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 nr. 224 038 van 17 juli 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 12 januari 2018 

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

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

“niet in aanmerkingname”, waarin wordt vastgesteld dat de verzoekende partij geen recht van toegang 

of verblijf op het grondgebied van het Rijk heeft en zij geen aanvraag gezinshereniging kan indienen. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 januari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, 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 29 maart 2007 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9, derde lid (oud) 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). Op 22 oktober 2007 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard. 

 

1.2 Op 10 december 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 12 april 2011 wordt deze aanvraag ontvankelijk 
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doch ongegrond verklaard. Op 27 april 2011 wordt ten aanzien van de verzoekende partij eveneens een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) genomen. Op 3 februari 2012 worden beide 

beslissingen ingetrokken. Op 6 februari 2012 deelt de Dienst Vreemdelingenzaken aan de verzoekende 

partij mee dat hij, onder voorbehoud van de voorlegging van een door haar bevoegde gewestelijke 

overheid afgeleverde arbeidskaart B, instructies tot afgifte van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister, dat één jaar geldig is, zal versturen naar het gemeentebestuur van haar 

verblijfsplaats. Op 19 juni 2012 wordt de aanvraag van de arbeidsvergunning geweigerd. Op 19 juli 2012 

wordt de voormelde aanvraag van 10 december 2009 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. Op 

dezelfde dag wordt ten aanzien van de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13) genomen. Op 31 mei 2013, bij arrest nr. 104 280, verwerpt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), het tegen deze beslissingen ingestelde beroep. 

 

1.3 Op 2 oktober 2012 wordt ten aanzien van de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te 

verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies (oud)) van drie jaar genomen. 

 

1.4 Op 23 maart 2016 wordt ten aanzien van de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) genomen en ter kennis 

gebracht. Deze beslissing gaat gepaard met een inreisverbod (bijlage 13sexies) van drie jaar. Op 4 

november 2016, bij arrest nr. 177 351, verwerpt de Raad het tegen de voormelde bijlage 13septies 

ingestelde beroep. Op 18 november 2016, bij arrest nr. 177 878, verwerpt hij het tegen de voormelde 

bijlage 13sexies ingestelde beroep. 

 

1.5 Na consultatie van de Eurodac-databank op 29 maart 2016 blijkt dat van de verzoekende partij op 

21 mei 2013 op twee plaatsen in Zweden, op 13 februari 2015 op een derde plaats in Zweden en op 21 

april 2015 in Duitsland vingerafdrukken waren genomen. Op 30 maart 2016 richten de Belgische 

autoriteiten een terugnameverzoek aan de Zweedse autoriteiten op grond van artikel 18.1.b) van de 

Verordening Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van 

de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van 

een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een 

staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (hierna: de Dublin III-Verordening). Op 

5 april 2016 aanvaarden de Zweedse autoriteiten dit verzoek overeenkomstig artikel 18.1.d) van de 

Dublin III-Verordening. Op 4 mei 2016 vertrekt de verzoekende partij zonder verzet naar Zweden. 

 

1.6 Op een onbekende datum biedt de verzoekende partij zich aan bij de gemeente Lebbeke om een 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter) 

in te dienen, als ander familielid ten laste of deel uitmakend van het gezin van haar Nederlandse neef A. 

E. Op 28 november 2017 deelt een administratief medewerker van de Dienst Vreemdelingen van de 

gemeente Lebbeke per e-mail aan de Dienst Vreemdelingenzaken mee dat de verzoekende partij de 

voormelde aanvraag wenste in te dienen. Tevens worden de documenten overgemaakt die de advocaat 

van de verzoekende partij bij de gemeente had voorgelegd. 

 

1.7 Op 7 december 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot “niet in aanmerkingname” 

waarin wordt vastgesteld dat de verzoekende partij geen recht van toegang of verblijf op het 

grondgebied van het Rijk heeft en zij geen aanvraag gezinshereniging kan indienen. Dit is de bestreden 

beslissing, die op 14 december 2017 aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht en die luidt als 

volgt: 

 

“(...) B(...), I(...) 

Nationaliteit Marokko 

Geboren op (...) 

NN. (...) 

 

ALIAS: I(...) I(...) geboren op (...) van Marokkaanse nationaliteit 

 

Op 23 maart 2016 besliste de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13 

septies). Tevens besliste de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie tot afgifte van 

een inreisverbod van 3 jaar waarbij U - voor de in het inreisverbod vermelde termijn - niet enkel de 

toegang tot het grondgebied, maar ook het verblijf op het grondgebied van het Rijk en de 

Schengenstaten wordt verboden tenzij U beschikt over de documenten die vereist zijn om U er naartoe 
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te begeven (bijlage 13sexies). Deze beslissingen werden U dezelfde dag ter kennis gebracht. Het 

beroep dat U tegen dit inreisverbod instelde, werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

verworpen op 18 november 2016 bij arrest nr.177 878. He inreisverbod is bijgevolg definitief.  

 

Op 04 mei 2016 werd U gerepatrieerd naar Zweden. Hieruit blijkt dat u gedurende zekere tijd afwezig 

bent geweest van het Belgische grondgebied. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het 

arrest Ouhrami van 26 juli 2017 geoordeeld dat “ het tijdvak van het inreisverbod pas ingaat vanaf de 

datum waarop de betrokkene het grondgebied van de lidstaten daadwerkelijk heeft verlaten.” Daar U 

pas op 4 mei 2016 gerepatrieerd werd naar Zweden en u zich thans opnieuw op het Belgisch 

grondgebied bevindt moet conform de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ, 

28 juli 2017, Ouhrami, C-225/16, punten 42 tot en met 53) worden aangenomen dat het jegens u op 23 

maart 2016 ter kennis gebracht inreisverbod in casu nog steeds rechtsgevolgen sorteert. U heeft de in 

het inreisverbod vermelde termijn van drie jaar waarbij U de toegang tot het grondgebied, maar ook het 

verblijf op het grondgebied van het Rijk wordt verboden immers niet nageleefd.  

 

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

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

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

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

grondgebied van het Rijk rechtvaardigden. Echter, uit uw administratief dossier blijkt niet dat U het 

bevoegde bestuur vanuit het land van oorsprong of van verblijf verzocht om het vigerende inreisverbod 

op te heffen of in te trekken overeenkomstig artikel 44 decies.  

 

Het blijkt dan ook dat U op het ogenblik dat U zich bij de gemeente Lebbeke aanbood met een aanvraag 

voor de afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (cfr. de email van 

28.11. 2017 van de gemeentelijk ambtenaar van Lebbeke) nog steeds onder gelding viel van een 

definitief, wettig en geldend inreisverbod van drie jaar dat door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet is vernietigd of geschorst en waarvan ook niet blijkt dat het door het 

bevoegde bestuur is ingetrokken of opgeheven. Bijgevolg heeft u geen recht van toegang of verblijf op 

het grondgebied van het Rijk en kan u geen aanvraag gezinshereniging indienen. (...)” 

 

1.8 Op 10 augustus 2018 wordt ten aanzien van de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13) genomen en ter kennis gebracht. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

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

van de verzoekende partij. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1.1 In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie van onontvankelijkheid op, 

omdat tegen een niet-aanvechtbare beslissing geen beroepsmogelijkheden openstaan.  

 

Zij zet in haar nota met opmerkingen in dit verband het volgende uiteen: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat “de thans bestreden mededeling” beschouwd dient 

te worden als een loutere vaststelling dat verzoeker geen stappen heeft ondernomen om vanuit het 

buitenland de opheffing van dit inreisverbod te vragen zoals vereist door artikel 74/12 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), waardoor hij zich niet op het Belgisch grondgebied kan 

bevinden om er een aanvraag gezinshereniging in te dienen.  

