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 nr. 224 963 van 14 augustus 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. VAN DE SIJPE 

Heistraat 189 

9100 SINT-NIKLAAS 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 7 maart 2019 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 1 februari 2019 waarbij de afgifte van 

een bijlage 19ter wordt geweigerd wegens het bestaan van een inreisverbod. 

 

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 2 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat J. TASSENOY, 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. Verzoeker wordt op 30 september 2004 door het hof van beroep te Gent veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van vier jaar wegens mensenhandel. 

 

1.2. De minister van Binnenlandse Zaken neemt op 13 oktober 2005 de beslissing tot afgifte van een 

ministerieel besluit tot terugwijzing. Dit besluit, dat verzoeker op 31 oktober 2005 ter kennis wordt 

gebracht, trad in werking op het ogenblik van de invrijheidstelling van verzoeker. 

 

1.3. Verzoeker, die zijn straf had uitgezeten op 9 oktober 2008, wordt vervolgens administratief van zijn 

vrijheid beroofd met het oog op zijn verwijdering uit het Rijk en wordt op 23 oktober 2008 gerepatrieerd 

naar Albanië. 
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1.4. Via een op 6 juli 2016 gedateerd schrijven dient verzoekers raadsman voor verzoeker, die naar 

België was teruggekeerd, een aanvraag tot gezinshereniging in. Verzoekers raadsman verwijst hierbij 

naar artikel 40ter van de Vreemdelingenwet en stelt dat de aanvraag ook dient te worden beschouwd 

als een verzoek tot opheffing van het ministerieel besluit tot terugwijzing van 13 oktober 2005. 

 

1.5. De gemachtigde neemt op 1 augustus 2016 de beslissing waarbij verzoekers aanvraag tot 

opheffing van het ministerieel besluit van 13 oktober 2005 wordt afgewezen en de beslissing waarbij 

verzoekers aanvraag om een gezinshereniging toe te staan niet wordt ingewilligd. Met arrest nr. 182.945 

van 27.02.2017 vernietigt de Raad voornoemde beslissing van 1 augustus 2016. 

 

1.6. Verzoeker biedt zich op 6 november 2018 aan bij het stadsbestuur van Sint-Niklaas teneinde een 

nieuwe aanvraag tot gezinshereniging met zijn Belgische kinderen in te dienen. 

 

1.7. Op 1 februari 2019 beslist de gemachtigde, na onderzoek van verzoekers persoonlijke situatie en 

zijn afhankelijkheid ten aanzien van zijn Belgische kinderen, dat het bestaan van het nog steeds van 

kracht zijnde inreisverbod, de aflevering van een bijlage 19ter niet rechtvaardigt. Het betreft de 

bestreden beslissing: 

 

“M(…), B(…) 

Nationaliteit Albanië 

Geboren op (…) 

Verblijvende te (…) 

NN. (…) 

 

Geachte, 

 

U wenst zich aan te bieden bij de stad Sint-Niklaas om een aanvraag gezinshereniging (bijlage 19 ter) in 

te dienen als vader van de genaamde M(…), X(…) ((…)), M(…), A(…) ((…)) en M(…), A(…) ((…)). 

 

Om een dergelijke aanvraag als ontvankelijk te kunnen beschouwen dienen twee zaken bekeken te 

worden nl. heeft u een inreisverbod en is er sprake van een afhankelijkheid van de kinderen tegenover 

u. 

 

Vooreerst: om het verblijfsrecht als gezinslid te bekomen, dient u niet enkel te voldoen aan de 

voorwaarden van artikel 40 ter 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 

 

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

sexies) van 3 jaar genomen op 16.04.2016 en u betekend op 16.04.2016. 

 

Dit inreisverbod is nog steeds van kracht. U heeft het grondgebied verlaten dd. 24.05.2016 maar u bent 

dd.02.06.2016 teruggekeerd. Nergens uit het dossier blijkt dat u de opheffing van het inreisverbod heeft 

bekomen in toepassing van artikel 74/12 van de wet van 15/12/80 (arrest Ouhrami Hof van Justitie -C-

225/16 van 26.07.2017). 

