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 nr. 234 279 van 20 maart 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. PARMENTIER 

Lange Van Ruusbroecstraat 76-78 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de 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 27 januari 2020 

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

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

Migratie van 17 januari 2020 tot niet inoverwegingname van de aanvraag gezinshereniging. 

 

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 10 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 februari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. GOOS, die loco advocaat L. PARMENTIER verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verblijft sedert onbekende datum illegaal op het grondgebied. 

 

Op 28 september 2007 weigert de gemeente Sint-Pietersleeuw om verzoekers voorgenomen huwelijk te 

voltrekken wegens vermoeden van schijnhuwelijk met de tien jaar oudere in 1968 te Douar geboren 

S.R. 
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Verzoeker wordt naar aanleiding van een politiecontrole op 8 oktober 2007 illegaal aangetroffen op het 

grondgebied. Hij wordt bevolen het grondgebied te verlaten binnen vijf dagen, onder de bijlage 13. 

 

Op 2 oktober 2008 “annuleerde” S. R. haar huwelijksintentie. 

 

Verzoeker dient op 5 november 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf in, waarbij hij zich beroept 

op artikel 9bis en de instructie van 19 juli 2009. Hij wordt in het kader van de vernietigde 

regularisatieinstructie gemachtigd tot tijdelijk verblijf op basis van de bekomen arbeidskaart die geldig 

was van 30 juni 2010 tot 28 juni 2011. Hij blijkt echter geen dag gewerkt te hebben als werknemer bij de 

firma waarvoor de arbeidskaart werd afgeleverd. Bovendien heeft deze firma haar activiteiten stopgezet. 

 

Op 28 juni 2011 wordt verzoeker door het Hof van Beroep te Gent veroordeeld tot een gevangenisstraf 

van 40 maanden (waarvan 12 maanden met uitstel) wegens drugshandel. 

 

Op 3 augustus 2011 wordt verzoeker bevolen om het grondgebied te verlaten onder de bijlage 13, in 

uitvoering van artikel 13, § 3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker kreeg kennis van dat bevel op 15 

augustus 2011. 

 

In februari 2011 doet verzoeker een huwelijksaangifte bij de ambtenaar van burgerlijke stand te 

Antwerpen, die op 27 mei 2011 weigert het huwelijk te voltrekken. Bij vonnis van 31 oktober 2011 

verklaart de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen het beroep tegen die beslissing ongegrond. 

 

Verzoeker legt op 20 juli 2011 in Antwerpen een verklaring af van wettelijke samenwoning met D. C. B. 

Op 1 augustus 2011 dient verzoeker een aanvraag in tot gezinshereniging op grond van een 

geregistreerd partnerschap. 

 

Op 5 januari 2012 wordt een beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten onder een bijlage 20. Bij arrest nr. 140 201 van 5 maart 2015 

wordt het beroep tot nietigverklaring tegen de voornoemde beslissing verworpen door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Het Hof van Beroep te Gent veroordeelt verzoeker op 27 september 2013 tot een gevangenisstraf van 5 

jaar wegens het dealen van cocaïne en heroïne en dit in staat van wettelijke herhaling. Het door 

verzoeker ingesteld cassatieberoep tegen dit arrest werd verworpen op 4 maart 2014. 

 

Op 22 april 2015 wordt ten aanzien van verzoeker een besluit tot terugwijzing met verbod om gedurende 

tien jaar terug te keren op het grondgebied van het Rijk genomen. 

 

Op 14 november 2019 krijgt verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering onder een bijlage 13septies. Deze zaak is bij de Raad gekend onder nr. 239 

962. Bij arrest nr. 229 150 van 22 november 2019 verwerpt de Raad de vordering tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

Op 7 januari 2020 dient  verzoeker een aanvraag gezinshereniging in, in functie van zijn partner B. D. C. 

