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 nr. 223 028 van 21 juni 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. CAMERLYNCK 

Kerkplein 21 

8800 RUMBEKE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 28 december 2018 

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

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 13 december 2018 tot niet in overwegingname van een aanvraag gezinshereniging en tot 

intrekking van de bijlage 19ter. 

 

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 12 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat B. CAMERLYNCK 

verschijnen voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 14 juni 2018 dient de verzoekende partij een aanvraag gezinshereniging in, meer bepaald in 

functie van haar minderjarige dochter.  

 

Op 18 juni 2018 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot niet inoverwegingname 

van deze aanvraag om reden dat de verzoekende partij het voorwerp uitmaakt van een definitief 

inreisverbod. Tegen deze beslissing dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Deze beslissing wordt bij arrest nr. 211 818 van 30 oktober 2018 door de 

Raad vernietigd.  
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1.2. Op 13 december 2018 beslist de gemachtigde van de minister opnieuw tot niet inoverwegingname 

van deze aanvraag gezinshereniging.  

 

Dit is de bestreden beslissing, en ze is als volgt gemotiveerd:  

 

“A. A. A., M.  

Nationaliteit Egypte  

Geboren op (…)1994  

Verblijvende te (…)  

NN. 094122063943  

 

Op 14.06.2018 heeft u een aanvraag gezinshereniging (bijlage 19 ter) ingediend als ouder van een 

minderjarig Europees kind, de genaamde F. M. E. M. NN : xxx. Op 18/06/2018 werd er reeds een niet-

inoverwegingname van deze aanvraag genomen. Deze beslissing werd vernietigd door de RVV op 

30/10/2018 in zijn arrest van 211818. Onderhavige beslissing betreft een nieuwe beslissing na het 

vernietigingsarrest. De aanvraag wordt opnieuw niet-inoverweging genomen.  

 

Om het verblijfsrecht als gezinslid te bekomen, dient u niet enkel te voldoen aan de voorwaarden van 

artikel 40 bis van de wet van 15/12/80 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, maar ook aan het recht tot binnenkomst in België 

(arrest van de Raad v State n 238.596 van 09/08/2016).  

 

U bent tijdelijk van dit recht ontzegd, gezien u het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod (bijlage 13 

sexies) van drie jaar genomen op 09/06/2018 en u betekend op 09/06/2018, dewelke nog steeds van 

kracht is gezien deze niet is ingetrokken door het bestuur of is opgeheven.  

 

Bovendien, ook al heeft u het grondgebied niet verlaten, bestaat het inreisverbod ook al begint de 

termijn pas te lopen vanaf de datum waarop u effectief het grondgebied van België zou verlaten (arrest 

van de Raad v State n°240.394 van 14/01/2018).  

 

Bijkomend dient er, overeenkomstig het Arrest van Hof van Justitie in de zaak C-82/16 van 8 mei 2°J 8. 

beoordeeld te worden of er een zodanige afhankelijkheidsverhouding tussen u en uw kind bestaat dat 

deze kan rechtvaardigen dat aan u een afgeleid verblijfsrecht moet worden toegekend. Daarbij dient te 

worden benadrukt dat het loutere bestaan van een gezinsband tussen de minderjarige en zijn ouder die 

derdelander is, niet kan volstaan als rechtvaardiging om aan die ouder een afgeleid recht van verblijf toe 

te kennen.  

 

In casu blijkt niet dat er sprake is van een zodanige afhankelijkheidsverhouding dat deze u de 

toekenning van een afgeleid verblijfsrecht rechtvaardigt. Bovendien blijkt nergens uit het dossier dat de 

minderjarige buitengewoon afhankelijk is van u. Er blijkt geen afhankelijkheidsrelatie tussen u en uw 

kind te bestaan in die zin dat uw aanwezigheid in het Rijk werkelijk is vereist. Nergens uit het dossier 

blijkt dat uw aanwezigheid onontbeerlijk is om uw vaderschap te kunnen opnemen. Niets sluit uit dat u 

financieel bijdraagt vanuit het buitenland en er een andere contactregeling kan worden getroffen via 

moderne communicatiemiddelen of occasionele bezoeken van uw dochter en partner aan u in 

buitenland. Minstens tot op het moment dat u de opheffing van het inreisverbod heeft bekomen of u de 

termijn van de inreisverbod hebt gerespecteerd en u legaal kan terugkeren naar België.  

 

Bovendien brengt de verplichting om het Belgisch grondgebied te verlaten enkel een tijdelijke scheiding 

met zich mee tussen u en uw minderjarig kind en heeft niet tot gevolg dat het u definitief onmogelijk 

wordt gemaakt om in de toekomst een familieleven met het kind in België te ontwikkelen.  

 

Op grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat uit niets blijkt dat de naleving van de verplichting 

voor u om het Belgisch grondgebied en van de Europese Unie te verlaten teneinde, de opheffing of 

opschorting van het voor u geldende inreisverbod te verzoeken uw minderjarig kind ertoe zou dwingen u 

te vergezellen en dus eveneens het grondgebied van de Unie in zijn geheel te verlaten. Het kind verblijft 

immers bij de moeder, de genaamde FMC, die verblijfsrecht heeft in België.  

 

Het bestaan van dit inreisverbod, dewelke nog steeds van kracht is, rechtvaardigt de intrekking van de 

bijlage 19 ter, waarvan de afgifte als onbestaande moet worden beschouwd.” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 62 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), van artikel 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen van 29 juli 1991, van de materiële motiveringsplicht, en van het 

redelijkheidsbeginsel.  

 

De verzoekende partij licht het eerste middel als volgt toe:  

 

“Verzoeker meent volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing:   

· Schending van art. 62 van de Wet van 15.12.1980 

· Schending van art. 3 van de Wet van 29.07.1991   

· Schending van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de  

materiële motivering;   

· Schending van het redelijkheidsbeginsel en behoorlijk bestuur   

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:   

 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed (…)”   

 

ALGEMEEN   

 

Aan artikel 62 Vreemdelingenwet is slechts voldaan wanneer de motivering van de administratieve  

beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St. nr. 43.522, 29 juni 1993, R.A.C.E. 1993), en meer bepaald  

4  passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St. nr. 53.583, 7 juni 1995, Rev.dr.étr. 1995, 326) of nog 

duidelijk,  nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St. nr. 42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E. 1993).   

 

Artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de  

bestuurshandelingen bepalen het volgende:   

 

“Artikel 2: De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk  worden 

gemotiveerd.   

Artikel 3: De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelde die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.”  

 

De motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur vereist dat de motivering van een  

bestuurshandeling volledig, precies en relevant is (R.v.St. nr. 55.056, 7 september 1995, Rev.dr.étr. 

1996,  249).   

 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven  

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de  

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de  

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde  in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten.   

 

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 belangrijkste 

bestaansreden van  de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 

1991, bestaat erin dat  verzoeker in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen 

aantreffen op grond waarvan  ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan, 

of de overheid is uitgegaan van  gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond  daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat 

verzoeker met kennis van zaken zou  kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een 

annulatieberoep te bestrijden.  

 

De afdoende formele motivering moet aldus de rechtsbescherming van verzoeker garanderen. Het 

loutere  feit dat een beslissing formeel is gemotiveerd, betekent niet dat verzoeker geen kritiek meer zou 



  

 

 

X - Pagina 4 

kunnen  leveren op die formele motivering. Zelfs al is een beslissing formeel gemotiveerd, en zelfs al 

kent verzoeker  aldus de motieven, dan nog kan het zijn dat de bestreden beslissing niet afdoende werd 

gemotiveerd (RvS  18 maart 2010, nr. 202.029).   