 

Trouwens u brengt geen elementen aan van een dusdanige afhankelijkheidsrelatie tussen uw kinderen 

en u zelf waardoor u een afgeleid verblijfsrecht zou kunnen bekomen, overeenkomstig het Arrest van 

Hof van Justitie in de zaak C- 82/16 van 8 mei 2018. Het loutere bestaan van een gezinsband volstaat 

niet als rechtvaardiging  om aan u een afgeleid verblijfsrecht toe te kennen. Er is in uw dossier geen 

enkele reden terug te vinden dat u niet zou kunnen gescheiden worden van uw kinderen. Het aanhalen 

van art. 8 evrm, zoals in de brief van uw raadsman, volstaat daartoe niet. Nergens uit het dossier blijkt 

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

uw kinderen 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. Wij willen 

best aannemen dat u een goede band heeft met uw kinderen, echter nergens uit de voorgelegde 

documenten blijkt dat uw kinderen op u aangewezen zijn voor wat dan ook. Hun verblijf in België hoeft 

helemaal niet in het gedrang te komen omdat u, voor de duur van het inreisverbod of tot het is 

opgegeven, het land moet verlaten. Uw kinderen zijn Belgische onderdanen, alsook de moeder van de 

kinderen. Ze hebben ononderbroken in België verbleven, kunnen genieten van de beste medische 
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zorgen, onderwijs, (opvoedings)ondersteuning, verenigingsleven allerhande. Hun toekomst en 

welbevinden hoeft door uw tijdelijke afwezigheid helemaal niet in het gedrang te komen. Wel 

integendeel, u zou het goede voorbeeld stellen door u te gedragen in overeenstemming met het 

inreisverbod dat u werd opgelegd door de Belgische overheid, waardoor de waarden en normen die ze 

in België meekrijgen niet meer in strijd zijn met de uwe. Dit zal ongetwijfeld tot hun welbevinden 

bijdragen. 

 

Op grond van bovenstaande vaststellingen kan worden geconcludeerd dat u België kan verlaten om de 

opheffing of de opschorting van het inreisverbod te bekomen dewelke slechts een tijdelijke scheiding 

van uw kinderen met zich meebrengt en hen er niet toe zou dwingen u te vergezellen. Niets staat u vrij 

in tussentijd vanop afstand intensief contact te houden en financieel bij te dragen. 

 

Vandaar dat het bestaan van het inreisverbod, dewelke nog steeds van kracht is, het niet afleveren van 

de bijlage 19 ter rechtvaardigt. 

 

Bijgevolg dient u gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied (bijlage 13 septies) te verlaten, 

dewelke u heeft betekend dd 16.04.2016 alsook aan het inreisverbod u betekend op 16.04.2016. 

 

Dit document geldt niet als identiteits- of nationaliteitsbewijs.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan: 

 

“Het eerste middel bestaat uit de schending van artikel 42 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) en van artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

(hierna: het vreemdelingenbesluit) en de schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer 

bepaald het redelijkheidsbeginsel, de schending van de materiële motiveringsplicht, alsook van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, aangezien uit de bestreden beslissing kan worden afgeleid dat verwerende 

partij van de aanvraag tot gezinshereniging geen nota wil nemen, terwijl in geval van weigering van de 

aanvraag een bijlage 20 diende te worden afgeleverd. 

 

1. Iedere beslissing van de overheid dient in alle redelijkheid en met de nodige zorgvuldigheid te worden 

genomen. Het redelijkheidsbeginsel veronderstelt bovendien dat de genomen beslissing een beslissing 

moet zijn die door ieder ander redelijk denkend mens of orgaan zou kunnen worden genomen en die 

men als een redelijk verantwoorde beslissing zou kunnen zien en aanvaarden. Hierna zal blijken dat 

deze beginselen van behoorlijk bestuur zijn geschonden. De bestreden beslissing schendt bovendien 

volgende bepalingen van de Vreemdelingenwet resp. het vreemdelingenbesluit: 

 

Artikel 42, § 1, van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten 

laatste zes maanden volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan 

de burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning 

bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening 

gehouden met het geheel van de elementen van het dossier.” 