Op 17 januari 2020 beslist de gemachtigde tot niet inoverwegingname van de aanvraag 

gezinshereniging. Dit betreft de bestreden beslissing: 

 

“Op 7.01.2020 heeft u een aanvraag gezinshereniging (bijlage 19 ter) ingediend als wettelijke partner 

van de genaamde D. C., B. (…) (RR: (…)), dit in toepassing van art. 40ter van de wet van 15.12.1980. 

Om toepassing te kunnen maken van dit wetsartikel dient aan twee ontvankelijkheidsvoorwaarden 

voldaan te zijn. Enerzijds mag er op betrokkenes naam geen inreisverbod of uitwijzingsbesluit (MB) zijn, 

anderzijds mag er geen sprake zijn van een afhankelijkheidsrelatie van de referentiepersoon ten 

opzichte van de aanvrager in die zin dat een afgeleid verblijfsrecht onontbeerlijk is. 

 

Overwegende dat u dd.22.04.2015 het voorwerp uitmaakt van een Ministerieel Besluit tot terugwijzing, u 

betekend op 12.05.2015 en dewelke in werking is getreden op 15.11.2019, de dag van uw vrijstelling uit 

de gevangenis; 

 

Overwegende dat dit Ministerieel Besluit nog geldig is ; 
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Overwegende dat een Ministerieel Besluit tot terugwijzing, in tegenstelling tot een terugdrijving en een 

bevel het grondgebied te verlaten dewelke onmiddellijke maatregelen betreffen, een 

veiligheidsmaatregel betreft voor de toekomstige binnenkomst, verblijf en vestiging, tenzij de maatregel 

opgeschort of opgeheven werd, of de termijn van 10 jaar verliep; dat het feit geband te zijn gedurende 

een periode van 10 jaar een obstakel voor de administratie inhoudt om een toegang toe te staan of een 

machtiging tot verblijf te verlenen; dat de wetgever in casu voorzag dat de maatregel opgeschort / 

opgeheven dient te zijn teneinde de maatregel haar effect verliest, en zolang de maatregel niet 

opgeheven werd, de administratie geen verblijf of vestiging kan toestaan (zie Raad van State, arrest n° 

218401 van 09.03.2012); 

 

Overwegende het feit onderworpen te zijn aan een Ministerieel Besluit tot terugwijzing dewelke noch 

opgeschort noch opgeheven is en een verbod tot binnenkomst in het Rijk gedurende 10 jaar inhoudt, de 

aanwezigheid van betrokkene op het grondgebied niet toegestaan is, en het verwerven van enig 

verblijfsrecht a fortiori niet mogelijk is; (zie daartoe art. 3, eerste lid, 5° en 8° van de wet van 15.12.1980) 

Overwegende dat u noch de opschorting noch de opheffing van uw Ministerieel Besluit tot terugwijzing 

heeft bekomen, kan u niet toegelaten of aanvaard worden tot een verblijf in België; 

 

Overeenkomstig het Arrest van Hof van Justitie in de zaak C-82/16 van 8 mei 2018 dient, naast het 

recht op binnenkomst, geoordeeld te worden of er een zodanige afhankelijkheidsverhouding tussen u en 

uw partner bestaat dat deze kan rechtvaardigen dat aan u een afgeleid verblijfsrecht moet worden 

toegekend. Dienaangaande werden de volgende documenten voorgelegd: 

 

- Een verstreken paspoort met vermelding van uw naam en nationaliteit 

- Een verklaring van wettelijke samenwoonst afgelegd en geregistreerd op 20.07.2011 tussen u en D. C. 

B. (…) 

- Een huurcontract op naam van de wettelijk samenwonende partner van betrokkene, alsook een 

'verhuringsattest voor burgerzaken met vermelding van de naam van betrokkene en de andere 

gezinsleden die op hetzelfde adres wonen (de kinderen van mevrouw) 

- Een brief van uw advocaat, meester L. P. (…) waarin is opgenomen dat o.a. bewijzen van een 

duurzame en stabiele relatie zullen worden voorgelegd, alsook het bewijs van een 

afhankelijkheidsverhouding van verzoeker ten opzichte van mevrouw D. C. (…) zoals bedoeld in arrest 

K.A., geveld door het Hof van Justitie 8.05.2018. 