 

De motivering moet in dit opzicht draagkrachtig zijn, hetgeen wil zeggen dat zij voldoende duidelijk, juist,  

niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn. De motivering is slechts volledig 

indien  zij een grondslag vormt voor alle onderdelen van de beslissing (RvS 12 oktober 2007, nr. 

175.719; RvS 24  september 2008 186.486).   

 

CONCREET  Verzoeker meent dat bovenvermelde rechtsregels door de dienst Vreemdelingenzaken in 

casu opnieuw  werden geschonden.   

 

Verzoeker diende een aanvraag gezinshereniging als vader van een minderjarige burger van de 

Europese  Unie en baseerde zich aldus op art. 40bis Vreemdelingenwet dat stelt:   

 

§ 1. Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop 

de familieleden  van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende 

bepalingen op hen van toepassing.  5  § 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd :  

1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als  zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt;  2° de partner, die hem begeleidt of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie 

overeenkomstig een wet een  geregistreerd partnerschap heeft gesloten.  De partners moeten aan de 

volgende voorwaarden voldoen :  a) bewijzen een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele 

partnerrelatie te onderhouden.  Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond :  - 

indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken 

in België of  een ander land te hebben samengewoond;  - ofwel indien de partners bewijzen dat zij 

elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de aanvraag, kennen en  het bewijs leveren dat zij 

regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact  onderhielden en 

dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze  

ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen;  - ofwel indien de partners een gemeenschappelijk 

kind hebben;  b) met elkaar komen samenleven;  c) [3 beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. De 

minimumleeftijd van de partners wordt teruggebracht tot achttien jaar  wanneer zij het bewijs leveren 

van een samenwoning van ten minste een jaar voordat de vreemdeling bij wie men zich  voegt, in het 

Rijk aankwam;]3  d) ongehuwd zijn en geen duurzame en stabiele partnerrelatie hebben met een 

andere persoon;  e) geen personen zijn bedoeld in artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek.  f) 

[3 ten aanzien van geen van beiden is een definitieve beslissing genomen tot weigering van de 

voltrekking van het  huwelijk op basis van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek.]3  3° de 

bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° of 2°, 

beneden  de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen 

voegen, voor zover de  vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde geregistreerde 

partner over het recht van bewaring  beschikt en, indien het recht van bewaring wordt gedeeld, op 

voorwaarde dat de andere houder van het recht van  bewaring zijn toestemming heeft gegeven;  4° de 

bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° of 2°, 

die te  hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen;  [2 5° de vader of de moeder van 

een minderjarige burger van de Europese Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2°,  voor zover de 

laatstgenoemde te zijnen laste is en hij daadwerkelijk over het hoederecht beschikt.]2  De Koning 

bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de gevallen waarbij een partnerschap 

dat  geregistreerd werd op basis van een vreemde wet, moet beschouwd worden als zijnde 

gelijkwaardig met een huwelijk in  België.  § 3. De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie 

zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 3, bedoelde burger  van de Unie te begeleiden of zich bij hem te 

voegen voorzover zij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde  vervullen. Indien het familieleden 

betreft die geen burger van de Unie zijn, moeten zij de in artikel 41, tweede lid,  bedoelde voorwaarde 

vervullen.  § 4. De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in 

artikel 40, § 4, eerste lid, 1° en  2°, bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen 

voor een periode van meer dan drie maanden  voor zover zij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde 

voorwaarde vervullen. Indien het familieleden betreft die geen burger  van de Unie zijn, moeten zij de in 

artikel 41, tweede lid, bedoelde voorwaarde vervullen.  De in artikel 40, § 4, eerste lid, 2°, bedoelde 

burger van de Unie moet dan tevens het bewijs leveren dat hij over  voldoende bestaansmiddelen 

beschikt op te voorkomen dat de in § 2 bedoelde familieleden tijdens zijn verblijf ten laste  komen van 

het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en dat hij over een verzekering beschikt die de ziektekosten 

van zijn  familieleden in het Rijk volledig dekt. In het kader van de evaluatie van de bestaansmiddelen 
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wordt rekening gehouden  met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie, waarbij ondermeer 

rekening gehouden wordt met de aard en de  regelmaat van diens inkomsten en met het aantal 

familieleden die te zijnen laste zijn.  De in artikel 40, § 4, eerste lid, 3°, bedoelde burger van de Unie kan 

zich enkel laten begeleiden of vervoegen door de in  § 2, eerste lid, 1° en 2°, bedoelde familieleden, 

alsmede door zijn kinderen of door de kinderen van de familieleden  bedoeld in 1° en 2° die te zijnen 

laste zijn, voorzover zij al naargelang het geval voldoen aan de in artikel 41, eerste lid of  tweede lid 

bedoelde voorwaarde.]  [2 Het in § 2, eerste lid, 5°, bedoelde familielid moet het bewijs leveren dat hij 

over voldoende bestaansmiddelen  beschikt om in zijn eigen behoeften en die van zijn kind, burger van 

de Unie, te voorzien, om niet ten laste te komen van  het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en over 

een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt. In het kader  van de evaluatie van de 

bestaansmiddelen wordt met name rekening gehouden met hun aard en hun regelmaat.]   

 

Concreet baseerde verzoeker zich op art. 40bis, §2, eerste lid, 5° Vreemdelingenwet; dat verwijst naar 

de  minderjarige burger van de EU als ook bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° Vreemdelingenwet.   

 

 Samengenomen dient verzoeker aldus om als ouder van een minderjarige Unieburger in aanmerking te  

komen voor gezinshereniging aan te tonen dat:   

· zijn kind voldoet aan de voorwaarden van een economisch niet-actieve Unieburger (voldoende  

bestaansmiddelen en een ziekteverzekering)   

· het kind ten laste is van de ouder   

· verzoeker het hoederecht heeft   

· verzoeker voldoende bestaansmiddelen heeft   

· verzoeker over een ziekteverzekering beschikt   

 

In de beslissing van de DVZ staat als motivering:   

 

“Om het verblijfsrecht als gezinslid te bekomen, dient u niet enkel te voldoen aan de voorwaarden  van 

artikel 40bis van de wet van 15/12/80 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,  de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, maar ook aan het recht tot binnenkomst in  België 

(arrest van de Raad v State n° 238.596 van 09/08/2016).   

 

U bent tijdelijk van dit recht ontzegd, gezien u het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod (bijlage  13 

sexies) van drie jaar genomen op 09/06/2018  en u betekend op 09/06/2018, dewelke nog steeds  van 

kracht is gezien deze niet is ingetrokken door het bestuur of is opgeheven.   

 

Bovendien, ook al heeft u het grondgebied niet verlaten, bestaat het inreisverbod ook al begint de  

termijn pas te lopen vanaf de datum waarop u effectief het grondgebied van België zou verlaten  (arrest 

van de Raad v State n°240.394 van 14/01/2018)”.   

 

Verzoeker meent dat deze motivering niet afdoende is.   

 

Er dient vooreerst benadrukt dat deze motivering identiek is aan deze geformuleerd in de eerder  

vernietigde beslissing dd. 18.06.2018 (stuk 2).   

 

Er blijkt vooreerst dat de eigenlijke gezinsband (het feit dat verzoeker de vader is van een minderjarige 

EU  burger) niet in twijfel wordt getrokken.   

 

Verzoeker is van oordeel dat het inreisverbod niet kan ingeroepen worden om de aanvraag  

gezinshereniging niet in overweging te willen nemen. Immers, verzoeker verblijft nog steeds in België !   

 

Verzoeker verwijst hiertoe naar het arrest van het Europees Hof van Justitie C-225/16 (Ouhrami) van 26 

juli  2017.   