 

Artikel 51, §2, eerste en tweede lid, van het vreemdelingenbesluit, dat bepaalt: 

 

“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, en mits de documenten bedoeld in artikel 

50, § 2, werden overgelegd binnen de termijn van drie maanden, eventueel verlengd met een maand, 

geeft de burgemeester of zijn gemachtigde aan de burger van de Unie een verklaring van inschrijving 

overeenkomstig het model van bijlage 8 af. Indien de Minister of zijn gemachtigde aan de burger van de 

Unie niet het verblijfsrecht toekent, weigert hij de aanvraag en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het 

grondgebied te verlaten. De burgemeester of zijn gemachtigde betekent beide beslissingen door middel 

van een document overeenkomstig het model van bijlage 20.” 
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Artikel 51, § 2, van het vreemdelingenbesluit regelt derhalve uitdrukkelijk de hypothese voor de 

verwerende partij die een weigeringsbeslissing neemt over de ingediende verblijfsaanvraag. 

 

2. In casu werd de beslissing genomen om de aanvraag te weigeren en geen bijlage 19ter af te leveren. 

Evenwel werd geen bijlage 20 afgeleverd waarbij de aanvraag van verzoekster tot gezinshereniging met 

zijn Belgische minderjarige kinderen werd geweigerd. Zulks is derhalve contra legem. Door geen bijlage 

20 af te leveren ontneemt verwerende partij verzoeker bovendien de mogelijkheid om een schorsend 

beroep in te dienen tegen deze beslissing bij Uw Raad en krijgt hij geen bijlage 35. Dat de in het middel 

opgeworpen wetsartikelen en beginselen van behoorlijk bestuur dan ook zijn geschonden. Gelet op het 

voorgaande is het immers weinig redelijk, laat staan zorgvuldig om in geval van weigering van de 

aanvraag tot verblijfsmachtiging geen bijlage 20 af te leveren.” 

 

2.1.2. Verzoeker betwist de mogelijkheid van verweerder om met de bestreden beslissing, in plaats van 

een bijlage 20, de verblijfsaanvraag niet in aanmerking te nemen. Hij wijst er in deze op dat artikel 52 

van het Vreemdelingenbesluit de te volgen procedure voorschrijft. In de mate dat verzoeker hiermee het 

gebrek aan afgifte van een “bijlage 20” hekelt, wijst de Raad erop dat onder de weigering van erkenning 

van een verblijfsrecht elke beslissing dient te worden begrepen tot afwijzing van een aanvraag om 

gezinshereniging, ongeacht de benaming ervan. De bestreden beslissing dient dus te worden 

beschouwd als een beslissing waarin de gemachtigde het recht op verblijf niet erkent (zie RvV drie 

rechters 8 februari 2016, nr. 161 497 met verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State). 

Dergelijke beslissing dient normaliter te worden gegoten in een bijlage 20 conform artikel 52, laatste lid 

van het Vreemdelingenbesluit. Een bijlage 20 betreft echter niet meer dan de vormgeving van een 

beslissing waarbij de gemachtigde het recht op verblijf niet erkent. De Raad ziet niet in en verzoeker 

toont ook niet aan welk belang hij heeft bij zijn kritiek dat de bestreden beslissing niet de vorm heeft van 

een bijlage 20. Dergelijke kritiek kan geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Een schending van artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit kan dan ook niet worden 

weerhouden, louter omdat verweerder geen bijlage 20 heeft afgeleverd. Bovendien blijkt uit de 

bespreking van het tweede middel dat verweerder is nagaan of er bijzondere afhankelijkheidsbanden 

bestaan tussen de derdelander en de Unieburger. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat 

dit niet het geval is. Verzoeker toont in het tweede middel niet aan dat de bestreden beslissing getuigt 

van een disproportionaliteit tussen zijn belangen enerzijds, die in se erin bestaan om samen met zijn 

kinderen hier te blijven, zonder voorafgaandelijk een verzoek tot opheffing of opschorting van het aan 

hem betekende inreisverbod te verzoeken, en de belangen van de Belgische staat in het kader van het 

doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan: 

 

“Het tweede middel bestaat uit de schending van artikel 8 EVRM, van artikel 20 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en van de beginselen van behoorlijk bestuur, 

meer bepaald het redelijkheidsbeginsel, de schending van de materiële motiveringsplicht, alsook van 

het zorgvuldigheidsbeginsel, aangezien in de bestreden beslissing door verwerende partij geen 

afdoende rekening werd gehouden met de gezinssituatie van verzoeker en de belangen van de 

Belgische minderjarige kinderen, en bovendien ten onrechte wordt gesteld dat er sprake moet zijn van 

een buitengewone afhankelijkheidsrelatie tussen kind en ouder. 