 

Ten overvloede dient erop te worden gewezen dat er in casu geen bijlage 19ter werd afgeleverd en dat 

het enkel een mededeling betreft stellende dat verzoeker niet in de mogelijkheid is een aanvraag 

gezinshereniging vanuit België in te dienen.  

 

In die zin betreft het een niet aanvechtbare beslissing, waartegen geen – al dan niet schorsende - 

beroepsmogelijkheden openstaan.” 
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3.1.2 Ter terechtzitting van 10 januari 2019 stelt de verzoekende partij in antwoord op deze exceptie dat 

het wel degelijk gaat om een aanvechtbare beslissing: deze gaat uit van een administratieve overheid 

en ressorteert rechtsgevolgen voor haar, met name dat zij niet in de mogelijkheid wordt gesteld om een 

bepaalde aanvraag in te dienen. Als zij dit niet kan aanvechten, wordt zij juridisch lamgelegd. 

 

3.1.3 De Raad wijst erop dat een aanvechtbare rechtshandeling een van een bestuur uitgaande 

eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking is die rechtsgevolgen doet ontstaan voor de 

bestuurde of die belet dat dergelijke rechtsgevolgen tot stand komen (cf. vaste rechtspraak Raad van 

State, zie onder meer RvS 13 juli 2015, nr. 231.935; RvS 22 oktober 2007, nr. 175.999). Het gaat met 

andere woorden om een individuele rechtshandeling die gericht is op de wijziging van een bestaande 

rechtstoestand of die integendeel erop gericht is een wijziging in die rechtstoestand te beletten (RvS 22 

augustus 2006, nr. 161.910). 

 

Volgens de verwerende partij is de bestreden beslissing slechts een mededeling en bevat deze de 

loutere vaststelling dat de verzoekende partij geen stappen heeft ondernomen om vanuit het buitenland 

de opheffing van het inreisverbod te vragen, zoals vereist door artikel 74/12 van de vreemdelingenwet, 

waardoor zij zich niet op het Belgisch grondgebied kan bevinden om er een aanvraag gezinshereniging 

in te dienen. 

 

De Raad stelt echter vast dat de verwerende partij niet kan voorhouden dat de bestreden beslissing 

geen wijziging zou aanbrengen aan de rechtstoestand van de verzoekende partij. De bestreden 

beslissing is niet slechts een mededeling van de gevolgen van een nog geldend inreisverbod, maar 

moet op grond van de bewoordingen ervan worden beschouwd als een weigering van een aanvraag 

voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie. De Raad merkt op dat 

uit de bestreden beslissing weliswaar niet blijkt in welke fase van de in artikel 58 juncto 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) vastgelegde 

procedure deze beslissing moet worden gesitueerd. In de voormelde e-mail van 28 november 2017 

maakt de administratief medewerker van de Dienst Vreemdelingen van de gemeente Lebbeke een 

opmerking over een verschil in de naam en het geboortejaar van “de moeder” op de geboorteakte van 

“betrokkene” tegenover in de geboorteakte van de moeder zelf “bij nazicht van het verwantschap”. Dat 

de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag overeenkomstig artikel 58 juncto artikel 52, § 1, 

derde lid van het vreemdelingenbesluit door middel van een bijlage 19quinquies niet in overweging zou 

hebben genomen, blijkt echter niet. Anderzijds blijkt ook niet dat overeenkomstig artikel 58 juncto  artikel 

52, § 1, eerste lid van het vreemdelingenbesluit een bijlage 19ter aan de verzoekende partij zou zijn 

overhandigd. Alleszins wordt in de bestreden beslissing uitdrukkelijk aangegeven dat de verzoekende 

partij geen aanvraag gezinshereniging kan indienen. Uit deze handeling blijkt dan ook dat de 

gemachtigde weigert om deze aanvraag inhoudelijk te onderzoeken, of minstens de burgemeester of 

zijn gemachtigde verhindert om zijn bevoegdheden die blijken uit artikel 58 juncto  artikel 52, § 1 van het 

vreemdelingenbesluit, uit te oefenen. Bijgevolg kan uit de indiening van deze aanvraag ook geen tijdelijk 

verblijfsrecht (in casu in de vorm van een attest van immatriculatie) voortvloeien, zoals voorzien in artikel 

58 juncto artikel 52, § 1, eerste en vierde lid van het vreemdelingenbesluit. Hiermee verhindert de 

gemachtigde dan ook dat rechtsgevolgen ontstaan. Hij is daarnaast ook niet langer verhinderd door het 

attest van immatriculatie om aan de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten af te 

geven (zoals hij op 10 augustus 2018 overigens heeft gedaan). Ook de opschorting van de 

uitvoerbaarheid van een eerder bevel om het grondgebied te verlaten door de hangende aanvraag 

overeenkomstig artikel 1/3 van de vreemdelingenwet is door de bestreden beslissing niet langer 

mogelijk. Ook in deze zin wordt de rechtstoestand van de verzoekende partij gewijzigd.  

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de bestreden beslissing wel degelijk een aanvechtbare beslissing is. De 

exceptie van de verwerende partij kan niet worden aangenomen. 

 

3.2.1 In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie van gebrek aan belang op, 

omdat de verzoekende partij onder een geldend inreisverbod staat, dat niet werd opgeheven of 

opgeschort, waardoor haar geen machtiging tot verblijf kan worden toegekend.  

 

Zij zet in haar nota met opmerkingen in dit verband het volgende uiteen: 

 

“Gelet op het inreisverbod ontbreekt verzoeker het wettelijk vereiste belang bij huidig beroep. De 

verwerende partij mag, ingeval van een eventuele vernietiging van de beslissing, immers niet anders 

dan opnieuw – na te hebben vastgesteld dat verzoeker nog steeds in het Rijk verblijft en onder een 
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inreisverbod, dat niet werd opgeheven of opgeschort zoals voorzien in artikel 74/12 van de 

vreemdelingenwet, staat – vast te stellen dat het voor de duur van het inreisverbod verboden is in het 

Rijk te verblijven, zelfs tijdens het onderzoek van een aanvraag tot opheffing of opschorting van het 

inreisverbod (cfr. Artikel 74/12, §4, van de Vreemdelingenwet), quod non, en hem dus geen machtiging 

tot verblijf kan worden toegekend. 

 

In toepassing van artikel 74/11, §3, tweede lid van de vreemdelingenwet kan enkel het toekennen van 

de internationale bescherming (de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet) of een machtiging 

tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet het inreisverbod en dus het verblijfs- 

en toegangsverbod buitenwerking stellen.  

Artikel 74/11 §3, tweede lid luidt als volgt: (...) 

 

Er is geen enkele wettelijke bepaling die erin zou voorzien dat het louter indienen van een aanvraag 

gezinshereniging een eerder opgelegd inreisverbod buiten werking zou stellen. Verzoeker toont het 

tegendeel niet aan. 

 

In de beslissing werd er terecht gemotiveerd omtrent het arrest Ouhrami van het HJEU en uiteengezet 

dat verzoeker op 4 mei 2016 werd gerepatrieerd werd naar Zweden, het tijdvak van het inreisverbod pas 

ingaat vanaf die datum en dat het hem aldus tot 4 mei 2019 verboden is om zich op het Belgische 

grondgebied te bevinden of er zich naartoe te begeven. 

 

Verzoeker staat als derdelander onder een geldend inreisverbod, dat niet werd opgeheven of 

opgeschort. Nu hij het grondgebied verlaten heeft, toont hij niet aan waarom hij niet in staat zou zijn 

geweest om een opheffing of opschorting van het inreisverbod aan te vragen. 