Dit arrest stelt duidelijk dat de looptijd van een inreisverbod pas ingaat vanaf de datum waarop de  

vreemdeling het grondgebied van de lidstaten daadwerkelijk verlaten heeft.  Aangezien een inreisverbod 

volgens het Europees Hof niet in werking kan treden bij blijvende aanwezigheid  op het Belgisch 

grondgebied kan DVZ een niet-uitgevoerd BGV met inreisverbod onmogelijk inroepen als  motief om 

een latere verblijfsaanvraag niet in aanmerking te nemen of ten gronde te weigeren.   

 

In antwoord op enkele prejudiciële vragen van de RVV, stelde advocaat-generaal Sharpston alvast in 

haar  conclusie dat artikel 20 VWEU, gelezen in combinatie met de artikelen 7 & 24 Handvest van de  

Grondrechten van de EU zich verzet tegen de automatische weigering van een verblijfsaanvraag op het  
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grondgebied van een derdelands familielid van een statische Unieburger, die het voorwerp uitmaakt van  

een inreisverbod, opgelegd in toepassing van Terugkeerrichtlijn (Concl. adv-gen Sharpston 26 oktober 

2017,  C-82/16).   

 

Dit werd ook duidelijk zo bevestigd in het vorig vernietigingsarrest van de RVV (arrest nr 211 818 in 

zaak  met rolnummer 221 838).  

 

Zoals hierboven aangegeven meent verzoeker dat hij voldoet aan de voorwaarden van art. 40bis  

Vreemdelingenwet en in de bestreden beslissing van de DVZ staat niet afdoende gemotiveerd waarom 

hij  niet in aanmerking zou komen.   

 

Uit de Vreemdelingenwet volgt evenwel dat het recht op binnenkomst en het recht op verblijf, zoals het  

wordt toegekend aan familieleden van EU-burgers vernoemd in artikel 40bis van de Vreemdelingenwet,  

enkel kan worden beperkt in twee welbepaalde gevallen:   

· Artikel 42septies van de Vreemdelingenwet:   

“De minister of zijn gemachtigde kan de binnenkomst weigeren of een einde stellen aan het  

verblijfsrecht van de burger van de Unie of van zijn familieleden indien deze of dezen valse of  

misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebben gebruikt, of fraude gepleegd hebben  

of ander onwettige middelen gebruikt hebben die van doorslaggevend belang geweest zijn voor de  

erkenning van dit recht”.   

 

In casu blijkt nergens in de bestreden beslissing dat de aanvraag van een verblijfskaart van  een 

familielid van een Unieburger niet in aanmerking werd genomen omwille van fraude of  misbruik.   

 

· Artikel 43 van de Vreemdelingenwet:  “De binnenkomst en het verblijf mogen aan de burgers van de 

Unie en hun familieleden slechts  geweigerd worden om redenen van openbare orde, van nationale 

veiligheid of van volksgezondheid en  zulks binnen de hierna vermelde perken: 1° de redenen mogen 

niet ingeroepen worden voor  economische doeleinden; 2° de om redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid genomen  maatregelen moeten in overeenstemming zijn met het 

evenredigheidsbeginsel en uitsluitend  gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokkene. 

Strafrechtelijke veroordelingen vormen  als zodanig geen reden voor deze maatregelen. Het gedrag van 

de betrokkene moet een actuele,  werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving  vormen. Motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband 

houden met algemene  preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd; 3° het verval van het 

document dat de  binnenkomst en het verblijf op het Belgisch grondgebied heeft toegelaten, kan op 

zichzelf de  verwijdering van het grondgebied niet wettigen; 4° alleen ziekten vermeld in de bij deze wet 

gevoegde  lijst kunnen een weigering van binnenkomst of het verblijf rechtvaardigen. Het optreden van 

een ziekte  later dan drie maanden na aankomst op het grondgebied kan geen reden voor verwijdering 

van het  grondgebied vormen. Om te beoordelen of de betrokkene een gevaar vormt voor de openbare 

orde of  de nationale veiligheid kan de minister of zijn gemachtigde bij de afgifte van de verklaring van  

inschrijving dan wel bij de afgifte van de verblijfskaart, zonodig de lidstaat van oorsprong en eventueel  

andere lidstaten, verzoeken om mededeling van de gerechtelijke antecedenten betreffende betrokkene  

en zonodig om een uittreksel uit het strafregister verzoeken. Indien ernstige aanwijzingen daartoe  

aanleiding geven, kan de minister of zijn gemachtigde personen die het verblijfsrecht genieten binnen  

drie maanden na de datum van binnenkomst zonodig aan een kosteloos medisch onderzoek  

onderwerpen met het oog op het afgeven van een verklaring dat zij niet lijden aan de in het eerste lid,  

4°, bedoelde ziekten. Indien de minister of zijn gemachtigde overweegt om, om redenen van openbare  

orde, van nationale veiligheid of van volksgezondheid een einde te stellen aan het verblijf van een  

burger van de Unie of van een familielid, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de  

betrokkene in het Rijk, zijn leeftijd, zijn gezondheidstoestand, zijn gezinssituatie en economische  

situatie, zijn maatschappelijke en culturele integratie en de intensiteit van zijn banden met zijn land  van 

herkomst”   

 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de DVZ is nagegaan of het gedrag van verzoeker  een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel  belang van de samenleving 

of hieromtrent gemotiveerd heeft.  In casu verwijst de DVZ enkel naar het opgelegde inreisverbod dat 

werd afgeleverd omdat  verzoeker niet aan de terugkeerverplichting heeft voldaan als redengeving om 

de  verblijfsaanvraag niet in aanmerking te nemen.  In de marge merkt verzoeker op dat het inreisverbod 

werd opgelegd omdat verzoeker geen  gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied 

te verlaten; en er wordt  8  ook verwezen naar een niet bewezen banale woordenwisseling met een 

verbalisant  waarover zelfs nog niet eens een veroordeling voorligt.  Wat er ook van zij; in de beslissing 
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DVZ tot weigering in aanmerkingname is nergens een  motivering terug te vinden met betrekking tot de 

achterliggende redenen van het  inreisverbod.   

 

Daarnaast staat nog een 2de onderdeel als ‘motivering’ in de DVZ beslissing:   

 

“Bijkomend dient er, overeenkomstig het Arrest van Hof van Justitie in de zaak C-82/16 van 8 mei  2018, 

beoordeeld te worden of er een zodanige afhankelijkheidsverhouding tussen u en uw kind  bestaat dat 

deze kan rechtvaardigen dat aan u een afgeleid verblijfsrecht moet worden toegekend.  Daarbij dient te 

worden benadrukt dat het loutere bestaan van een gezinsband tussen de  minderjarige en zijn ouder die 

derdelander is, niet kan volstaan als rechtvaardiging om aan die  ouder een afgeleid recht van verblijf 

toe te kennen.  In casu blijkt niet dat er sprake is van een zodanige afhankelijkheidsverhouding dat deze 

u de  toekenning van een afgeleid verblijfsrecht rechtvaardigt. Bovendien blijkt nergens uit het dossier  

dat de minderjarig buitengewoon afhankelijk is van u. Er blijkt geen afhankelijkheidsrelatie tussen u  en 

uw kind te bestaan in die zin dat uw aanwezigheid in het Rijk werkelijk is vereist. Nergens uit het  

dossier blijkt dat uw aanwezigheid onontbeerlijk is om uw vaderschap te kunnen opnemen.  Niets sluit 

uit dat u financieel bijdraagt vanuit het buitenland en er een andere contactregeling kan  worden 

getroffen via moderne communicatiemiddelen of occasionele bezoeken van uw dochter en  partner aan 

u in het buitenland. Minstens tot op het moment dat u de opheffing van het  inreisverbod heeft bekomen 

of u de termijn van de inreisverbod hebt gerespecteerd en u legaal kan  terugkeren naar België.  