 

1. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat verwerende partij op afdoende wijze rekening heeft 

gehouden met de concrete gezinssituatie van verzoeker, zoals beschermd onder artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Artikel 8 EVRM bekrachtigt het recht op 

eerbiediging van het familieleven voor elke persoon die een nauwe band kan inroepen met een andere 

persoon. Het behoeft weinig betoog dat een vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden voor 

gezinshereniging met een Belg een nauwe band heeft met deze persoon en zijn familieband dus 

beschermd is door artikel 8 EVRM. Artikel 8 EVRM laat geen enkele inmenging in de uitoefening van het 

recht op eerbiediging van het familieleven toe “dan voor zover bij de wet is voorzien en in een 

democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare 

veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare 

feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten 

en vrijheden van anderen.”. Aldus dient de inmenging een gerechtvaardigd doel te hebben en het 

onderzoek naar evenredigheid ten opzichte van het beoogde doel met succes te doorstaan. De Staat 

beschikt over een brede beoordelingsbevoegdheid om de noodzaak en de evenredigheid van de 
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inmenging te toetsen. Voor wat het beoogde doel betreft, heeft het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens reeds herhaaldelijk verklaard dat de Staten “het recht hebben om, ingevolge een goed 

verankerd beginsel van internationaal recht en zonder afbreuk te doen aan de rechten die opgenomen 

zijn in verdragen, de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen te controleren.” 

(EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 

67). Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die 

van de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede 

wil of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit 

artikel primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is 

het de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk 

onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou 

moeten hebben. Aangezien verzoeker een aanvraag tot gezinshereniging indiende, moet worden 

onderzocht of verwerende partij een positieve verplichting heeft om het recht op gezinsleven te 

handhaven. 

 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets, dit is een billijke afweging. Als na deze toets uit de 

belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er een schending van 

artikel 8, eerste lid van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37). De 

omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten, is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggende individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk worden verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief worden uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

gezins- en privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- 

en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. 

v. Noorwegen, par. 89).  

 

Dienaangaande moet worden opgemerkt dat de drie minderjarige Belgische kinderen van verzoeker in 

België zijn geboren. Zij zijn derhalve nog nooit in Albanië geweest en hebben er geen enkele affiniteit 

mee. Van hen mag niet worden verwacht dat zij België, alwaar de oudste reeds 13 jaar verblijft en zij 

ook alle drie naar school gaan, plotseling zouden moeten verlaten om samen met hun moeder naar 

Albanië te gaan zodat aldaar de aanvraag zou kunnen gebeuren. 

 

Bovendien gaat verwerende partij er ten onrechte van uit dat het feit dat verzoeker (zonder hen) terug 

zou keren in uitvoering van het inreisverbod, tot hun welbevinden zou bijdragen. Het is verzoeker en zijn 

gezin onduidelijk hoe zijn afwezigheid zou bijdragen tot het lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelen 

van de kinderen. Voor hun welbevinden willen zij louter niet gescheiden zijn van hun vader. 

 

Verwerende partij heeft tot slot op geen enkel moment in concreto nagegaan of een verblijf van de 

kinderen in België bij de andere werkende ouder haalbaar is, zodat er weerom een schending is van 

artikel 8 EVRM en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. Thans staat verzoeker immers in voor 

het huishouden en opvoeden van de kinderen terwijl de echtgenote van verzoeker gaat werken. 

Verzoeker zelf mag gelet op zijn illegaal statuut niet werken en staat dan ook in voor de kinderen. 