 

De vordering is onontvankelijk.” 

 

3.2.2 Ter terechtzitting stelt de verzoekende partij in antwoord op deze exceptie dat zij wel belang heeft: 

een eventuele nietigverklaring stelt haar in de mogelijkheid om haar aanvraag alsnog in te dienen, want 

het arrest van de Raad heeft een bepaalde autoriteit ten aanzien van de Belgische overheid. 

 

3.2.3 Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor 

de Raad worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 51-2479/001, 116-117). 

 

Een verzoekende partij beschikt over dit rechtens vereiste belang indien twee voorwaarden vervuld zijn: 

zij moet door de bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel 

en wettig nadeel lijden en de eventueel tussen te komen nietigverklaring van die rechtshandeling moet 

haar een direct en persoonlijk voordeel verschaffen, hoe miniem ook. 

 

Het belang waarvan een verzoekende partij blijk moet geven, moet bestaan op het ogenblik van het 

indienen van het annulatieberoep en zij moet dat belang behouden tot aan de uitspraak. De aard van 

het belang kan weliswaar evolueren, maar de verzoekende partij moet minstens aannemelijk maken dat 

de vernietiging haar een concreet voordeel oplevert. 

 

De Raad stelt vast dat de bespreking van de voormelde exceptie in casu nauw samenhangt met de 

bespreking van de middelen. Deze hebben immers net betrekking op de vraag of de gemachtigde een 

voorgenomen aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie 

kan weigeren, omdat de betrokkene onder een inreisverbod staat. Zonder een onderzoek van de 

middelen kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat de gemachtigde, na een vernietiging van de 

bestreden beslissing, geen andersluidende beslissing zou kunnen nemen, en dat de verzoekende partij 

aldus geen belang zou hebben bij de vernietiging van de thans bestreden beslissing.  

 

De door de verwerende partij opgeworpen exceptie van gebrek aan belang kan niet worden 

aangenomen.  
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3.3 Het beroep tot nietigverklaring is ontvankelijk. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1 In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht 

juncto de formele motiveringsplicht (de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991)). In een tweede 

middel voert zij onder meer de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht juncto de artikelen 1 tot 3 

van de wet van 29 juli 1991 juncto artikel 42septies van de vreemdelingenwet juncto artikel 43 van de 

vreemdelingenwet juncto artikel 47/1 en volgende van de vreemdelingenwet. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift in dit verband het volgende uiteen: 

 

“2.3.1. Nopens de motivering van de bestreden beslissing  

 

De motivering van de bestreden beslissing kan ontleed worden als volgt:  

- Verzoeker is onderworpen aan een definitief inreisverbod;  

- De duur van dit inreisverbod is nog niet verstreken;  

- Art. 44decies van de Vreemdelingenwet voorziet in de mogelijkheid om het inreisverbod in te 

trekken of op te heffen;  

- Verzoeker heeft geen recht op toegang of verblijf tot het grondgebied, zodat hij geen aanvraag kan 

indienen;  

 

2.3.2. Schending van de zorgvuldigheidsplicht iuo. de formele motiveringsplicht (art. 1-3 Wet 29 juli 1991 

iuo. art. 62 Vreemdelingenwet)  

 

1.  

De bestreden beslissing bevat geen wezenlijk antwoord op de aanvraag van verzoeker tot 

gezinshereniging.  

 

De beslissing stelt terzake enkel dat verzoeker geen aanvraag zou kunnen indienen, doch verzuimt een 

beslissing te nemen m.b.t. de aanvraag zelf (bijv. niet in overweging-name...,)  

 

Verzoeker heeft alleszins een aanvraag ingediend, getuige daarvan het-mail-verkeer van de gemeente 

Lebekke en de betreffende attaché, zodat de aanvraag niet genegeerd kan worden en een hierop een 

antwoord dient te worde gegeven, onder de vorm van een beslissing m.b.t. het gevolg dat aan deze 

aanvraag wordt gegeven.  

 

De overweging dat verzoeker geen aanvraag “kan” indienen, is geen afdoende antwoord op de 

aanvraag die immers wel degelijk werd ingediend...  

 

Een schending van de zorgvuldigheidsplicht iuo. de formele motiveringsplicht dient te worden 

aangenomen.  

 

2.3.3. Schending van de zorgvuldigheidsplicht iuo. de materiële motiveringsplicht (art. 1-3 Wet 29 juli 

1991 iuo. art. 62 Vreemdelingenwet) iuo. art. 42septies iuo. art. 43 iuo. art. 47/1 e.v. Vreemdelingenwet  

 

2.  

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 7 september 2017 een aanvraag van een 

verblijfskaart als familielid van een Unieburger indiende, in casu als neef (ten laste) van een 

Nederlandse burger. Deze aanvraag was gesteund op artikel 47 van de Vreemdelingenwet.  

 

Hoewel de bewijzen van verwantschap werden neergelegd door verzoeker, mocht verzoeker nooit een 

bijlage 19ter ontvangen van de gemeentelijk ambtenaar, waaromtrent alle voorbehoud.  

 

3. Art. 47/1 Vreemdelingenwet bepaalt: (...) 

 

4. De lidstaten zijn ertoe gehouden hun nationale recht conform het Unierecht uit te leggen (zie HvJ 6 

november 2003, C-101/01, Lindqvist, punt 87 ; HvJ 26 juni 2001, C-305/05, Ordre des barreaux 

francophones et germanophone e.a., punt 28). Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dient 
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de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht dit zo veel mogelijk uit te leggen in het 

licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken richtlijn teneinde het daarmee beoogde 

resultaat te bereiken en aldus te voldoen aan artikel 288, derde alinea, VWEU.  

 

Deze verplichting tot richtlijnconforme uitlegging is namelijk inherent aan het systeem van het VWEU, 

aangezien het de nationale rechter in staat stelt binnen het kader van zijn bevoegdheden de volle 

werking van het recht van de Unie te verzekeren bij de beslechting van de bij hem aanhangige 

geschillen (zie onder meer arresten van 5 oktober 2004, Pfeiffer e.a., C- 397/01-C- 403/01, Jurispr. blz. 

1-8835, punt 114; 23 april 2009, Angelidaki e.a., C-378/07-C-380/07, Jurispr. blz. I- 3071, punten 197 en 

198, en 19 januari 2010, Kücükdeveci, C- 555/07, Jurispr. blz. 1-365, punt 48; HvJ 13 november 1990, 

C-106/89, Marleasing, par. 8) .  

 

De nationale rechter dient tevens, als gevolg van de in artikel 4, lid 3 VEU neergelegde 

samenwerkingsplicht en het loyaliteitsbeginsel, rekening houden met de uniforme interpretatie die het 

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

Justitie vormt overigens, naast het primair en secundair Unierecht, eveneens een bron van Unierecht.   

De uitlegging die het Hof krachtens de hem bij artikel 2 67 VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een 

regel van Unierecht, verklaart en preciseert, voorzover dat nodig is, de betekenis en strekking van dat 

voorschrift zoals het sedert het tijdstip van zijn inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en 

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

 

5.  

In dit kader moet worden opgemerkt dat artikel 47/1 e.v. van de Vreemdelingenwet, de gedeeltelijke 

omzetting vormt van artikel 3 van de Burgerschapsrichtlijn, met name lid 2, onder a).  