Bovendien brengt de verplichting om het Belgisch grondgebied te verlaten enkel een tijdelijke  scheiding 

met zich mee tussen u en uw minderjarig kind en heeft niet tot gevolg dat het u definitief  onmogelijk 

wordt gemaakt om in de toekomst een familieleven met het kind in België te  ontwikkelen”.   

 

Wat dit 2de onderdeel van de “motivering” in de DVZ beslissing betreft; is het duidelijk dat dit slechts pro  

forma er wordt bijgesleurd zonder dat enig werkelijk onderzoek werd uitgevoerd.   

 

Het feit zelf dat de DVZ haar beslissing een ‘niet in aanmerkingname’ noemt; bewijst op zich al dat de 

DVZ  geen onderzoek ten gronde heeft uitgevoerd.   

 

Het is op zich al contradictorisch om in de motivering van een beslissing tot niet in aanmerkingname de  

aanvraag gezinshereniging ten gronde te bespreken. Voor de beslissing tot niet in aanmerkingname kan 

dit  2de onderdeel van de beslissing bijgevolg op zich al geen motivering uitmaken.   

 

Zoals hoger uiteengezet, zijn dit de voorwaarden:   

· zijn kind voldoet aan de voorwaarden van een economisch niet-actieve Unieburger (voldoende  

bestaansmiddelen en een ziekteverzekering)   

· het kind ten laste is van de ouder   

· verzoeker het hoederecht heeft   

· verzoeker voldoende bestaansmiddelen heeft   

· verzoeker over een ziekteverzekering beschikt   

 

In de eerst genomen (en ondertussen vernietigde beslissing) beweerde de DVZ nog dat verzoeker niet  

officieel bij zijn kind verblijft. Verzoeker stelde in zijn verzoekschrift hoger beroep tegen deze eerste  

beslissing formeel dat hij werkelijk en feitelijk bij zijn partner en kind verbleef tot hij werd opgesloten te  

Merksplas.   

 

In de huidige beslissing staat dit niet langer vermeld; vermits verzoeker uiteraard ingeschreven is op het  

adres van zijn minderjarig kind en partner (stuk 10).   

 

Nergens leest verzoeker een concrete motivering waarom er geen voldoende afhankelijkheidsband zou 

zijn.   

 

De DVZ beperkt zich tot volgende algemene en vage overwegingen die zij in elke beslissing kan 

‘knipplakken’:   

 

In casu blijkt niet dat er sprake is van een zodanige afhankelijkheidsverhouding dat deze u de  

toekenning van een afgeleid verblijfsrecht rechtvaardigt. Bovendien blijkt nergens uit het dossier  dat de 

minderjarig buitengewoon afhankelijk is van u. Er blijkt geen afhankelijkheidsrelatie tussen u  en uw kind 

te bestaan in die zin dat uw aanwezigheid in het Rijk werkelijk is vereist. Nergens uit het  dossier blijkt 

dat uw aanwezigheid onontbeerlijk is om uw vaderschap te kunnen opnemen.   
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Op basis van welke concrete motivering komt de DVZ tot het besluit dat er geen afhankelijkheidsrelatie 

is?  Dit is totaal onduidelijk.   

 

De feiten zijn dat verzoeker samenwoont met zijn minderjarig kind.   

 

Uiteraard is het minderjarig kind van verzoeker afhankelijk van hem. Verzoeker gaat fulltime werken en  

staat in voor de kosten.   

 

Uit niets blijkt dat de situatie van verzoeker concreet werd onderzocht. Dit is werkelijk een aanfluiting 

van  de motiveringsplicht.”   

 

2.2. De verwerende partij repliceert in de nota met opmerkingen als volgt:  

 

“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- Artikel 62 van de Vreemdelingenwet;  

- Artikel 3 van de Wet dd. 29.07.1991;  

- De materiële motiveringsplicht;  

- Het redelijkheidsbeginsel.  

 

Betreffende de vermeende schending van 3 van de Wet van 29.07.1991 en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, artikelen die de formele motiveringsplicht betreffen, laat de verweerder gelden dat 

bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke 

kritiek levert, maar er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven 

en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing.  

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.).  

Verder stelt de verweerder vast dat verzoekende partij een schending opwerpt van zowel de formele als 

de materiële motiveringsplicht, terwijl nochtans het tegelijk aanvoeren van een schending van de 

formele én de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke 

formele motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht 

geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001).  

Wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, betekent dit dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden.  

De verweerder zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre de verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert.  

Verzoekende partij voert in eerste instantie aan dat in de bestreden beslissing geen rekening wordt 

gehouden met de inhoud van het arrest nr. 211.818 dd. 30.10.2018.  

Verzoekende partij verliest daarbij uit het oog dat door verweerder cassatieberoep werd ingesteld tegen 

voormeld arrest, zodat het geenszins kennelijk onredelijk is van de gemachtigde van de Staatssecretaris 

om niet af te wijken van haar in het verleden reeds ingenomen standpunt, dat ook ter beoordeling aan 

de Raad van State is voorgelegd.  

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke redenen de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging heeft besloten dat 

de aanvraag tot gezinshereniging niet verder wordt behandeld, waarbij terecht verwezen wordt naar het 

feit dat verzoekende partij het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod.  

Zie:  

“Louter ten overvloede kan evenwel worden aangegeven dat de stelling van verwerende partij dat een 

persoon die onderworpen is aan een inreisverbod geen aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van 

een familielid van een Belg in het Rijk kan indienen niet incorrect is. Een inreisverbod impliceert, gelet 

op artikel 1, 8° van de Vreemdelingenwet, dat een vreemdeling de toegang tot en het verblijf op het 

grondgebied van het Rijk en dat van een aantal andere Staten gedurende een bepaald periode wordt 

ontzegd. Het inreisverbod verhindert derhalve eerste verzoekende partij, zolang het niet is opgeschort of 

opgeheven, België binnen te komen of er te verblijven. Indien zij van oordeel is dat er redenen zijn om 

haar tot een verblijf in België toe te laten of te machtigen, dan dient zij eerst het land te verlaten en om 

de opschorting of opheffing van het inreisverbod te verzoeken alvorens zij een verblijfsaanvraag kan 

indienen. Zij kan niet worden gevolgd waar zij lijkt te willen aangeven dat zij abstractie kan maken van 

het feit dat zij het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod en zij zich, met miskenning van dit verbod, 

kan aanmelden bij een Belgisch gemeentebestuur om een verblijfsaanvraag in te dienen en dat 

wanneer dit gemeentebestuur haar bepaalde documenten aflevert hieruit kan worden afgeleid dat dit 
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verbod impliciet werd opgeheven. Een gemeentebestuur kan immers niet overgaan tot de opheffing van 

een door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

of zijn gemachtigde genomen beslissing.” (R.v.V. nr. 115.306 dd. 09.12.2013) (eigen markering)  

 

Verweerder laat gelden dat uit voormelde overwegingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

onmiskenbaar blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging terecht besluit dat een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een 

inreisverbod geen aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een Unieburger kan 

indienen.  

Verweerder laat gelden dat uit de stukken van het administratief dossier, alsook uit de motivering van de 

bestreden beslissing blijkt dat aan verzoekende partij op 09.06.2018 een inreisverbod werd betekend.  

Verzoekende partij kon zich bijgevolg niet dienstig beroepen op een wettelijke aanvraag met het oog op 

gezinshereniging.  

 

Luidens artikel 1 van de Vreemdelingenwet wordt een inreisverbod als volgt omschreven:  

“8° inreisverbod : de beslissing waarbij de toegang tot en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten 

voor een bepaalde termijn wordt verboden, die kan samengaan met een beslissing tot verwijdering;”  

 

De vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod, kan, gedurende de termijn van het 

inreisverbod, niet verblijven op of binnenkomen in het Rijk en kan geen aanvraag tot afgifte van de 

verblijfskaart van een familielid van een Unieburger indienen.  