 

2. Het verplichten om de aanvraag gezinshereniging door verzoeker in het land van herkomst in te 

dienen (gelijktijdig met de opheffing van het inreisverbod) houdt in ieder geval een gedwongen scheiding 

van de familie in gedurende meerdere maanden. Het gaat dan ook duidelijk om een belemmering op de 

uitoefening van het recht op een familieleven. Deze hinderpaal moet, overeenkomstig artikel 8 EVRM, 

op een redelijke manier gerechtvaardigd zijn in het licht van het beoogde doel, hetgeen in casu niet is 

gebeurd. Verwerende partij diende in haar motivatie een afweging te maken van de belangen van 

enerzijds de betrokken aanvrager en anderzijds de Belgische Staat, teneinde het 

evenredigheidsbeginsel te respecteren (RvSt. 58.969, 1 april 1996,TVR 1997, 29). 

 

In het verzoekschrift heeft verzoeker aangehaald dat het niet in het belang is van de kinderen om hun 

vader voor enige tijd te onttrekken. Voor het welzijn van de jonge kinderen zou het niet goed zijn om zo 

lang te worden gescheiden van hun vader. Het jongste kind is op 16.06.2016 geboren. Het is van belang 
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dat de vader in België blijft en mee instaat voor de opvoeding. Het is derhalve duidelijk dat verwerende 

partij geen voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de minderjarige Belgische 

kinderen van verzoeker. 

 

De verplichting om het belang van het kind in aanmerking te nemen, zit verankerd in artikel 3 van het 

Kinderrechtenverdrag en is een fundamenteel recht dat in artikel 22bis van de Grondwet is 

ingeschreven. Verwerende partij dient dan ook rekening te houden met het hoger belang van het kind in 

elke beslissing die dat kind aangaat. Dit principe wordt herhaald in artikel 5 van de terugkeerrichtlijn en 

in artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat met het 

hoger belang van de kinderen en met de gevolgen voor hen van de behandeling van de 

verblijfsaanvraag van hun vader, rekening werd gehouden. Het hoger belang van het kind is geen 

theoretisch concept: het houdt in dat de administratie concreet en effectief de situatie van het kind 

onderzoekt en een beslissing neemt die zo goed mogelijk tegemoetkomt aan zijn hoger belang. In casu 

beslist verwerende partij echter om de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfskaart van verzoeker 

niet in aanmerking te nemen. Verwerende partij heeft de positieve verplichting om de minderjarige 

Belgische kinderen naar behoren te beschermen en het belang van het kind als eerste overweging te 

nemen in de afweging van alle aanwezige belangen. Verwezen kan worden naar het Hof van Justitie-

arrest Zambrano (arrest C-34/09) waarin gesteld wordt dat een weigering van verblijfsrecht een inbreuk 

is op de grondrechten van het Belgisch kind als Unieburger (artikel 20 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie). Dat de Belgische minderjarige kinderen van verzoeker immers door de 

bestreden beslissing niet toegelaten worden om met hun vader in België te leven. Volgens het Hof van 

Justitie kent artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) aan elke 

persoon die de nationaliteit bezit van een lidstaat het statuut van burger van de Unie toe. Artikel 20 van 

het VWEU verzet zich tegen nationale maatregelen die als resultaat hebben dat de burgers van de Unie 

niet het werkelijke genot hebben van de belangrijkste rechten verbonden aan hun statuut. Voor het Hof 

zou de weigering door een lidstaat om een verblijfsrecht en het recht om te werken toe te kennen aan 

een onderdaan van een derde land die jonge kinderen ten laste heeft, die zelf onderdaan zijn van die 

lidstaat, als gevolg hebben dat de kinderen het genot van de belangrijkste aan de status van de burger 

van de Unie ontleende rechten wordt ontzegd. Een dergelijke weigering zou betekenen dat deze 

kinderen verplicht zouden zijn om het grondgebied van de lidstaat te verlaten om hun ouders te volgen. 

In geen geval moet hierbij worden aangetoond dat de kinderen buitengewoon afhankelijk zijn van hun 

vader, zoals verwerende partij in de bestreden beslissing ten onrechte voorhoudt. Een normale vader-

kindrelatie kan weldegelijk volstaan opdat er sprake kan zijn van een schending van artikel 20 van het 