- Bewijs van betalingen door B. D. C. (…) aan u in de gevangenis + rekeningoverzicht van uw 

verrichtingen in de gevangenis alsook het bewijs dat zij die rekening spijsde 

- Bewijs van betalingen aan een deurwaarder met als referentie o.a. uw naam, bewijs van betalingen 

door B. D. C. (…) aan de Fod Financiën met vermelding van een referentie die op een brief van de Fod 

Financiën terug te vinden is, Brief van de Fod Financiën dd. 16.10.2013 die gericht was aan u, waarin 

ze zich akkoord verklaren met een terugbetalingsplan. 

- Bezoekerslijst van in de gevangenis van enkele maanden in 2014 waaruit blijkt van wie u bezoek heeft 

gekregen. De wettelijke samenwonende partner B. D. C. (…) komt daarin regelmatig voor 

- Overlijdensbericht van M. D. C. (…) waarin u bent opgenomen als partner van B. D. C. (…) 

 

Uit deze documenten blijkt allerminst dat er een afhankelijkheidsrelatie is van mevrouw D. C. (…) 

tegenover u. Mevrouw D. C. (…) zal zich allerminst genoodzaakt zien om het land te verlaten omdat u 

geen verblijfsrecht heeft gekregen. Om u financieel verder te kunnen ondersteunen en een affectieve 

band met u te onderhouden is uw partner er helemaal niet toe gedwongen het land te verlaten. Wel 

integendeel, om u verder financieel te ondersteunen heeft ze er alle belang bij in België te verblijven. 

Omgekeerd, voor zover u zichtzelf afhankelijk acht van uw partner omdat zij u financieel ondersteunt, 

dient opgemerkt te worden dat niets erop wijst dat u niet over de nodige capaciteiten zou beschikken om 

zelfstandig in uw levensonderhoud te voorzien. Het is niet omdat zij een bijdrage leverde aan uw 

onkosten in de gevangenis, dat u in uw nieuwe verblijfplaats niet in staat zou zijn een eigen inkomen te 

verwerven. In de gevangenis heeft u kennelijk ook de kans gekregen om te werken, vandaar dat 

redelijkerwijze ertoe mag besloten worden dat u geen fysieke of mentale beperkingen heeft die u ervan 

zouden weerhouden aan de slag te gaan. Om de affectieve relatie in stand te houden kunnen jullie 

gebruik maken van moderne communicatiemiddelen en kan de referentiepersoon u regelmatig 

bezoeken in uw nieuwe verblijfplaats. Uit niets in het dossier blijkt dat de referentiepersoon daar niet toe 

in staat zou zijn. Zij is een volwassen persoon waarvan mag worden verwacht dat zij zelfstandig kan 

wonen zoals zij tot op heden heeft gedaan terwijl u in de gevangenis verbleef, alsook dat zij zich bij 

gelegenheid kan verplaatsen naar het buitenland om u te gaan bezoeken. In die zin is er ook geen 

schending van art. 8 EVRM. 
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Het Hof benadrukt in het voornoemde arrest dat volwassenen in beginsel in staat zijn om onafhankelijk 

van hun familieleden een leven te leiden. Voor een volwassene is een afgeleid verblijfsrecht dan ook 

slechts in uitzonderlijke gevallen voorstelbaar, namelijk wanneer de betrokkene, gelet op alle relevante 

omstandigheden, op geen enkele wijze kan worden gescheiden van het familielid van wie hij afhankelijk 

is. Dit is in casu niet het geval. De buitengewone afhankelijkheid is daarom niet bewezen. 