Conform art. 74/11 Vreemdelingenwet kan enkel een asielaanvraag, dan wel een aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van art. 9ter Vreemdelingenwet worden ingediend door de vreemdeling 

die het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod:  

“Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.”  

Indien de vreemdeling zich op humanitaire omstandigheden kan beroepen, kan hij/zij evenwel een 

aanvraag tot opheffing of opschorting van het inreisverbod indienen, en dit op grond van art. 74/12 

Vreemdelingenwet. Dergelijke aanvraag dient te worden ingediend bij de diplomatieke of consulaire post 

bevoegd voor de woon- of verblijfplaats van de betrokken vreemdeling, en is enkel ontvankelijk als de 

vreemdeling schriftelijk het bewijs bezorgt dat zij volledig conform de beslissing tot verwijdering het 

Belgisch grondgebied heeft verlaten.  

Die wetsbepalingen vormen de (gedeeltelijke) omzetting van de Richtlijn 2008/115/EG.  

Overweging 4 van de Richtlijn 2008/115/EG luidt:  

“Om in het kader van een gedegen migratiebeleid een doeltreffend terugkeerbeleid te kunnen voeren, 

moeten duidelijke, transparante en billijke regels worden vastgesteld.” 

 

De Richtlijn 2008/115/EG heeft derhalve tot doel een doeltreffend beleid te ontwikkelen voor de 

terugkeer en verwijdering van inwoners van derde landen die illegaal in een lidstaat verblijven.  

Het Hof van Justitie bracht dit bij herhaling in herinnering en heeft in een recent arrest nog gesteld 

(arrest J.N., C 601/15 PPU, EU:C:2016:84, punt 75 ; zie ook arrest El Dridi, C 61/11 PPU, 

EU:C:2011:268, punt 59):  

“De lidstaten mogen immers niet de verwezenlijking van de met deze richtlijn nagestreefde doelstelling, 

te weten de invoering van een doeltreffend beleid van verwijdering en terugkeer van illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen, in gevaar brengen.”  

Uit de voorbereidende werken van de Richtlijn 2008/115/EG volgt dat enkele maatregelen met het oog 

op het bereiken van het beoogde doel erin bestaan medewerking te belonen (inzonderheid door te 

voorzien in de mogelijkheid tot opheffing van het inreisverbod) en een gebrek aan medewerking te 

bestraffen (inzonderheid door een inreisverbod op te leggen wanneer de terugkeerverplichting niet werd 

nageleefd). (Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over 

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

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, COM/2005/0391 def. - COD 2005/0167, pg. 2.)  

In artikel 3.6 van de Richtlijn 2008/115/EG heeft de Europese wetgever het begrip “inreisverbod” als 

volgt gedefinieerd:  

“een administratieve of rechterlijke beslissing of handeling waarbij de betrokkene de toegang tot en het 

verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor een bepaalde termijn wordt verboden, samen met een 

terugkeerbesluit”.  

Artikel 11.1 van de Richtlijn 2008/115/EG voorziet in een verplichting om terugkeerbesluiten gepaard te 

laten gaan met een inreisverbod, indien er geen termijn voor vrijwillig vertrek is toegekend, of indien niet 

aan de terugkeerverplichting is voldaan. (In haar mededeling aan de Raad en aan het Europees 

Parlement met betrekking tot het terugkeerbeleid heeft de Commissie benadrukt dat er in deze 2 
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situaties sprake is van een verplichting (Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees 

Parlement betreffende het EU-terugkeerbeleid van 28 maart 2014, COM(2014)199 def., pg. 30).  

Artikel 11.3 van de Richtlijn 2008/115/EG voorziet expliciet dat de Lidstaten de intrekking of schorsing 

van het inreisverbod overwegen, mits de vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van het inreisverbod 

kan aantonen het grondgebied van een lidstaat geheel in overeenstemming met het terugkeerbesluit te 

hebben verlaten.  

Er volgt uit de inhoud van de Richtlijn 2008/115/EG derhalve dat het verblijf en de binnenkomst in de 

Lidstaten verboden wordt gedurende de termijn van het inreisverbod, en dat de vraag tot opheffing of 

schorsing van het inreisverbod wordt onderzocht “op het ogenblik dat de vreemdeling aantoont het 

grondgebied van de Lidstaten te hebben verlaten”, en dit conform aan het terugkeerbesluit. 

 

Daarbij voorziet artikel 11.4 van de Richtlijn 2008/115/EG weliswaar dat de afgifte van een verblijfstitel 

of machtiging tot verblijf aan een derdelander die het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod opgelegd 

door een andere Lidstaat, mogelijk is onder bepaalde voorwaarden. Een dergelijke mogelijkheid wordt 

door de Richtlijn 2008/115/EG slechts voorzien wanneer een andere Lidstaat dan de Lidstaat die het 

inreisverbod heeft opgelegd, overweegt een verblijfstitel of –machtiging af te leveren, en dan nog onder 

welbepaalde voorwaarden.  

Artikel 11.5 van de Richtlijn 2008/15/EG formuleert daarbij eveneens een voorbehoud wat betreft het 

recht op internationale bescherming. Een inreisverbod kan geen afbreuk doen aan dit recht op 

internationale bescherming.  

Een dergelijk voorbehoud werd door de Europese wetgever niet geformuleerd voor andere aanvragen 

tot verblijfsmachtiging.  

Uit een samenlezing van de Richtlijn 2011/85/EG en art. 1 en art. 74/12 Vreemdelingenwet vloeit 

derhalve voort dat een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod, geen aanvraag tot 

vestiging kan indienen.  

In het (recent) arrest K.A. e.a. t. België bevestigde het Hof van Justitie dat een nationale praktijk, waarbij 

geen aanvraag tot gezinshereniging kan worden ingediend om de reden dat de aanvragende 

derdelander het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod, verenigbaar is met de inhoud van de Richtlijn 

2008/115/EG (arrest van 8 mei 2018, K.A. e.a. t. België, C-82/16, ECLI:EU:C:2018:308):  

“Richtlijn 2008/115/EG 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, met name de artikelen 5 en 11 ervan, moet 

aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzet tegen een praktijk van een lidstaat die inhoudt dat hij een 

verblijfsaanvraag met het oog op gezinshereniging die op zijn grondgebied is ingediend door een 

derdelander, familielid van een Unieburger die de nationaliteit van die lidstaat bezit en zijn recht op vrij 

verkeer nooit heeft uitgeoefend, niet in aanmerking neemt op de enkele grond dat deze derdelander de 

toegang tot dat grondgebied is verboden.”  

Ook in het (recent) arrest Petrea van het Hof van Justitie werd dergelijke visie bijgetreden (arrest van 14 

september 2017, Petrea, C-184/16, EU:C: 2017:684). Het Hof van Justitie oordeelde in voormeld arrest 

(§§49) dat een verwijderingsmaatregel ex art. 27 van de Richtlijn 2004/38/EG, die conform art. 32 van 

de Richtlijn 2004/38/EG gepaard gaat met het verbod om de Lidstaat binnen te komen, eraan in de weg 

staat dat de vreemdeling ten opzichte van wie deze beslissing werd genomen, een aanvraag tot verblijf 

indient:  

“49. Gelet op een en ander dient op de eerste vraag dus te worden geantwoord dat richtlijn 2004/38 

alsmede het vertrouwensbeginsel, zich er niet tegen verzetten dat een lidstaat, ten eerste, een 

verklaring van inschrijving die ten onrechte is verstrekt aan een Unieburger voor wie nog steeds een 

besluit tot verwijdering van het grondgebied geldt, intrekt en, ten tweede, jegens hem op basis van de 

enkele constatering dat de maatregel tot verwijdering van het grondgebied nog steeds van kracht is, een 

verwijderingsbesluit neemt.” 