VWEU. Het volstaat aan te tonen dat verzoeker deel uitmaakt van het kerngezin en mee instaat voor de 

opvoeding van de kinderen om deze afhankelijkheidsrelatie (vader-kindrelatie) aan te tonen. Op welke 

wijze verzoeker immers bij afwezigheid kan instaan voor het huishouden en de opvoeding van de 

kinderen is hem geheel onduidelijk. Verwerende partij gaat te kort door de bocht door aan te nemen dat 

een vader in se niet aanwezig hoeft te zijn om zijn vaderschap ten volle op te nemen voor zijn drie jonge 

kinderen. Indien de kinderen pubers zouden zijn en derhalve meer onafhankelijk, zou het standpunt van 

verwerende partij nog enigszins kunnen worden gevolgd, doch niet bij heel jonge kinderen, zoals in 

casu. Het proportionaliteitsbeginsel, minstens artikel 20 van het VWEU en de motiveringsplicht werd dan 

ook geschonden. Het is gelet op hun leeftijd geenszins in het belang van de kinderen om hen van 

verzoeker te scheiden voor het indienen van onderhavige aanvraag. Van de Belgische kinderen kan 

bovendien niet worden verlangd dat zij hun vader zouden volgen naar Albanië. Het tegendeel 

voorhouden zou neerkomen op een impliciete uitwijzing van Belgische onderdanen. Een indirecte 

verplichting opgelegd aan een minderjarig Belgisch kind om samen met zijn buitenlandse ouder het 

nationaal grondgebied te verlaten is dan ook een aantasting van het verbod op verwijdering van de 

eigen onderdanen (art. 3 van het Protocol nr. 4 EVRM). Ook het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens heeft in haar arrest “Jeunesse” (arrest EHRM, Grote Kamer, 3 oktober 2014, Jeunesse c/ 

Nederland) besloten dat artikel 8 EVRM een positieve verplichting inhoudt om een verblijfstitel af te 

geven aan de moeder van Nederlandse kinderen. Mevrouw Jeunesse verblijft sinds 16 jaar in Nederland 

met haar Nederlandse echtgenoot. Het koppel heeft drie Nederlandse kinderen. Nederland heeft haar 

tot vijf keer toe een toelating tot verblijf in Nederland geweigerd. Het Hof oordeelde dat zelfs al begon 

mevrouw Jeunesse haar gezinsleven wetende dat haar verblijf onzeker was, de Nederlandse 

autoriteiten haar aanwezigheid gedurende zestien jaar getolereerd hebben en geen rekening hebben 

gehouden met het hoger belang van het kind toen ze beslisten om hun moeder het recht op verblijf in 

Nederland te ontzeggen. De autoriteiten hebben geen rekening gehouden met en geen afweging 

gemaakt van de elementen aangaande de uitvoerbaarheid, de haalbaarheid en de evenredigheid van 

een dergelijke weigering. Het Hof besluit dat artikel 8 EVRM werd geschonden. Uit de motivering van de 

bestreden beslissing blijkt niet dat verwerende partij het onderzoek afdoende heeft doorgevoerd. Het feit 

dat aan verzoeker een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod werd betekend, verhindert niet 
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dat hij een aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie 

indient. Verweerder diende bij de beoordeling van deze aanvraag, gelet op artikel 20 van het VWEU, 

een meer zorgvuldig onderzoek door te voeren waarbij hij rekening diende te houden met de impact van 

een eventuele afwijzing van deze aanvraag op de situatie van zijn Belgische kinderen en meer in het 

bijzonder een afweging diende te maken van de elementen aangaande de uitvoerbaarheid, de 

haalbaarheid en de evenredigheid van een dergelijke weigering ten aanzien van de erg jonge 

minderjarige kinderen. Een dergelijke afweging is door verwerende partij evenwel niet gebeurd. Er werd 

onder meer geen rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen. Dat de in het middel opgeworpen 

beginselen en wetsartikelen dan ook zijn geschonden en de bestreden beslissing dient te worden 

vernietigd.” 

 

2.2.2. Verzoeker acht de bestreden beslissing strijdig met artikel 20 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (hierna: het VWEU) – zoals geïnterpreteerd in het arrest C-82/16 door 

het Hof van Justitie.  