 

6. In het arrest Rahman heeft het Hof van Justitie verduidelijkt dat de Burgerschapsrichtlijn een 

onderscheid maakt tussen twee categorieën van familieleden, met name tussen familieleden van de 

Unieburger, zoals vermeld in artikel 2, lid 2, van de richtlijn, enerzijds, en andere familieleden van een 

Unieburger zoals vermeld in artikel 3, lid 2, van de richtlijn, anderzijds (HvJ 5 september 2012, C-83/11, 

Rahman, par. 19). (...) 

 

Ten aanzien van deze categorie waartoe verzoeker behoort, met name familieleden in de ruime zin van 

een Unieburger, zoals vermeld in artikel 3, lid 2, bepaalt de richtlijn alleen dat hun binnenkomst en 

verblijf door die gastlidstaat moeten worden vergemakkelijkt. Deze uitlegging vindt volgens het Hof 

steun in overweging 6 van de preambule van de Burgerschapsrichtlijn die stelt: "Teneinde de eenheid 

van het gezin in een verruimde betekenis te handhaven en onverminderd het verbod van discriminatie 

om reden van nationaliteit, dient het gastland de positie te onderzoeken van personen die niet onder de 

in deze richtlijn gehanteerde definitie van „familieleden" vallen en die derhalve niet automatisch een 

recht van inreis en verblijf in het gastland genieten op grond van hun nationale wetgeving, om na te 

gaan of inreis en verblijf desondanks niet aan deze personen kan worden toegekend, rekening houdend 

met hun relatie met de burger van de Unie of andere omstandigheden, zoals het feit dat zij van deze 

financieel of lichamelijk afhankelijk zijn(HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman, par. 20).  

 

Hoewel artikel 3, lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn lidstaten niet verplicht om een recht van binnenkomst 

en verblijf toe te kennen aan familieleden van een Unieburger in de ruime zin, verplicht deze bepaling de 

lidstaten wel om de binnenkomst en het verblijf van familieleden van een Unieburger in de ruime zin, 

overeenkomstig hun nationaal recht, te vergemakkelijken. Zoals blijkt uit het gebruik van de 

tegenwoordige tijd "vergemakkelijkt" in artikel 3, lid 2, van de Burgerschapsrichtlijn, legt deze bepaling 

de lidstaten derhalve een verplichting op om aanvragen die zijn ingediend door familieleden van een 

Unieburger in de ruime zin, gunstiger te behandelen dan aanvragen tot binnenkomst en verblijf van 

andere derdelanders (HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman, par. 21).  

 

Om deze verplichting na te komen, moeten de lidstaten volgens artikel 3, lid 2, tweede alinea van de 

Burgerschapsrichtlijn voorzien in de mogelijkheid voor familieleden van een Unieburger in de ruime zin 

om een beslissing aangaande hun aanvraag te verkrijgen die op een nauwkeurig onderzoek van hun 

persoonlijke situatie is gebaseerd en, in geval van weigering, is gemotiveerd. In het kader van dit 

onderzoek van de persoonlijke situatie van de aanvrager, moet de bevoegde autoriteit, zoals uit 

overweging 6 van de preambule van de Burgerschapsrichtlijn volgt, rekening houden met de 

verschillende omstandigheden die naargelang het geval relevant kunnen zijn, zoals de mate van 

financiële of lichamelijke afhankelijkheid en de graad van verwantschap tussen het familielid en de 
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burger van de Unie die hij wenst te begeleiden of bij wie hij zich wenst te voegen (HvJ 5 september 

2012, C-83/11, Rahman, par. 22-23).   

 

Gelet op het ontbreken van nadere bepalingen in de Burgerschapsrichtlijn en op het gebruik van de 

woorden “overeenkomstig zijn nationaal recht” in artikel 3, lid 2 van deze richtlijn, moet worden 

vastgesteld dat iedere lidstaat over een ruime beoordelingsmarge beschikt wat de in aanmerking te 

nemen omstandigheden betreft. Het gastland moet er evenwel over waken dat zijn nationale wetgeving 

voorwaarden bevat die verenigbaar zijn met de gebruikelijke betekenis van het woord “vergemakkelijkt” 

en van de bewoordingen die betrekking hebben op afhankelijkheid als bedoeld in artikel 3, lid 2 en die 

deze bepaling niet van haar nuttig effect beroven (HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman, par. 24).  

 

Ten slotte wees het Hof er op dat, zelfs indien de in artikel 3, lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn gebruikte 

bewoordingen niet voldoende nauwkeurig zijn om de aanvrager die om binnenkomst of om verblijf 

verzoekt, in staat te stellen zich rechtstreeks op deze bepaling te beroepen om beoordelingscriteria in te 

roepen die volgens hem op zijn aanvraag moeten worden toegepast, een dergelijke aanvrager niettemin 

het recht heeft om door een rechterlijke instantie te laten nagaan of de nationale wetgeving en de 

toepassing ervan binnen de grenzen van de in de richtlijn neergelegde beoordelingsmarge zijn gebleven 

(HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman, par. 25).  

 

Uit het een en ander volgt dat de lidstaten erover moeten waken dat hun wetgeving voorwaarden omvat 

op grond waarvan familieleden van Unieburgers in ruime zin een beslissing aangaande hun aanvraag 

tot binnenkomst en verblijf kunnen verkrijgen die gebaseerd is op een nauwkeurig onderzoek van hun 

persoonlijke situatie en die, in geval van weigering, is gemotiveerd. Lidstaten hebben een ruime 

beoordelingsmarge om deze wettelijke voorwaarden vast te stellen voor de beoordeling van aanvragen 

om verblijf van familieleden van Unieburgers in ruime zin. Evenwel mag deze wetgeving het nuttig effect 

van de verplichting om aanvragen die zijn ingediend door familieleden van een Unieburger in de ruime 

zin gunstiger te behandelen dan aanvragen tot binnenkomst en verblijf van andere derdelanders, niet 

ondermijnen.  

 

7.  

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

toegekend aan familieleden van Unieburgers vernoemd in artikel 47/ 1 e.v. van de Vreemdelingenwet, 

enkel kan worden beperkt in twee welbepaalde gevallen. 

 

Zo bepaalt artikel 42septies van de Vreemdelingenwet: (...) 

 

In casu blijkt noch uit de bestreden beslissingen noch uit het administratief dossier dat de aanvraag van 

verzoeker niet in aanmerking werd genomen omwille van fraude of misbruik.  

 

8.  

Verder bepaalt artikel 43 van de Vreemdelingenwet:  

 

Art. 43 van de Vreemdelingenwet vormt een omzetting van artikel 27 van de Burgerschapsrichtlijn, en 

dient derhalve ook richtlijnconform te worden uitgelegd.  

 

Artikel 27 van de Burgerschapsrichtlijn luidt: (...) 

 

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.  

 

Het begrip ‘openbare orde’, zoals het wordt gebruikt in de Burgerschapsrichtlijn, waarvan artikel 43 van 

de Vreemdelingenwet de omzetting vormt, moet restrictief worden uitgelegd. De uitzondering van 

openbare orde vormt een afwijking van het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van personen, 

die strikt moet worden opgevat en waarvan de draagwijdte niet eenzijdig door de lidstaten kan worden 

bepaald. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie veronderstelt het beroep van een nationale 

instantie op het begrip openbare orde, in het kader van de Burgerschapsrichtlijn, hoe dan ook het 
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bestaan van een werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang van de 

samenleving aantast (HvJ 10 juli 2008, C-33/07, Jipa, en verwijzing naar rechtspraak daarin). Dit wordt 

ook zo weergegeven in artikel 43 van de Vreemdelingenwet.  