 

Gelet op het feit dat aan de verzoekende partij op 09.06.2018 uitdrukkelijk het verbod werd opgelegd om 

het Belgisch grondgebied te betreden en alhier te verblijven, kan verzoekende partij niet ernstig 

voorhouden dat zij op heden nog het recht zou hebben om op het Belgische grondgebied een aanvraag 

tot gezinshereniging in te dienen.  

De verzoekende partij kan zich daarbij niet ernstig verschuilen achter het arrest Ouhrami (arrest van 26 

juli 2017, Ouhrami, C-225/16, EU:C:2017:59.), om voor te houden dat het inreisverbod nog geen 

uitwerking zou hebben.  

Verweerder laat ter zake gelden dat het Hof van Justitie in voormeld arrest heeft benadrukt dat de 

termijn van een inreisverbod pas bij het verlaten van het grondgebied kan ingaan, en dat het belangrijk 

is dat dit startpunt door alle Lidstaten gelijk wordt toegepast, en dit omdat de Richtlijn 2008/115/EG net 

een harmonisatie van het terugkeerbeleid tot doel had.  
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Het Hof van Justitie overwoog concreet als volgt:  

“41 Zoals de advocaat-generaal immers in wezen heeft opgemerkt in punt 49 van haar conclusie, zou, 

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.  

42 De vraag wat uiteindelijk het tijdstip is waarop een inreisverbod begint rechtsgevolgen teweeg te 

brengen, en op basis waarvan de duur van dat verbod moet worden berekend, dient te worden 

beantwoord gelet op de bewoordingen, de opzet en het doel van richtlijn 2008/115.  

[…]  

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.” 

 

Dat de termijn van een inreisverbod pas ingaat bij het eigenlijke vertrek van de betrokken derdelander, 

verhindert evenwel niet dat de Lidstaat rechtsgevolgen verbindt aan het bestaan van dit inreisverbod 

vanaf de aanname ervan.  

Verweerder wijst ter zake op het beginsel van de uitvoerbaarheid van rechtswege van een 

overheidshandeling (het “privilège du préalable” of het “privilège d’exécution d’office”), wat inhoudt dat 

een administratieve rechtshandeling moet worden geacht wettig te zijn, tenzij en totdat daarover anders 

zou worden beslist door de administratieve rechter (zie: RvS 4 december 2014, nr. 229.458).  

Het inreisverbod is, vanaf het opleggen ervan, aanwezig in het rechtsverkeer, en dit ook wanneer de 

termijn ervan pas ingaat op een latere datum, bij het effectieve vertrek van de betrokken derdelander. 

Het inreisverbod verleent aan het bevel om het grondgebied te verlaten (het ‘terugkeerbesluit’ in de zin 

van de Richtlijn 2008/115/EG) een supplementaire draagwijdte, daar waar de Lidstaat, door het nemen 

van dit inreisverbod, duidelijk haar wil te kennen geeft dat zij de aanwezigheid van de betrokken 

vreemdeling op het grondgebied niet langer wil toelaten, en niet bereid is die vreemdeling een 

verblijfsrecht toe te kennen tot zolang de termijn van het inreisverbod niet is verstreken, dan wel zolang 

het inreisverbod niet is opgeheven of opgeschort.  

Ook de Raad van State bevestigde dit in een (recent) arrest (dat dateert van ná het arrest Ouhrami) 

(R.v.St. nr. 240.394 dd. 11.01.2018):  

« Afin de donner à l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 précitée une lecture compatible avec 

l’enseignement de la Cour de justice de l’Union européenne relatif à l’article 11 de la directive 

2008/115/CE dont il assure partiellement la transposition, il y a nécessairement lieu d’interpréter le 

paragraphe 3 de cet article, en ce sens que l’interdiction d’entrée qui « complète » une décision de 

retour existe et a force obligatoire dès le jour de la notification de la décision d’interdiction d’entrée mais 

que le délai pour lequel l’interdiction d’entrée a été fixée ne commence à courir qu’après que l’intéressé 

a effectivement quitté le territoire. »  

Vrije vertaling:  

“Teneinde aan het artikel 74/11 van de wet van 15 december 1980 een uitlegging te geven die 

verenigbaar is met de zienswijze van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het artikel 11 van 

de Richtlijn 2008/115/EG, waarvan voormeld wetsartikel de gedeeltelijke omzetting vormt, moet de 

derde paragraaf van dit artikel noodzakelijkerwijs worden geïnterpreteerd in die zin dat het inreisverbod 

dat ‘gepaard gaat met’ een terugkeerbesluit, bestaat en een dwingend karakter heeft vanaf de dag 

waarop het inreisverbod wordt betekend, maar waarbij de vastgestelde duur van dit inreisverbod slechts 

begint te lopen nadat de betrokkene effectief het grondgebied heeft verlaten.”  
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De tegenstelbaarheid en bindende kracht van het inreisverbod kunnen dus, naar luid van voormeld 

arrest van de Raad van State, worden ingeroepen, en dit ook al begint de termijn van een verbod pas op 

een latere datum te lopen.  

Het Hof van Justitie heeft in het (recent) arrest K.A. e.a. (dat dateert van ná het arrest Ouhrami) 

verduidelijkt (§§57) dat het arrest Ouhrami zo moet worden gelezen als dat een derdelander geen 

voordeel mag halen uit zijn weigering om een gevolg te geven aan de verwijderingsprocedure (arrest 

van 8 mei 2018, K.A. e.a. t. België, C-82/16, ECLI:EU:C:2018:308):  

“[…] De weigering van een derdelander om gevolg te geven aan een terugkeerverplichting en mee te 

werken in het kader van een verwijderingsprocedure [mag] 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)”  

Terwijl het Hof van Justitie verder in datzelfde arrest overweegt dat een nationale praktijk, waarbij een 

Lidstaat aanvragen tot gezinshereniging in functie van statische Unieburgers niet in overweging neemt, 

wanneer de aanvrager het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod, niet in strijd is met de Richtlijn 

2008/115/EG:  

“Richtlijn 2008/115/EG 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, met name de artikelen 5 en 11 ervan, moet 

aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzet tegen een praktijk van een lidstaat die inhoudt dat hij een 

verblijfsaanvraag met het oog op gezinshereniging die op zijn grondgebied is ingediend door een 

derdelander, familielid van een Unieburger die de nationaliteit van die lidstaat bezit en zijn recht op vrij 

verkeer nooit heeft uitgeoefend, niet in aanmerking neemt op de enkele grond dat deze derdelander de 

toegang tot dat grondgebied is verboden.”  

Ook het Hof van Justitie geeft aldus (impliciet) aan dat rechtsgevolgen kunnen worden gekoppeld aan 

een inreisverbod, en dit ook wanneer de derdelander het grondgebied van de Lidstaten nog niet heeft 

verlaten, nu door het Hof van Justitie (expliciet) wordt overwogen dat de Belgische praktijk in principe 

verenigbaar is met de Richtlijn 2008/115/EG, en ook wordt overwogen dat het arrest Ouhrami zo moet 

worden begrepen als dat moet worden vermeden dat een derdelander die geen medewerking verleent 

aan een verwijderingsprocedure, zich onttrekt aan de gevolgen van een opgelegd inreisverbod.  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft dergelijke interpretatie ook reeds verschillende malen 

aangenomen:  

“Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 11 van richtlijn 2008/115/EG van 

16 december 2008 van het Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn).  

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). 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).” (RvV nr. 198 081 dd. 17 januari 2018)  

“Artikel 74/11 van de vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 11 van richtlijn 2008/115/EG van 

16 december 2008 van het Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn).  