 

In het arrest C-82/16  heeft het Hof van Justitie geoordeeld als volgt: 

 

“57 Derhalve mag de weigering van een derdelander om gevolg te geven aan een terugkeerverplichting 

en mee te werken in het kader van een verwijderingsprocedure hem weliswaar niet in staat stellen zich 

geheel of ten dele te onttrekken aan de rechtsgevolgen van een inreisverbod (zie in die zin arrest van 26 

juli 2017, Ouhrami, C-225/16, EU:C:2017:590, punt 52), maar kan de bevoegde nationale autoriteit 

waarbij een derdelander een verzoek heeft ingediend om toekenning van een verblijfsrecht met het oog 

op gezinshereniging met een Unieburger die onderdaan van de lidstaat in kwestie is, niet weigeren dit 

verzoek in aanmerking te nemen op de enkele grond dat deze derdelander de toegang tot het 

grondgebied van die lidstaat is verboden. Zij dient dat verzoek juist te behandelen en te beoordelen of er 

tussen de derdelander en de Unieburger in kwestie een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat 

dat aan deze derdelander in beginsel op grond van artikel 20 VWEU een verblijfsrecht moet worden 

toegekend, omdat bedoelde Unieburger anders feitelijk gedwongen zou zijn om het grondgebied van de 

Unie als geheel te verlaten, zodat hem het effectieve genot van de voornaamste aan zijn status 

ontleende rechten zou worden ontzegd. Indien dat het geval is, moet de lidstaat in kwestie het tegen 

genoemde derdelander uitgevaardigde terugkeerbesluit en inreisverbod dan ook opheffen of op zijn 

minst schorsen. 

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

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

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

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

een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat laatstgenoemde gedwongen zou zijn de 

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

afhankelijkheidsverhouding in beginsel aan genoemde derdelander een verblijfsrecht zou moeten 

toekomen op grond van artikel 20 VWEU.” 

 

Zoals blijkt uit de hoger weergegeven passage van het arrest in de zaak C/82-16 kan verweerder niet 

volstaan met een verwijzing naar het geldende inreisverbod om de aanvraag tot gezinshereniging niet in 

aanmerking te nemen. Verzoeker kan evenwel niet worden gevolgd waar hij betoogt dat de weigering 

van een aanvraag tot gezinshereniging in strijd is met artikel 20 van het VWEU. Wel blijkt uit het 

betrokken arrest dat verweerder moet nagaan of er bijzondere afhankelijkheidsbanden bestaan tussen 

de derdelander en de Unieburger. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat verweerder dit 

is nagegaan, zich dus heeft geconformeerd aan voormeld arrest en dus wel degelijk de belangen van de 

Unieburger is nagegaan. Met betrekking tot de afhankelijkheidssituatie, wordt immers het volgende 

gesteld: 

 

“Trouwens u brengt geen elementen aan van een dusdanige afhankelijkheidsrelatie tussen uw kinderen 

en u zelf waardoor u een afgeleid verblijfsrecht zou kunnen bekomen, overeenkomstig het Arrest van 

Hof van Justitie in de zaak C- 82/16 van 8 mei 2018. Het loutere bestaan van een gezinsband volstaat 

niet als rechtvaardiging  om aan u een afgeleid verblijfsrecht toe te kennen. Er is in uw dossier geen 

enkele reden terug te vinden dat u niet zou kunnen gescheiden worden van uw kinderen. Het aanhalen 

van art. 8 evrm, zoals in de brief van uw raadsman, volstaat daartoe niet. Nergens uit het dossier blijkt 

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

uw kinderen 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. Wij willen 

best aannemen dat u een goede band heeft met uw kinderen, echter nergens uit de voorgelegde 
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documenten blijkt dat uw kinderen op u aangewezen zijn voor wat dan ook. Hun verblijf in België hoeft 

helemaal niet in het gedrang te komen omdat u, voor de duur van het inreisverbod of tot het is 

opgegeven, het land moet verlaten. Uw kinderen zijn Belgische onderdanen, alsook de moeder van de 

kinderen. Ze hebben ononderbroken in België verbleven, kunnen genieten van de beste medische 

zorgen, onderwijs, (opvoedings)ondersteuning, verenigingsleven allerhande. Hun toekomst en 

welbevinden hoeft door uw tijdelijke afwezigheid helemaal niet in het gedrang te komen. Wel 

integendeel, u zou het goede voorbeeld stellen door u te gedragen in overeenstemming met het 

inreisverbod dat u werd opgelegd door de Belgische overheid, waardoor de waarden en normen die ze 

in België meekrijgen niet meer in strijd zijn met de uwe. Dit zal ongetwijfeld tot hun welbevinden 

bijdragen. Op grond van bovenstaande vaststellingen kan worden geconcludeerd dat u België kan 

verlaten om de opheffing of de opschorting van het inreisverbod te bekomen dewelke slechts een 

tijdelijke scheiding van uw kinderen met zich meebrengt en hen er niet toe zou dwingen u te 

vergezellen. Niets staat u vrij in tussentijd vanop afstand intensief contact te houden en financieel bij te 

dragen.” 