 

Uit de bestreden beslissingen blijkt niet dat de gemachtigde 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 gemachtigde enkel naar het bestaan 

van een inreisverbod als redengeving om de verblijfsaanvragen niet in aanmerking te nemen. Dit motief 

volstaat op zich evenwel niet om de bestreden beslissingen te schragen.  

 

Rekening houdende met voorgaande dient te worden aangenomen dat het zorgvuldigheidsbeginsel 

werd geschonden en dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd werd, zodat een schending 

van de hoger geciteerde bepalingen en rechtsbeginselen kan worden aangenomen.” 

 

4.2 In haar nota met opmerkingen gaat de verwerende partij niet in op de door de verzoekende partij 

ontwikkelde middelen. 

 

4.3 Gelet op hun onderlinge samenhang worden de twee middelen samen behandeld. 

 

De artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op 

‘afdoende’ wijze. 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 wet van 29 juli 

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

kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen 

uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 

september 2015, nr. 232.140). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid dan weer de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De verzoekende partij voert in haar eerste middel aan dat de bestreden beslissing geen wezenlijk 

antwoord bevat op haar aanvraag tot gezinshereniging. Zij geeft aan dat de beslissing ter zake enkel 

stelt dat zij geen aanvraag zou kunnen indienen, maar dat deze verzuimt een beslissing te nemen met 

betrekking tot de aanvraag zelf, zoals bijvoorbeeld een niet-inoverwegingname. Zij wijst erop dat zij 

alleszins een aanvraag heeft ingediend, zoals blijkt uit het e-mailverkeer tussen de gemeente Lebbeke 

en de betreffende attaché, zodat deze niet kan worden genegeerd en hierop een antwoord moet worden 

gegeven, onder de vorm van een beslissing met betrekking tot het gevolg dat aan deze aanvraag wordt 

gegeven. De overweging dat zij geen aanvraag “kan” indienen, is volgens de verzoekende partij geen 

afdoende antwoord op de aanvraag die immers wel degelijk werd ingediend. De verzoekende partij 

besluit dat een schending van de zorgvuldigheidsplicht juncto de formele motiveringsplicht moet worden 

aangenomen. 

 

In haar tweede middel wijst de verzoekende partij erop dat zij op 7 september 2017 een aanvraag van 

een verblijfskaart als familielid van een Unieburger indiende, in casu als neef ten laste van een 

Nederlandse burger, een aanvraag gesteund op artikel 47 van de vreemdelingenwet. Zij geeft aan dat, 

hoewel bewijzen van verwantschap door haar werden neergelegd, zij nooit een bijlage 19ter mocht 

ontvangen van de gemeentelijk ambtenaar. Vervolgens wijst de verzoekende partij erop dat artikel 47/1 

en volgende van de vreemdelingenwet de gedeeltelijke omzetting vormen van artikel 3, tweede lid, a) 

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 (hierna: de Burgerschapsrichtlijn) en voert met verwijzing naar het arrest 

Rahman van het Hof van Justitie (hierna ook: HvJ of het Hof) een uitgebreide uiteenzetting over 

‘familieleden in de ruime zin’ van een Unieburger. Vervolgens zet zij uiteen dat uit de vreemdelingenwet 
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volgt dat het recht op binnenkomst en verblijf, zoals het wordt toegekend aan familieleden van 

Unieburgers vernoemd in artikel 47/1 en volgende van de vreemdelingenwet, enkel kan worden beperkt 

in twee welbepaalde gevallen. De situatie voorzien in artikel 42septies van de vreemdelingenwet is 

volgens de verzoekende partij in casu niet van toepassing. Met betrekking tot artikel 43 van de 

vreemdelingenwet voert de verzoekende partij aan dat deze bepaling de omzetting vormt van artikel 27 

van de Burgerschapsrichtlijn en derhalve ook richtlijnconform moet worden uitgelegd, waarna zij 

opnieuw verwijst naar rechtspraak van het Hof van Justitie. De verzoekende partij geeft aan dat uit de 

bestreden beslissing niet blijkt dat de gemachtigde is nagegaan of haar gedrag een actuele, werkelijke 

en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving, of dat 

hieromtrent gemotiveerd heeft. Zij benadrukt dat de gemachtigde in casu enkel verwijst naar het 

bestaan van een inreisverbod als redengeving om de verblijfsaanvraag niet in aanmerking te nemen. Dit 

motief volstaat volgens de verzoekende partij op zich evenwel niet om de bestreden beslissing te 

schragen. Zij besluit dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden en dat de bestreden beslissing 

niet afdoende werd gemotiveerd. 

 

In de bestreden beslissing wordt algemeen gesteld dat de verzoekende partij zich aanbood bij de 

gemeente Lebbeke met een aanvraag voor de afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, waarna verwezen wordt naar de e-mail van 28 november 2017 van de gemeentelijk 

ambtenaar van Lebbeke. In de voormelde e-mail, die zich in het administratief dossier bevindt, deelt een 

administratief medewerker van de Dienst Vreemdelingen van de gemeente Lebbeke aan de dienst “GH 

Verblijf40” van de Dienst Vreemdelingenzaken mee dat de verzoekende partij “een aanvraag [wenste] in 

te dienen als ander familielid van een EU onderdaan, art. 47/1 die in het land van herkomst, ten laste 

zijn of deel uitmaken van het gezin van de burger van de Unie”. Tevens worden de documenten 

overgemaakt die de advocaat van de verzoekende partij bij de gemeente had voorgelegd. Uit de 

inventaris van stavingsstukken bij de aanvraag blijkt dat de referentiepersoon de heer A. E. is. In een 

administratief verslag vreemdelingencontrole van 24 januari 2007 wordt onder de hoofding “Familielid in 

België” de heer A. E. vermeld (met dezelfde geboortedatum en -plaats als de in casu relevante heer A. 

E.) en wordt aangegeven dat deze de Nederlandse nationaliteit heeft. In een schrijven van 30 januari 

2007, dat als bijlage was gevoegd bij de aanvraag van 10 december 2009 om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, verklaart de heer A. E. dat de verzoekende partij haar 

neef (zoon van haar zus) is.  

 

Uit het bovenstaande blijkt aldus dat de verzoekende partij zich bij de gemeente heeft aangeboden om 

een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie (bijlage 

19ter) in te dienen, als ander familielid ten laste of deel uitmakend van het gezin van een burger van de 

Unie, gestoeld op artikel 47/1 van de vreemdelingenwet. De referentiepersoon betreft de heer A. E., die 

de Nederlandse nationaliteit heeft en die volgens de verzoekende partij haar neef is. De gemeente 

Lebbeke heeft deze aanvraag (of de poging daartoe) overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Vervolgens heeft de gemachtigde op het feit dat de verzoekende partij zich met deze aanvraag aanbood 

bij de gemeente geantwoord door middel van de thans bestreden beslissing. 

 

Het in casu relevante artikel 47/1, 2° van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd : 

2° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie;” 

 

Artikel 47/2 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn de bepalingen van hoofdstuk I over de in artikel 

40bis bedoelde familieleden van een burger van de Unie van toepassing op de andere familieleden 

bedoeld in artikel 47/1.” 

 

Artikel 47/3, § 2 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger 

van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn 

gezin. 

De documenten die aantonen dat het andere familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de 

burger van de Unie moeten uitgaan van de bevoegde overheden van het land van oorsprong of van 
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herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de 

burger van de Unie bewezen worden met elk passend middel.” 