 

Overwegende dat de aanvraag gezinshereniging, ingediend dd. 7.01.2020, om al deze redenen niet in 

overweging kan worden genomen nl de binnenkomstvoorwaarden overeenkomstig art. 3, 1e lid, 5° en 8° 

zijn niet voldaan, er werd ook geen buitengewone afhankelijkheid van de referentiepersoon tegenover u 

vastgesteld. Betrokkene kan daarom geen beroep doen op verblijfsrecht overeenkomstig art. 40ter, als 

gezinslid van een Belgische. 

 

Als gevolg hiervan dient u het inreisverbod vervat in het Ministerieel Besluit tot terugwijzing dewelke in 

werking is getreden de dag van uw vrijlating op te volgen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

“Schending van art. 8 EVRM; Schending van art. 20 VWEU; Schending van art. 40ter, art. 43 en art. 62 

§2 van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980; Schending van art. 52 van het KB van 8.10.1981 

(Vreemdelingenbesluit); Schending van de materiële motiveringsplicht; Schending van de artikelen 2 en 

3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en van de   zorgvuldigheidsplicht, van het 

vertrouwensbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Eerste onderdeel, wat betreft de strekking van de beslissing: tussen weigering van aanvraag en  

weigering van inaanmerkingname aanvraag gezinshereniging,  

 

De bestreden beslissing bevat de volgende motivering: (…). De motivering van verwerende partij 

schendt de vreemdelingenwet, waar wordt gesteld dat om gezinshereniging aan te vragen aan twee 

ontvankelijkheidsvoorwaarden voldaan dient te zijn. "Enerzijds mag er op betrokkenes naam geen 

inreisverbod of uitwijzingsbesluit (MB) zijn, anderzijds mag er geen sprake zijn van een 

afhankelijkheidsrelatie van de referentiepersoon ten opzichte van de aanvrager in die zin dat een 

afgeleid verblijfsrecht onontbeerlijk is." Geen van die twee voorwaarden bestaan in de 

gezinsherenigingsrichtlijn of in de Vreemdelingenwet. Verzoeker meent dat de weigering om de 

aanvraag gezinshereniging op haar merites te beoordelen, nadat de kans is gegeven aan verzoeker om 

tot drie maanden na de aanvraag aanvullende stukken bij te brengen, op zich een schending is van het 

recht op gezinshereniging met een Belgische wettelijke partner zoals voortvloeiend uit de 

Vreemdelingenwet en het Unierecht. De procedures zoals in de nationale wetgeving gestipuleerd zijn 

minstens miskend. 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet stelt immers dat -naast de identiteit en de familieband- ook moet 

worden bewijzen dat de Belg :  

1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen.  

2° beschikt over voldoende huisvesting die hem in staat stelt zijn familielid of familieleden die hem 

vergezellen of zich bij hem voegen te herbergen en (...)  

3° beschikt over een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. 

Op 7.01.2020 werd aan verzoeker, ingevolge de aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Europese Unie, een bijlage 19ter afgeleverd. De Burgemeester of zijn gemachtigde is 

overeenkomstig art. 52 van het KB van 8.10.1981 immers bevoegd om na te gaan of de familieband is 

bewezen en om, in bevestigende geval een bijlage 19ter, of, in ontkennend geval een bijlage 

19quinquies, af te geven. 

Artikel 52 van het KB luidt als volgt (eigen onderlijning): 

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

bewijst, dient een aanvraag in voor een verblijfskaart 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 
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overweging, door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 19quinquies. Hij 

overhandigt geen bijlage 19ter. 

 

§ 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 « verblijfskaart 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." 