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

“Uit de bewoordingen, de opzet en het doel van richtlijn 2008/115 dus voort(vloeit) dat het tijdvak van 

het inreisverbod pas ingaat vanaf de datum waarop de betrokkene het grondgebied van de lidstaten 

daadwerkelijk heeft verlaten”. (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-225/16, punten 42 tot en met 53). 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 (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, 

C225/16, punt 40). 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 
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inreisverboden nagestreefde doel in gevaar worden gebracht” (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-225/16, 

punt 41).  

Daar uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker in casu op 29 september 2015 

werd verwijderd naar zijn land van herkomst, moet conform de hiervoor geschetste rechtspraak van het 

Hof van Justitie van de Europese Unie, worden aangenomen dat het jegens hem getroffen inreisverbod 

op die datum inging, zodat het verblijfs- en toegangsgebod in casu geldt tot en met 29 september 2017.” 

(RvV nr. 190 666 dd. 16 augustus 2017)  

Verweerder herhaalt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging terecht besluit dat een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een 

inreisverbod geen aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een Unieburger kan 

indienen.  

Vervolgens uit verzoekende partij kritiek op het onderzoek naar de afhankelijkheidsrelatie tussen 

verzoekende partij en haar dochter, dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie werd verricht.  

In het recent arrest K.A. e.a. t. België dd. 08.05.2018 (C-82/16) heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat 

een lidstaat een verblijfsaanvraag met het oog op gezinshereniging niet zonder meer niet in aanmerking 

mag nemen op de enkele grond dat tegen een derdelander een inreisverbod is uitgevaardigd. Zo dient 

er ook te worden onderzocht of er een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat tussen de 

Unieburger en de derdelander opdat de weigering om aan laatstgenoemde een afgeleid verblijfsrecht 

toe te kennen tot gevolg zou hebben dat het kind gedwongen is het Belgisch grondgebied te verlaten. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie is nagegaan of er een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen verzoekende partij en 

haar minderjarig kind:  

“In casu blijkt niet dat er sprake is van een zodanige afhankelijkheidsverhouding dat deze u de 

toekenning van een afgeleid verblijfsrecht rechtvaardigt. Bovendien blijkt nergens uit het dossier dat de 

minderjarige buitengewoon afhankelijk is van u. Er blijkt geen afhankelijkheidsrelatie tussen u en uw 

kind te bestaan in die zin dat uw aanwezigheid in het Rijk werkelijk is vereist. Nergens uit het dossier lijkt 

dat uw aanwezigheid onontbeerlijk is om uw vaderschap te kunnen opnemen. Niets sluit uit dat u 

financieel bijdraagt vanuit het buitenland en er een andere contactregeling kan worden getroffen via 

moderne communicatiemiddelen of occasionele bezoeken va uw dochter en partner aan u in het 

buitenland. Minstens tot het moment dat u de opheffing van het inreisverbod heeft bekomen of u de 

termijn van de inreisverbod hebt gerespecteerd en u legaal kan terugkeren naar België.”  

De gemachtigde van de Staatssecretaris is nagegaan of er een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen 

verzoekende partij en haar dochter, quod non.  

Verweerder herhaalt dat, in het kader van het onderzoek van een daadwerkelijke 

afhankelijkheidsverhouding, er dient te worden nagegaan dat er een risico bestaat dat het minderjarig 

kind genoopt zou zijn om het grondgebied van de Unie te verlaten indien aan zijn ouder een afgeleid 

verblijfsrecht in België wordt geweigerd zodat de ouder in het land van herkomst een aanvraag tot 

opschorting of opheffing van het inreisverbod dient aan te vragen.(zie overweging 71 van het arrest K.A. 

e.a. t. België dd. 08.05.2018).  

Ten overvloede wijst verweerder erop dat het feit dat verzoekende partij zou samenwonen met zijn kind 

niet noodzakelijk aantoont dat er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie (zie in die zin arrest dd. 

06.12.2012, O e.a., C-356/11 en C-357/11).  

Uit de stukken van het dossier blijkt geenszins dat er een daadwerkelijke afhankelijkheidsrelatie tussen 

verzoekende partij en zijn dochter bestaat, gelet op het feit dat hij niet samenwoont met zijn dochter, 

verzoekende partij geen standvastige relatie heeft met de moeder van het kind, verzoekende partij zich 

in het misdaadmilieu begeeft,…  

Verweerder benadrukt ook dat de moeder van het kind in staat is om de dagelijkse daadwerkelijke zorg 

voor het kind alleen te dragen wanneer verzoekende partij in het land van herkomst een aanvraag tot 

opschorting of opheffing van het inreisverbod indient.  

Volledigheidshalve laat verweerder gelden dat het bestaan van een juridische gezinsband tussen 

verzoekende partij en haar dochter niet volstaat als rechtvaardiging om aan verzoekende partij op grond 

van artikel 20 VWEU een afgeleid verblijf op het Belgische grondgebied toe te kennen.  

Verweerder laat gelden dat verzoekende partij een onjuiste lezing heeft gedaan van de motieven van de 

bestreden beslissing.  

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.”  

 

2.3. In haar eerste middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel. 
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De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008,  

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669).  

  

Bij het beoordelen van de materiële motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep 

die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid 

is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn 

wettigheidstoezicht of het bestuur is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke 

vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is 

gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

3.3. Artikel 40ter van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de verzoekende partij een aanvraag voor 

een verblijfskaart in functie van haar minderjarige Belgische dochter indiende, luidt ten tijde van het 

nemen van de bestreden beslissing als volgt: 

 

“§ 1 

Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop de 

familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende 

bepalingen op hen van toepassing. 

§ 2 

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd:   

(...) 

4°  de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen.” 

§ 3 

De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 3, 

bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen voorzover zij de in artikel 41, 

eerste lid, bedoelde voorwaarde vervullen. Indien het familieleden betreft die geen burger van de Unie 

zijn, moeten zij de in artikel 41, tweede lid, bedoelde voorwaarde vervullen. 

§ 4 

De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 4, 

eerste lid, 1° en 2°, bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen voor een 

periode van meer dan drie maanden voor zover zij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde 

vervullen. Indien het familieleden betreft die geen burger van de Unie zijn, moeten zij de in artikel 41, 

tweede lid, bedoelde voorwaarde vervullen. 

De in artikel 40, § 4, eerste lid, 2°, bedoelde burger van de Unie moet dan tevens het bewijs leveren dat 

hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt op te voorkomen dat de in § 2 bedoelde familieleden 

tijdens zijn verblijf ten laste komen van het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en dat hij over een 

verzekering beschikt die de ziektekosten van zijn familieleden in het Rijk volledig dekt. In het kader van 

de evaluatie van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de 

burger van de Unie, waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van 

diens inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

De in artikel 40, § 4, eerste lid, 3°, bedoelde burger van de Unie kan zich enkel laten begeleiden of 

vervoegen door de in § 2, eerste lid, 1° en 2°, bedoelde familieleden, alsmede door zijn kinderen of door 

de kinderen van de familieleden bedoeld in 1° en 2° die te zijnen laste zijn, voorzover zij al naargelang 

het geval voldoen aan de in artikel 41, eerste lid of tweede lid bedoelde voorwaarde. 

Het in § 2, eerste lid, 5°, bedoelde familielid moet het bewijs leveren dat hij over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om in zijn eigen behoeften en die van zijn kind, burger van de Unie, te 

voorzien, om niet ten laste te komen van het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en over een 

ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt. In het kader van de evaluatie van de 

bestaansmiddelen wordt met name rekening gehouden met hun aard en hun regelmaat.” 

