft tot gevolg dat bij voorbaat niet in overweging wordt genomen 

of de derdelander en de betrokken Unieburger in een bepaald geval onder het begrip „zeer bijzondere 

situaties" vallen. waardoor de betrokken lidstaat mogelijkerwijs gehouden is de rechten te eerbiedigen 

die aan die Unieburger op het grondgebied van de Europese Unie toekomen. Volgens mii dreigt zo 

afbreuk te worden gedaan aan het effectieve genot van de belangrijkste rechten die voortvloeien uit de 

status van Unieburger. 

 

51. De verwijzende rechter wijst erop dat de betrokken derdelanders in beginsel krachtens nationale 

bepalingen België en het gezamenlijke grondgebied van de lidstaten moeten verlaten. Zolang een 

inreisverbod van kracht is, kan geen verblijfsaanvraag worden ingediend op het Belgische grondgebied. 

Verzoeken tot intrekking of schorsing van een inreisverbod kunnen enkel worden ingediend buiten 

België. Bovendien moet de verzoeker schriftelijk bewijs overleggen waaruit blijkt dat hij die lidstaat heeft 

verlaten. 

 

52. Tegen deze achtergrond kan een praktijk waarbij aanvragen voor gezinshereniging niet eens 

worden behandeld, voor de betrokken Unieburger potentieel verstrekkende consequenties hebben 

wanneer sprake is van een afhankelijkheidsrelatie die onder het bovengenoemde begrip „zeer 

bijzondere situaties" valt.(45') Deze opvatting vindt steun in de opmerking van de verwijzende rechter 

dat in gevallen waarin sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen de Unieburger en zijn familielid 

dat een onderdaan is van een derde land, de Belgische staatsburger genoodzaakt kan zijn het 

grondgebied van de Europese Unie te verlaten om zich bij zijn familielid te voegen. Dit heeft op zijn 

beurt tot gevolg dat de betrokken Unieburger het effectieve genot van zijn rechten als burger van de 

Europese Unie wordt ontzegd. 

 

53. In de tweede plaats moet - voor zover de door de verwijzende rechter beschreven administratieve 

praktijk binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt - rekening worden gehouden met de artikelen 7 

en 24 van het Handvest.(46) Het feit dat de litigieuze nationale praktijk een automatisme is, impliceert 

dat er geen ruimte is om in individuele gevallen na te gaan of de in die bepalingen erkende rechten van 

de betrokken Unieburger gewaarborgd worden.(47) 

 

54. In de derde plaats beschikken de lidstaten weliswaar over enige beoordelingsruimte om in hun 

interne recht procedurele voorschriften vast te stellen voor rechtsvorderingen tot bescherming van de 

rechten die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen, maar deze voorschriften mogen de uitoefening 

van de rechten die Unieburgers aan artikel 20 VWEU ontlenen, in de praktijk niet onmogelijk of uiterst 

moeilijk maken.(48) 

 

55. Wanneer ten opzichte van de betrokken derdelander sprake is van een afhankelijkheidsrelatie, kan 

een nationale praktijk als die welke wordt beschreven in de verwijzingsbeslissing, die automatisch wordt 

toegepast en geen ruimte laat voor uitzonderingen, afbreuk doen aan het recht van de Unieburger om 

niet alleen in de lidstaat van zijn nationaliteit, maar zelfs op het grondgebied van de Europese Unie als 

geheel te verblijven. (49) 

 

56. Ten slotte geeft de door de verwijzende rechter beschreven praktijk mogelijkerwijs aanleiding tot een 

anomalie. De procedure van richtlijn 2003/86 voor de indiening en behandeling van aanvragen voor 

gezinshereniging, stemt niet geheel overeen met de nationale procedures in de onderhavige zaken. 

Niettemin kan een gezinshereniger die onderdaan is van een derde land en wettig in de Europese Unie 
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verblijft, op grond van die richtlijn rekenen op een zorgvuldiger onderzoek van zijn aanvraag voor 

gezinshereniging dan aan Unieburgers zoals die in de onderhavige zeven zaken is vergund. 