 

Het reeds eerder aangehaalde artikel 58 van het vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“Met uitzondering van artikel 45, zijn de bepalingen van hoofdstuk I die betrekking hebben op de 

familieleden van een burger van de Unie bedoeld in artikel 40bis van de wet, van toepassing op de 

andere familieleden bedoeld in artikel 47/1 van de wet.” De Minister of zijn gemachtigde begunstigen 

echter hun binnenkomst en hun verblijf op het grondgebied van het Rijk, na een individueel en grondig 

onderzoek van hun aanvraag.” 

 

Het eveneens reeds aangehaalde artikel 52 van de vreemdelingenwet ten slotte luidt als volgt: 

 

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

bewijst, dient een aanvraag in voor een verblijfkaart van familielid van een burger van de Unie bij het 

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

model van bijlage 19ter. 

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

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

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

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

dit document, worden geschrapt. 

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

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

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

overhandigt geen bijlage 19ter. 

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

een attest van immatriculatie model A met een geldigheidsduur van zes maanden te rekenen vanaf de 

aanvraag. 

De woorden “ van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid of ”, die voorkomen in het tweede lid van 

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

§ 2. Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient het familielid 

bovendien de volgende documenten over te maken : 

1° het bewijs van zijn identiteit overeenkomstig artikel 41, tweede lid, van de wet; 

2° de documenten waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de voorwaarden die zijn 

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

vervult. 

§ 3. Indien het familielid na afloop van drie maanden niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft 

overgemaakt of indien uit de woonstcontrole niet blijkt dat het familielid op het grondgebied van de 

gemeente verblijft, weigert het gemeentebestuur de aanvraag door middel van een bijlage 20 dat 

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

ingetrokken. 

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

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister. 

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

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

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

overeenkomstig het model van bijlage 9 af. 

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

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

onderdanen. 

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

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

de verblijfskaart. 

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

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

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

ingetrokken.” 

 

Hoger onder punt 3.1.3 heeft de Raad reeds vastgesteld dat de thans bestreden beslissing als een 

weigering van de aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese 
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Unie moet worden beschouwd, maar dat niet duidelijk blijkt in welke fase van de overeenkomstig artikel 

58 juncto artikel 52 van het vreemdelingenbesluit vastgelegde procedure deze moet worden gesitueerd.  

 

Zoals de verzoekende partij terecht aangeeft, beperkt de gemachtigde zich tot te stellen dat zij geen 

aanvraag tot gezinshereniging kan indienen, omdat zij nog steeds onder de gelding valt van een 

definitief, wettig en geldend inreisverbod van drie jaar, dat door de Raad niet is vernietigd of geschorst, 

en waarvan ook niet blijkt dat het door het bevoegde bestuur is ingetrokken of opgeheven. In dit verband 

wijst de Raad er overigens op dat de verzoekende partij in haar verzoekschrift niet ingaat op de vraag of 

zij al dan niet onder de gelding van zulk inreisverbod staat, zodat ook de Raad hierop niet verder ingaat.  

 

De verzoekende partij benadrukt wel dat de bestreden beslissing geen afdoende antwoord op haar 

aanvraag geeft, onder de vorm van een beslissing met betrekking tot het gevolg dat aan deze aanvraag 

wordt gegeven. Uit de bestreden beslissing blijkt niet, zoals hoger ook reeds vastgesteld, dat de 

gemachtigde overeenkomstig artikel 58 juncto artikel 52, § 1, derde lid van het vreemdelingenbesluit 

heeft geoordeeld dat de verzoekende partij het bewijs van haar familieband met de referentiepersoon 

(de heer A. E.) niet zou hebben overgelegd. Mocht dit het geval zijn geweest, had de burgemeester of 

zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging moeten nemen, door middel van een document 

overeenkomstig het model van bijlage 19quinquies. De verzoekende partij voert terecht aan dat een 

antwoord op haar aanvraag in de vorm van zulke beslissing tot niet-inoverwegingname niet blijkt. Uit de 

bestreden beslissing blijkt verder ook niet dat de gemachtigde zelf zou betwisten dat de heer A. E. de 

Nederlandse neef van de verzoekende partij is. 

 

Anderzijds werd de verzoekende partij, zoals hoger ook reeds vastgesteld, ook niet in het bezit gesteld 

van een bijlage 19ter, hetgeen door de verzoekende partij ook niet wordt betwist. Het document 

overeenkomstig het model van bijlage 19ter wordt voorzien door artikel 58 juncto artikel 52, § 1, eerste 

lid het vreemdelingenbesluit, wanneer de aanvraag wordt ingediend door het familielid dat zelf geen 

burger van de Unie is en dat zijn familieband overeenkomstig artikel 44 van het vreemdelingenbesluit 

bewijst. Zoals reeds is vastgesteld onder punt 3.1.3, neemt de vaststelling dat geen bijlage 19ter werd 

overhandigd echter niet weg dat de betrokken aanvraag door de gemachtigde werd geweigerd door 

middel van de thans bestreden beslissing. 

 

Zoals de verzoekende partij terecht aanvoert, vormt artikel 47/1, 2° van de vreemdelingenwet – ondanks 

de niet geheel samenvallende bewoordingen – onbetwistbaar de omzetting van artikel 3, tweede lid, a) 

van de Burgerschapsrichtlijn (zie Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp van 9 december 2013 

houdende diverse bepalingen inzake Asiel en Migratie tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 53-3239/001, 20-21).  

 

Het voormelde artikel 3, tweede lid, a) luidt als volgt: 

 

“Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf van de betrokkenen vergemakkelijkt het 

gastland overeenkomstig zijn nationaal recht, binnenkomst en verblijf van de volgende personen: 

a) andere, niet onder de definitie van artikel 2, punt 2, vallende familieleden, ongeacht hun nationaliteit, 

die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij de burger van de Unie die het verblijfsrecht 

in eerste instantie geniet, of die vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging 

door de burger van de Unie strikt behoeven;” 

 

Deze bepaling heeft betrekking op de ruimere familieleden. Dit zijn andere familieleden dan de 

echtgenoot, partner, rechtstreekse ascendenten en rechtstreekse descendenten van een Unieburger. 

 

De Raad benadrukt samen met de verzoekende partij dat lidstaten hun nationale recht conform het 

Unierecht moeten uitleggen (zie HvJ 26 juni 2007, C-305/05, Ordre des barreaux francophones et 

germanophone e.a., pt. 28; HvJ 6 november 2003, C-101/01, Lindqvist, pt. 87). Bijgevolg moeten de 

artikelen 47/1 en 47/3 van de vreemdelingenwet richtlijnconform worden uitgelegd, zodat het past te 

wijzen op relevante rechtspraak van het Hof. 

 

In het arrest Rahman van 5 september 2012 (C-83/11), waarop de verzoekende partij uitgebreid ingaat, 

stelt het Hof het volgende: 

 

“21 Hoewel artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/38 de lidstaten niet verplicht om een recht van binnenkomst 

en verblijf toe te kennen aan personen die ten laste van een burger van de Unie zijnde familieleden in 
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de ruime zin zijn, legt deze bepaling, zoals blijkt uit het gebruik van de tegenwoordige tijd 

„vergemakkelijkt” in artikel 3, lid 2, de lidstaten evenwel een verplichting op om aanvragen die zijn 

ingediend door personen die een bijzondere relatie van afhankelijkheid met een burger van de Unie 

hebben, gunstiger te behandelen dan aanvragen tot binnenkomst en verblijf van andere staatsburgers 

van derde landen. 

 

22 Om deze verplichting na te komen, moeten de lidstaten volgens artikel 3, lid 2, tweede alinea, van 

richtlijn 2004/38 voor de in lid 2, eerste alinea, genoemde personen voorzien in de mogelijkheid om een 

beslissing aangaande hun aanvraag te verkrijgen die op een nauwkeurig onderzoek van hun 

persoonlijke situatie is gebaseerd en, in geval van weigering, is gemotiveerd. 