 

Verzoeker voert de schending aan van artikel 8 van het EVRM, dat bepaalt: 

 

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

correspondentie. 

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

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

De Raad herinnert eraan dat het EHRM inzake immigratie er bij diverse gelegenheden aan heeft 

herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 

Staat van verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 

januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand 

beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te 

waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van 

niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, 

§ 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te 

leggen. 

 

Er dient vooreerst op te worden gewezen dat er in casu geen sprake is van een weigering van een 

voortgezet verblijf. In deze omstandigheid oordeelt het EHRM dat er geen sprake is van een 

“inmenging”, zodat verzoeker geen beoordeling vermag te verwachten aan de hand van artikel 8, 

tweede lid van het EVRM. 

 

Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat verweerder rekening heeft gehouden met 

verzoekers familiale situatie. Zo wordt gesteld dat niet blijkt dat er in casu sprake is van een zodanige 

afhankelijkheidsband tussen verzoeker en zijn minderjarige kinderen, dat verzoeker niet van deze 

kinderen zou kunnen worden gescheiden. Verweerder concludeert dat verzoeker in staat wordt geacht 

België te verlaten, teneinde om de opheffing of opschorting van zijn inreisverbod te verzoeken. 

 

Verzoeker betoogt slechts dat hij instaat “voor het huishouden en opvoeden van de kinderen”, maar uit 

niets blijkt dat de betrokkenen enige materiële of morele afhankelijkheid vertonen ten opzichte van 

elkaar derwijze dat verzoekers kinderen met hun moeder niet op zelfstandige wijze zouden kunnen 

leven in België. 

 

In een zaak die zowel het gezinsleven als de immigratie betreft, quod in casu, varieert de omvang van 

de verplichting voor de Staat om naasten van personen die er reeds verblijven toegang te verlenen tot 

zijn grondgebied voorts in functie van de situatie van de betrokkenen en van het algemene belang. 

Hetgeen in deze context in aanmerking moet genomen worden, zijn de mate waarin het gezinsleven 

daadwerkelijk belemmerd wordt, de omvang van de banden die de betrokkenen hebben in de Staat in 
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kwestie, de vraag of er onoverkomelijke hinderpalen zijn die verhinderen dat het gezin leeft in het land 

van herkomst of elders, en de vraag of er elementen voorhanden zijn betreffende de immigratiecontrole  

(bijvoorbeeld eerdere inbreuken op de immigratiewetgeving) of overwegingen van openbare orde die 

pleiten voor een uitwijzing (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 107; zie ook EHRM 10 

juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 66).  

 

De verzoeker kan, in het licht van hetgeen voorafgaat, niet worden gevolgd waar hij stelt dat de 

bestreden beslissing zijn familiale belangen onevenredig zwaar aantast. Hij toont niet aan dat de 

gemachtigde bij het treffen van deze maatregel geen billijke afweging heeft gemaakt tussen het 

gezinsleven met zijn kinderen en de belangen van de Belgische samenleving bij het voeren van een 

effectieve immigratiecontrole. Verzoeker toont niet aan dat de bestreden beslissing getuigt van een 

disproportionaliteit tussen zijn belangen enerzijds, die in se erin bestaan om samen met zijn kinderen 

hier te blijven, zonder voorafgaandelijk een verzoek tot opheffing of opschorting van het aan hem 

betekende inreisverbod te verzoeken, en de belangen van de Belgische staat in het kader van het doen 

naleven van de verblijfsreglementering anderzijds. Hij toont niet aan waarom de ‘fair balance’-toets in 

zijn voordeel zou dienen door te wegen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

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

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. H. CALIKOGLU, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

H. CALIKOGLU M. MILOJKOWIC 

 