 

57. Artikel 5 van richtlijn 2003/86 heeft betrekking op de indiening en behandeling van aanvragen voor 

gezinshereniging. Anders dan het geval is bij de door de verwijzende rechter beschreven 

administratieve praktijk, impliceren de krachtens die richtlijn op de lidstaten rustende verplichtingen om 

aanvragen voor gezinshereniging te behandelen, dat de bevoegde autoriteiten niet automatisch mogen 

weigeren aanvragen op grond van die richtlijn te behandelen wanneer het familielid dat onderdaan is 

van een derde land, zich reeds in de betrokken lidstaat bevindt.(50) De procedure voor de indiening en 

behandeling van aanvragen voor gezinshereniging op grond van richtlijn 2003/86 lijkt de in die richtlijn 

bedoelde gezinshereniger die onderdaan is van een derde land, dan ook in een gunstiger positie te 

plaatsen dan een Unieburger die verkeert in een positie als die welke in de verwijzingsbeslissing wordt 

beschreven, van wie de rechten zijn neergelegd in artikel 20 VWEU. 

 

58. Derhalve moet mijns inziens over de principekwestie die de verwijzende rechter in zijn eerste vraag 

aan de orde heeft gesteld, het standpunt worden ingenomen dat de litigieuze administratieve praktijk 

onverenigbaar is met artikel 20 VWEU, gelezen in samenhang met de artikelen 7 en 24 van het 

Handvest. 

 

59. Mocht het Hof - in afwijking van mijn zienswijze - oordelen dat de litigieuze administratieve praktijk 

niet binnen de werkingssfeer van artikel 20 VWEU valt, hoeft dit niet noodzakelijk te betekenen dat de 

grondrechten van de betrokken personen niet worden beschermd. De nationale rechter zou in dat geval 

moeten nagaan of die praktijk verenigbaar is met artikel 8 EVRM.(51) In dit verband moet het 

evenredigheidsbeginsel in acht worden genomen.(52) Het is dan ook twijfelachtig of van een 

automatisch toegepaste administratieve praktijk waarbij aanvragen voor een verblijfsvergunning met het 

oog op gezinshereniging zonder inhoudelijk onderzoek worden afgewezen, kan worden gezegd dat 

daarbij rekening wordt gehouden met de factoren die moeten worden beoordeeld om vast te stellen of 

het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven wordt gewaarborgd.(53) 

 

Ook in voorliggend geval heeft de kernvraag in essentie betrekking heeft op de verhouding of het 

conflict tussen geldende inreisverboden opgelegd in het kader van richtlijn 2008/115/EG, enerzijds, en 

de bescherming van de grondrechten in het Handvest, in het bijzonder, het recht op eerbiediging van 

het gezinsleven, anderzijds. De rechten van het kind van verzoeker in het kader van artikel 20 VWEU, 

artikelen 7 en 24 Handvest Grondrechten en artikel 8 EVRM worden door de bestreden beslissing 

onevenredig ingeperkt. 

 

Uw Raad zou vooruitlopen op het antwoord van het Hof van Justitie, mocht zij zich thans reeds in deze 

of gene zin uitspreken over de betrokken problematiek, die - het weze herhaald - ook in casu in het licht 

van de thans bestreden beslissing, aan de orde is. 

 

Het zou absoluut niet opportuun zijn dat uw Raad de behandeling van de zaak slechts verder wenst te 

zetten nadat het Hof van Justitie zich over de prejudiciële vragen heeft uitgesproken. Verzoeker verwijst 

naar het arrest RvV nr. 189 227 van 29 juni 2017.” 

 

4.2. De verwerende partij heeft zich in haar nota met opmerkingen beperkt tot haar standpunt dat het 

beroep onontvankelijk is. Voor haar standpunt wordt dus verwezen naar de hierboven weergegeven 

exceptie. 

 

4.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk worden onderzocht, zodat zij met kennis van 

zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

De relevante bepalingen van het door de verzoekende partij geschonden geachte artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet luiden als volgt: 

 

“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 : 
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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.” 