 

23 In het kader van dit onderzoek van de persoonlijke situatie van de aanvrager, moet de bevoegde 

autoriteit, zoals uit punt 6 van de considerans van richtlijn 2004/38 volgt, rekening houden met de 

verschillende omstandigheden die naargelang het geval relevant kunnen zijn, zoals de mate van 

financiële of lichamelijke afhankelijkheid en de graad van verwantschap tussen het familielid en de 

burger van de Unie die hij wenst te begeleiden of bij wie hij zich wenst te voegen.” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt alleszins niet dat de verzoekende partij door middel van de thans 

bestreden beslissing “een beslissing aangaande h[aar] aanvraag” zou hebben verkregen “die op een 

nauwkeurig onderzoek van h[aar] persoonlijke situatie is gebaseerd”. Een daadwerkelijk inhoudelijk 

onderzoek van de aanvraag blijkt immers niet. Zoals reeds meermaals aangehaald, beperkt de 

gemachtigde zich immers tot de vaststelling dat de verzoekende partij omwille van het in de bestreden 

beslissing uitgebreid besproken inreisverbod van drie jaar, genomen op 23 maart 2016, geen recht van 

toegang of verblijf op het grondgebied heeft en geen aanvraag gezinshereniging kan indienen. 

 

Vervolgens wijst de verzoekende partij op twee mogelijke beperkingen op het recht op binnenkomst en 

het recht op verblijf van familieleden van Unieburgers zoals vernoemd in artikel 47/1 en volgende van de 

vreemdelingenwet, met name de gevallen voorzien in artikel 42septies en artikel 43 van de 

vreemdelingenwet. 

 

Met betrekking tot het voormelde artikel 42septies wijst de Raad erop dat deze bepaling door de wet van 

24 februari 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de 

bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken (BS 19 april 2017) werd 

opgeheven. Deze wet trad op 29 april 2017 in werking, zodat het voormelde artikel 42septies op het 

moment van het nemen van de bestreden beslissing op 7 december 2017 niet meer bestond. De 

gemachtigde kon zijn beslissing bijgevolg alleszins niet op deze bepaling baseren. De inhoud van deze 

bepaling werd door de voormelde wet van 24 februari 2017 echter overgenomen in artikel 43 van de 

vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partij eveneens de schending inroept. 

 

Het voormelde artikel 43 luidt als volgt: 

 

“§ 1. De minister of zijn gemachtigde kan de binnenkomst en het verblijf van de burgers van de Unie en 

hun familieleden weigeren en hun het bevel geven het grondgebied te verlaten : 

1° wanneer zij valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebben gebruikt, of 

fraude hebben gepleegd of andere onwettige middelen hebben gebruikt, die hebben bijgedragen tot het 

verkrijgen van het verblijf; 

2° om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. 

§ 2. Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in paragraaf 1 te 

nemen, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid op het 

grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en 

culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong.” 

 

Het voormelde artikel 43 moet worden samengelezen met artikel 45 van de vreemdelingenwet, dat luidt 

als volgt: 

 

“§ 1. De redenen van openbare orde, nationale veiligheid en volksgezondheid bedoeld in de artikelen 43 

en 44bis mogen niet worden aangevoerd voor economische doeleinden. 

§ 2. De in de artikelen 43 en 44bis bedoelde beslissingen moeten in overeenstemming zijn met het 

evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokken burger 

van de Unie of zijn familielid. 
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Eerdere strafrechtelijke veroordelingen zijn als zodanig geen reden voor dergelijke beslissingen. 

Het gedrag van de burger van de Unie of van zijn familielid moet een werkelijke, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving zijn. Motiveringen die los staan 

van het individuele geval of met algemene preventieve redenen verband houden, mogen niet worden 

aangevoerd. (...)” 

 

De verzoekende partij citeert weliswaar een oudere versie van artikel 43 van de vreemdelingenwet, 

maar inhoudelijk komt deze versie overeen met de inhoud van het huidige artikel 43 juncto artikel 45 van 

de vreemdelingenwet. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt impliciet noch expliciet dat de gemachtigde toepassing zou hebben 

gemaakt van artikel 43 juncto artikel 45 van de vreemdelingenwet om zijn beslissing tot weigering van 

verblijf te nemen. De gemachtigde beperkt zich tot een herhaaldelijk verwijzen naar het op 23 maart 

2016 uitgevaardigde inreisverbod, maar daarbij wordt – zoals de verzoekende partij in haar 

verzoekschrift terecht aanvoert – door de gemachtigde niet nagegaan of haar gedrag een actuele, 

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

of dat hieromtrent wordt gemotiveerd. De voormelde artikelen 43 en 45 voorzien ook geenszins dat het 

loutere bestaan van een inreisverbod zoals beschreven in de bestreden beslissing, zou volstaan om een 

aanvraag tot gezinshereniging te weigeren. Ook de hoger aangehaalde artikelen 47/1 tot 47/3 van de 

vreemdelingenwet en de voormelde artikelen 58 juncto 52 van het vreemdelingenbesluit voorzien 

overigens niet in de mogelijkheid om het in casu relevante verblijfsrecht te weigeren omwille van het 

loutere feit dat de verzoekende partij het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod zoals beschreven in 

de bestreden beslissing.  

 

Zoals hoger reeds vastgesteld, moet een administratieve bestuurshandeling op grond van de formele 

motiveringsplicht een motivering in rechte bevatten en moet deze motivering afdoende zijn. De Raad 

kan echter slechts vaststellen dat de verzoekende partij terecht aanvoert dat dit in casu niet het geval is 

en dat de enkele verwijzing naar het bestaan van een inreisverbod als reden om de verblijfsaanvraag 

niet in aanmerking te nemen, niet volstaat als motief om de bestreden beslissing te schragen. Uit het 

bovenstaande is immers gebleken dat geen enkele nationale wetsbepaling (en overigens ook geen 

reglementaire bepaling) voorziet dat de gemachtigde de aanvraag voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese Unie kan weigeren omwille van het enkele motief dat de 

verzoekende partij het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod (cf. RvS 9 augustus 2016, nr. 235.598).  

 

Daarnaast benadrukt de Raad nogmaals dat de lidstaten hun nationale recht – in casu de relevante 

artikelen 47/1 tot 47/3 en de bijhorende procedure voorzien in het vreemdelingenbesluit – conform het 

Unierecht moeten uitleggen. In dit verband wijst de Raad erop dat het Hof van Justitie in zijn arrest K.A. 

van 8 mei 2018 heeft uitgelegd dat artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (hierna: 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.  

 

Het voormelde artikel 20 van het VWEU heeft betrekking op het burgerschap van de Unie (met inbegrip 

van de rechten en plichten verbonden aan deze hoedanigheid). In het arrest Ruiz Zambrano geeft het 

Hof van Justitie een uitlegging over de toepassing van het voormelde artikel 20 van het VWEU. Het Hof 

zette in zijn rechtspraak uiteen dat er zeer bijzondere situaties bestaan waarin, hoewel het secundaire 

recht inzake het verblijfsrecht van derdelanders niet van toepassing is en de betrokken Unieburger zijn 

recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend, niettemin een verblijfsrecht moet worden toegekend aan 

een derdelander die familielid is van die Unieburger, omdat anders aan het burgerschap van de Unie de 

nuttige werking zou worden ontnomen indien de betrokken Unieburger, ten gevolge van de weigering 

om een dergelijk recht toe te kennen, feitelijk genoopt zou zijn het grondgebied van de Unie in zijn 

geheel te verlaten, waardoor hem het effectieve genot van de belangrijkste aan die status ontleende 

rechten zou worden ontzegd. Het betreft dus een afgeleid verblijfsrecht dat in zeer bijzondere situaties 

voortvloeit uit artikel 20 van het VWEU (HvJ 8 mei 2018 (Grote Kamer), C-82/16, K.A. e.a., ptn. 51 en 
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52; HvJ 10 mei 2017, C-133/15, Chavez-Vilchez e.a., pt. 63; HvJ 8 maart 2011, C-34/09, Ruiz 

Zambrano, ptn. 43 en 44).  