 

De Raad merkt op dat de verwerende partij in de bestreden beslissing in wezen aangeeft dat zij de 

aanvraag van de verzoekende partij om tot een verblijf in het Rijk te worden toegelaten in toepassing 
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van artikel 40bis van de vreemdelingenwet in functie van haar minderjarig kind, niet in aanmerking 

neemt omdat de verzoekende partij is onderworpen aan een inreisverbod en er tussen de verzoekende 

partij en dit minderjarig kind geen bijzondere band van afhankelijkheid bestaat die het indienen van een 

dergelijke verblijfsaanvraag verantwoordt.  

 

Het arrest K.A. van het Hof van Justitie van 8 mei 2018, heeft in zeer duidelijke bewoordingen het 

volgende gesteld:  

 

“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 afhankelijkheids-

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

van artikel 20 VWEU.”  

 

De verzoekende partij kan worden gevolgd waar zij stelt dat de aanvraag gezinshereniging niet zomaar 

buiten beschouwing kan worden gelaten om reden dat er een inreisverbod is. De verwerende partij heeft 

dit eveneens zo begrepen. Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt immers dat de 

verwerende partij rekening heeft gehouden met het oordeel van het Hof van Justitie in het arrest K.A. nu 

zij op het eerste zicht de afhankelijkheidsrelatie tussen de verzoekende partij en het minderjarig kind 

onderzoekt. De verwerende partij motiveert als volgt: 

 

“Bijkomend dient er, overeenkomstig het Arrest van Hof van Justitie in de zaak C-82/16 van 8 mei 2018, 

beoordeeld te worden of er een zodanige afhankelijkheidsverhouding tussen u en uw kind bestaat dat 

deze kan rechtvaardigen dat aan u een afgeleid verblijfsrecht moet worden toegekend. Daarbij dient te 

worden benadrukt dat het loutere bestaan van een gezinsband tussen de minderjarige en zijn ouder die 

derdelander is, niet kan volstaan als rechtvaardiging om aan die ouder een afgeleid recht van verblijf toe 

te kennen.  

In casu blijkt niet dat er sprake is van een zodanige afhankelijkheidsverhouding dat deze u de 

toekenning van een afgeleid verblijfsrecht rechtvaardigt. Bovendien blijkt nergens uit het dossier dat de 

minderjarige buitengewoon afhankelijk is van u. Er blijkt geen afhankelijkheidsrelatie tussen u en uw 

kind te bestaan in die zin dat uw aanwezigheid in het Rijk werkelijk is vereist. Nergens uit het dossier 

blijkt dat uw aanwezigheid onontbeerlijk is om uw vaderschap te kunnen opnemen. Niets sluit uit dat u 

financieel bijdraagt vanuit het buitenland en er een andere contactregeling kan worden getroffen via 

moderne communicatiemiddelen of occasionele bezoeken van uw dochter en partner aan u in 

buitenland. Minstens tot op het moment dat u de opheffing van het inreisverbod heeft bekomen of u de 

termijn van de inreisverbod hebt gerespecteerd en u legaal kan terugkeren naar België.  

Bovendien brengt de verplichting om het Belgisch grondgebied te verlaten enkel een tijdelijke scheiding 

met zich mee tussen u en uw minderjarig kind en heeft niet tot gevolg dat het u definitief onmogelijk 

wordt gemaakt om in de toekomst een familieleven met het kind in België te ontwikkelen.  

Op grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat uit niets blijkt dat de naleving van de verplichting 

voor u om het Belgisch grondgebied en van de Europese Unie te verlaten teneinde, de opheffing of 

opschorting van het voor u geldende inreisverbod te verzoeken uw minderjarig kind ertoe zou dwingen u 
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te vergezellen en dus eveneens het grondgebied van de Unie in zijn geheel te verlaten. Het kind verblijft 

immers bij de moeder, de genaamde FMC, die verblijfsrecht heeft in België.  

 

Het bestaan van dit inreisverbod, dewelke nog steeds van kracht is, rechtvaardigt de intrekking van de 

bijlage 19 ter, waarvan de afgifte als onbestaande moet worden beschouwd.” 

 

De verzoekende partij wijst erop dat zij voldoet aan de voorwaarden gesteld door artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet, met name dat zij over voldoende bestaansmiddelen beschikt, alsook over een 

ziekteverzekering, dat ze het hoederecht heeft en dat haar kind ten laste is van haar. Ze is van oordeel 

dat de verwerende partij zich beperkt tot vage en algemene overwegingen voor wat betreft de 

afhankelijkheidsrelatie. Ze stipt aan dat ze samenwoont met haar kind, dat haar minderjarig kind 

afhankelijk is van haar, daar zij fulltime gaat werken en instaat voor de kosten. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij bij haar aanvraag tot gezinshereniging 

stukken heeft overgemaakt om te bewijzen dat zij voldoet aan de voorwaarden van de wet. Zo legde zij 

een bewijs van tewerkstelling neer, alsook een bewijs van ziekteverzekering, een uittreksel van haar 

paspoort, een afschrift van een erkenning na de geboorte en een uittreksel van een akte uit de 

burgerlijke stand. De wet vereist niet dat er wordt aangetoond dat er een zodanige afhankelijkheid 

bestaat tussen de aanvrager en het minderjarig kind in functie van wie een gezinshereniging wordt 

aangevraagd. De verwerende partij steunt zich geheel op een arrest van het Hof van Justitie om 

bijkomende voorwaarden aan de wet toe te voegen. Daargelaten de vraag of dit een aanvaardbare 

praktijk is, stelt de Raad vast dat nergens uit de stukken van het dossier blijkt dat de verwerende partij 

bijkomende informatie heeft opgevraagd om het onderzoek naar de afhankelijkheid door te voeren.   

 

Uit het middel blijkt dat de verzoekende partij meent dat de beoordeling van de 

afhankelijkheidsverhouding tussen haar en haar minderjarige kind niet op een afdoende wijze is 

gebeurd. 

 

De Raad kan slechts vaststellen dat geen deugdelijk onderzoek naar de concrete 

afhankelijkheidsverhouding tussen de verzoekende partij en haar minderjarige kind werd gevoerd, 

rekening houdend met het specifieke profiel van het gezin van de verzoekende partij zoals blijkt uit de 

aanvraag gezinshereniging. Uit het arrest K.A. blijkt dat bij de beoordeling van de 

afhankelijkheidsverhouding, in het belang van het betrokken 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 verzoekende 

partij. De verwerende partij lijkt te zijn nagegaan wat de impact is van haar beslissing op de 

verzoekende partij zelf en dit enkel op grond van de stukken die werden neergelegd naar aanleiding van 

de aanvraag gezinshereniging en dus zonder bijkomende stukken op te vragen, terwijl in het arrest K.A. 

uitdrukkelijk wordt gesteld dat er moet nagegaan worden wat de impact is op het minderjarig kind. Dit is 

in voorliggende zaak niet afdoende gebeurd. De verwerende partij lijkt een “bijzondere vorm van 

afhankelijkheid” te verlangen terwijl hiervan nergens sprake is in het arrest K.A.. Bovendien kan de 

verwerende partij in de context van dit dossier niet ernstig voorhouden dat een inreisverbod van 3 jaar 

een tijdelijke scheiding betekent in het leven van een kind van zo’n jonge leeftijd, rekening houdend met 

het feit dat het inreisverbod ten gevolge van het arrest Ouhrami de volle drie jaar zal lopen nu de 

verzoekende partij het Belgisch grondgebied nog niet heeft verlaten. Hieruit blijkt allerminst dat de 

impact op het minderjarig kind concreet werd nagegaan.  

 

Het middel is, in de aangegeven mate, gegrond. 

 

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

noodzaak tot onderzoek van de overige in het onderzochte middel aangehaalde beginselen, noch van 

het overige middel. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt 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. Er dient 
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derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van 13 december 2018 tot niet in overwegingname van een 

aanvraag gezinshereniging en tot intrekking van de bijlage 19ter, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting eenentwintig juni tweeduizend negentien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 

 