 

Artikel 20 van het VWEU luidt als volgt: 

 

 “1. Er wordt een burgerschap van de Unie ingesteld. Burger van de Unie is een ieder die de nationaliteit 

van een lidstaat bezit. Het burgerschap van de Unie komt naast het nationale burgerschap doch komt 

niet in de plaats daarvan. 

2. De burgers van de Unie genieten de rechten en hebben de plichten die bij de Verdragen zijn bepaald. 

Zij hebben, onder andere, 

a) het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven; 

b) het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en bij de 

gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waar zij verblijf houden, onder dezelfde voorwaarden als de 

onderdanen van die staat; 

c) het recht op bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere lidstaat op 

het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn, niet vertegenwoordigd 

is, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat; 

d) het recht om verzoekschriften tot het Europees Parlement te richten, zich tot de Europese 

ombudsman te wenden, alsook zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen en de 

adviesorganen van de Unie te richten en in die taal antwoord te krijgen. 

Deze rechten worden uitgeoefend onder de voorwaarden en binnen de grenzen welke bij de Verdragen 

en de maatregelen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld.” 

 

Blijkens het administratief dossier diende de verzoekende partij op 16 januari 2018 een aanvraag in van 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) als “ascendant” van haar 

Belgisch minderjarig kind zoals bedoeld in 40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

In zijn arrest van 8 mei 2018 (C-82/16) heeft het Hof van Justitie uitgelegd dat artikel 20 van het VWEU 

zich verzet tegen een praktijk van een lidstaat die inhoudt dat een verblijfsaanvraag met het oog op 

gezinshereniging, ingediend op zijn grondgebied door een derdelander die familielid is van een 

Unieburger die de nationaliteit van de lidstaat bezit en zijn recht van vrij verkeer nooit heeft uitgeoefend, 

niet in aanmerking neemt op de enkele grond dat deze derdelander de toegang tot dat grondgebied is 

verboden, zonder dat is onderzocht of er een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat tussen deze 

Unieburger en de genoemde derdelander dat de weigering om aan deze derdelander een afgeleid 

verblijfsrecht toe te kennen tot gevolg zou hebben dat de betrokken Unieburger feitelijk gedwongen is 

het grondgebied van de Unie als geheel te verlaten, zodat hem het effectieve genot van de voornaamste 

aan zijn status ontleende rechten wordt ontzegd. 

 

Daarbij heeft het Hof nader uitgelegd dat wanneer de Unieburger minderjarig is, bij de beoordeling of 

van een dergelijke afhankelijkheidsverhouding sprake is, in het belang van het kind rekening moet 

worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, met name de leeftijd van het kind, zijn 

lichamelijke en emotionele ontwikkeling, de mate waarin het een affectieve relatie met elk van zijn 

ouders heeft en het risico dat voor het evenwicht van het kind zou ontstaan indien het zou worden 

gescheiden van de ouder die onderdaan van een derde land is. Voor de vaststelling dat van een 

dergelijke afhankelijkheidsverhouding sprake is, is het niet voldoende dat er met deze onderdaan een 

gezinsband bestaat, of dat nu een biologische dan wel juridische is, noch is het daarvoor noodzakelijk 

dat het kind samenwoont met die onderdaan. 

 

Uit de bewoordingen van de bestreden beslissing volgt dat de verwerende partij van oordeel is dat een 

inreisverbod, waarvan de verzoekende partij vanuit het land van oorsprong of verblijf niet aan het 

bestuur heeft verzocht om het op te heffen of in te trekken, verhindert dat een latere verblijfsaanvraag, 

ingediend op het Belgische grondgebied, in overweging wordt genomen. 

 

Het standpunt van de verwerende partij dat de verzoekende partij zich eerst terug naar haar land van 

herkomst zou moeten begeven om vervolgens de opheffing of intrekking van het inreisverbod te vragen 

waardoor zij legaal naar België zou kunnen terugkeren, alvorens zij een verblijfsaanvraag als de 

onderhavige zou kunnen indienen, kan niet worden gevolgd. Immers heeft het Hof op dit punt in zijn 

arrest van 8 mei 2018 (C-82/16) in zeer duidelijke bewoordingen het volgende gesteld: 
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“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 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 

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.” 