 

De Raad merkt op dat het voormelde arrest K.A. dateert van 8 mei 2018 en aldus van na de bestreden 

beslissing van 7 december 2017. De nationale rechter moet echter, als gevolg van de in artikel 4, lid 3 

van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde samenwerkingsplicht en het 

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

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

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

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

Unierecht, verklaart en preciseert, voor zover dat nodig is, de betekenis en strekking van dat voorschrift 

zoals het sedert het tijdstip van zijn inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en toegepast 

(HvJ 13 januari 2004, C-453/00, Kühne en Heitz, pt. 21). Bijgevolg is ook de rechtspraak van het Hof die 

dateert van na het nemen van de bestreden beslissing ten zeerste relevant. 

 

De Raad merkt daarnaast nog op dat het arrest K.A. betrekking heeft op een familielid van een Belg (die 

zijn recht op vrij verkeer en verblijf niet heeft uitgeoefend), terwijl de verzoekende partij een ‘ander 

familielid’ in de zin van artikel 3.2, a) van de Burgerschapsrichtlijn is, wiens verblijf moet worden 

vergemakkelijkt. De Raad ziet niet in waarom een familielid van een burger van de Unie wiens verblijf 

moet worden vergemakkelijkt overeenkomstig de Burgerschapsrichtlijn en die onder een inreisverbod 

staat, minder gunstig zou moeten behandeld worden dan een familielid van een Belgische onderdaan 

die onder een inreisverbod staat. De Raad herinnert immers eraan dat de doelstellingen van artikel 3, 

tweede lid van de Burgerschapsrichtlijn erin bestaan om het vrij verkeer van de burgers van de Unie te 

vergemakkelijken en de eenheid van het gezin te bevorderen (cf. conclusie van advocaat-generaal Y. 

BOT van 27 maart 2012 in de zaak C-83/11 voor het Hof, nrs. 36 en 37). De eventuele weigering om een 

verblijf toe te staan aan een familielid van een burger van de Unie of aan een persoon die deel uitmaakt 

van het gezin of ten laste is van deze burger van de Unie zou, zelfs indien deze persoon geen nauwe 

verwant is, ertoe kunnen leiden dat de burger van de Unie wordt ontmoedigd om vrij naar een andere 

lidstaat van de Europese Unie te reizen. Dit zou bijgevolg een belemmering kunnen vormen voor het 

uitoefenen van het recht op vrij verkeer en verblijf alsook afbreuk doen aan het nuttige effect van het 

burgerschap van de Unie. In deze omstandigheden moet een analoge toepassing van het arrest K.A. 

dan ook worden aanvaard. 

 

Ten slotte merkt de Raad op dat niet kan worden voorgehouden dat artikel 44decies van de 

vreemdelingenwet, zijnde de enige wettelijke of reglementaire bepaling die in de bestreden beslissing 

wordt aangehaald, een rechtsgrond voor deze beslissing zou kunnen vormen. In dit verband geeft de 

gemachtigde aan dat de verzoekende partij krachtens de voormelde bepaling de schorsing of de 

intrekking van dit inreisverbod kan vragen vanuit het land van oorsprong of van verblijf na een redelijke 

termijn en in elk geval na drie jaar te rekenen vanaf de uitvoering ervan. Vervolgens stelt de 

gemachtigde dat uit het administratief dossier echter niet blijkt dat de verzoekende partij het bevoegde 

bestuur vanuit het land van oorsprong of van verblijf heeft verzocht om het vigerende inreisverbod op te 

heffen of in te trekken overeenkomstig het voormelde artikel 44decies. 

 

In de eerste plaats wijst de Raad erop dat artikel 44decies van de vreemdelingenwet in casu hoe dan 

ook niet aan de orde is. Deze bepaling heeft immers betrekking op de schorsing of intrekking van 

inreisverboden die overeenkomstig artikel 44nonies van de vreemdelingenwet werden opgelegd. Het 

inreisverbod van 23 maart 2016 waarop de gemachtigde zich baseert, werd echter genomen op grond 

van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet. Artikel 74/11, § 1 van de vreemdelingenwet is een 

omzetting van artikel 11, eerste en tweede lid van de 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 (hierna: 

de Terugkeerrichtlijn; zie Wetsontwerp van 19 oktober 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 53-1825/001, 23). Artikel 11, 

derde lid van de Terugkeerrichtlijn voorziet in de mogelijkheid tot intrekking of schorsing van het 

inreisverbod. De omzetting van deze bepaling is te vinden in artikel 74/12 van de vreemdelingenwet, dat 

betrekking heeft op de opschorting of opheffing van een inreisverbod dat overeenkomstig artikel 74/11 

van de vreemdelingenwet werd opgelegd (cf. Memorie van toelichting bij het voormelde wetsontwerp 

van 19 oktober 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 53-1825/001, 21-22). 
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In de mate dat de verwijzing van de gemachtigde naar artikel 44decies van de vreemdelingenwet aldus 

kan worden begrepen als een verwijzing naar artikel 74/12 van de vreemdelingenwet, kan de Raad 

slechts vaststellen dat dit artikel de modaliteiten regelt van de opheffing en opschorting van een 

inreisverbod, maar niet de voorwaarden voor het indienen (of beoordelen) van een aanvraag voor een 

verblijfskaart (cf. RvS 9 augustus 2016, nr. 235.598). Noch het niet-relevante artikel 44decies van de 

vreemdelingenwet noch artikel 74/12 van de vreemdelingenwet kunnen dan ook een juridische 

grondslag voor de bestreden beslissing vormen. 

 

Ten overvloede wijst de Raad in dit kader nog op de volgende punten uit het voormelde arrest K.A. van 

het Hof van Justitie: 

 

“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.” 

 

Uit het bovenstaande is gebleken dat de bestreden beslissing geen afdoende juridische overwegingen 

bevat die eraan ten grondslag liggen, zodat een schending van de formele motiveringsplicht aannemelijk 

wordt gemaakt. Ook heeft de gemachtigde nagelaten de aanvraag tot gezinshereniging van de 

verzoekende partij op zorgvuldige wijze te onderzoeken, in de zin van de artikelen 43 en 47/1 en 

volgende van de vreemdelingenwet, zoals deze in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie 

moeten worden uitgelegd, en in de zin van het arrest K.A. van het Hof van Justitie, zoals dit arrest naar 

analogie kan worden toegepast. 

 

Aangezien de verwerende partij zich in haar nota met opmerkingen heeft beperkt tot een betoog 

aangaande de ontvankelijkheid van het beroep, kan geen afbreuk worden gedaan aan de hoger 

gemaakte vaststellingen van de Raad. 

 

4.4 Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing. De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder onderzoek. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

Vereenvoudiging van 7 december 2017 tot “niet in aanmerkingname”, waarin wordt vastgesteld dat de 

verzoekende partij geen recht van toegang of verblijf op het grondgebied van het Rijk heeft en zij geen 

aanvraag gezinshereniging kan indienen, wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien juli tweeduizend negentien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 