 

En: 

 

“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.” 

 

De Raad kan alleen maar vaststellen dat er op geen enkele wijze werd onderzocht of er tussen de 

verzoekende partij en haar Belgisch minderjarig kind een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat 

dat aan de verzoekende partij op grond van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet een afgeleid 

verblijfsrecht moet worden toegekend, omdat het kind anders feitelijk gedwongen zou zijn om het 

grondgebied van de Unie als geheel te verlaten, zodat aan dit kind het effectieve genot van de 

voornaamste aan zijn status ontleende rechten, in casu artikel 20 van het VWEU, zou worden ontzegd. 

 

In zoverre de verwerende met haar verwijzing naar de motieven betreffende artikel 8 van het EVRM zou 

menen dat een voormeld onderzoek wel is gebeurd, wijst de Raad er vooreerst op dat de motieven die 

de verwerende partij in haar nota met opmerkingen citeert, geenszins opgenomen zijn in de in casu 

bestreden beslissing, zodat haar betoog dan ook feitelijke grondslag mist. In zoverre de verwerende 

partij wenst te wijzen op de door haar geciteerde motieven opgenomen in een eerder bevel om het 

grondgebied te verlaten om aan te tonen dat reeds een onderzoek werd gevoerd, stelt de Raad vast dat 

de motieven “Tijdens betrokkenes arrestatie door de politie van Antwerpen op 21.11.2017 blijkt dat 

betrokkenes partner N.L. (…) zwanger is. De uitgerekende datum is 15.12.2017. Het feit dat betrokkene 

dit kind reeds erkend heeft, geeft hem echter niet automatisch recht op verblijf. Te dezen heeft 

betrokkene de Belgische Staat voor een voldongen feit geplaatst door tijdens  zijn precair verblijf een 

kind te verwekken. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat er geen uitzonderlijke 

omstandigheden zijn die maken dat betrokkene zich niet zou moeten beroepen op de geijkte procedures 

voor het bekomen van verblijfsrecht, in te dienen bij de Belgische diplomatieke post in het land van 

herkomst. Een repatriëring naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent 
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geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het 

grondgebied, wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Moderne 

communicatiemiddelen kunnen de betrokkene in staat stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te 

blijven met zijn partner en toekomstig kind en zijn familiaal leven met hen verder te onderhouden.  Het 

feit dat betrokkene samenwoont met Mevrouw N.L. (…) en haar zoon N.M.D. (…) (°10.07.2009) uit een 

vorige relatie geeft hem niet automatisch recht op verblijft. Bovendien toont betrokkene niet aan dat er 

geen andere familieleden zijn die de mantelzorg van N.L. (…)’s zoon op zich kunnen nemen. Bovendien 

kunnen moderne communicatiemiddelen betrokkene in staat stellen om tijdens de scheiding in nauw 

contact te blijven met zijn partner en haar zoon, zodat er geen schending is van artikel 8 van het 

EVRM.” bezwaarlijk kunnen beschouwd worden als het vereiste afhankelijkheidsonderzoek, waarbij met 

alle omstandigheden van het geval, met name de leeftijd van het kind, zijn lichamelijke en emotionele 

ontwikkeling, de mate waarin het een affectieve relatie met elk van zijn ouders heeft en het risico dat 

voor het evenwicht van het kind zou ontstaan indien het zou worden gescheiden van de ouder die 

onderdaan van een derde land is, rekening moet gehouden worden. Dit klemt des te meer daar het kind 

van de verzoekende partij op het ogenblik van het in de nota met opmerkingen vermelde onderzoek nog 

niet geboren was.  

 

4.4. De verzoekende partij heeft aannemelijk gemaakt dat de verwerende partij artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet en het zorgvuldigheidsbeginsel heeft miskend.  

 

Het tweede middel is in de besproken mate gegrond. 

 

Een bespreking van de overige in deze middelen aangevoerde onderdelen en van de andere middelen 

dringt zich dan ook niet op. 

 

 

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 16 januari 2018 waarbij de onwettige afgifte van de bijlage 19ter als onbestaande 

wordt beschouwd, wordt vernietigd. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