 

Op 17.01.2020 besluit attaché E. D. W. (…), voor verweerder, de Minister voor Asiel en Migratie, dat 

aan de voorwaarden voor gezinshereniging van verzoeker met zijn wettelijke partner niet is voldaan, wat 

de bij huidig beroep bestreden beslissing vormt. Er wordt echter niet naar de voorwaarden in de 

Vreemdelingenwet verwezen. Bovendien wordt de procedure uit art. 52 Vreemdelingenbesluit niet 

gevolgd, en wordt aan verzoeker de kans ontnomen om alle vereiste  bewijsdocumenten voor 

gezinshereniging over te maken aan de gemeente, en om een oordeel over het voorgebrachte dossier 

te ontvangen. Op de bijlage 19ter van verzoeker staat vermeld dat "betrokkene binnen de drie maanden, 

verzocht wordt om de volgende documenten voor te leggen: geldig paspoort en bewijs 

ziektekostenverzekering geldig in België voor Belg en familieleden. Zonder evenwel deze documenten 

af te wegen wordt het verzoek om gezinshereniging van verzoeker van tafel geveegd en dus geweigerd, 

tegen de bepalingen van Vreemdelingenwet en Vreemdelingenbesluit in. Verzoeker verwijst ook naar 

het arrest van uw Raad van 21 juni 2019 inzake AKROEMA waarin over ene gelijkaardige beslissing het 

volgende werd beslist (eigen onderlijning): 

"Verweerder benadrukt dat verzoeker een inreisverbod werd opgelegd en stelt dat de Raad reeds in een 

arrest van 9 december 2013 oordeelde dat een inreisverbod, gelet op artikel 1, 8° van de 

Vreemdelingenwet, impliceert dat een vreemdeling gedurende een bepaalde periode geen recht op 

toegang of verblijf kan laten gelden en deze vreemdeling dus geen aanvraag tot afgifte van de 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie kan indienen. Hij betoogt dat ook de Raad 

van State in een arrest van 9 augustus 2016 tot het besluit kwam dat slechts een recht op verblijf kan 

worden verworven indien er een recht op toegang tot het Rijk bestaat. Er dient evenwel op te worden 

gewezen dat arresten van deze rechtscolleges geen precedentswerking hebben en dat ook niet kan 

worden voorbijgegaan aan de meer recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 

(hierna: het Hof van Justitie). Verweerder zelf verwijst in de bestreden beslissing trouwens naar het 

arrest dat het Hof van Justitie op 8 mei 2018 velde in de zaak C-82/16. In voormeld arrest heeft het Hof 

van Justitie geoordeeld dat "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 [mag] 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)", doch 

ook dat "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 [mag] weigeren dit verzoek in aanmerking te nemen op de enkele 
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grond dat deze derdelander de toegang tot het grondgebied van die lidstaat is verboden." Het Hof van 

Justitie (HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, 57) verduidelijkte dat verweerder "dat verzoek juist [dient] 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." Overeenkomstig de nationale regelgeving kan verweerder 

slechts een in België ingediend verzoek tot gezinshereniging behandelen indien een dergelijk verzoek 

wordt ingediend bij het gemeentebestuur en een bijlage 19ter wordt afgegeven. Verweerder vermag 

derhalve de bepaling van artikel 1, 8° van de Vreemdelingenwet niet zo te interpreteren dat het feit dat 

een vreemdeling is onderworpen aan een inreisverbod zou verhinderen dat deze vreemdeling een 

aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie indient en dat 

deze aanvraag vervolgens wordt behandeld. Verweerder kan zich dan ook niet beroepen op artikel 1, 8° 

van de Vreemdelingenwet - een wetsbepaling die bovendien nergens in de bestreden beslissing wordt 

vermeld - om te besluiten dat een akte die aantoont dat een aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart 

van een familielid van een  burger van de Unie werd ingediend moet worden ingetrokken en als 

"onbestaande" moet worden beschouwd. Ook het in de bestreden beslissing vermelde artikel 74/12 van 

de Vreemdelingenwet, dat de modaliteiten van de opheffing en schorsing van een inreisverbod regelt, 

bepaalt niet dat verweerder kan besluiten om een bijlage 19ter in te trekken en als "onbestaande" te 

beschouwen. De  Raad kan slechts vaststellen dat verweerder geen juridische basis heeft die hem zou 

toelaten om een akte die aantoont dat een aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie werd ingediend in te trekken en als "onbestaande" te beschouwen omdat 

de betrokken vreemdeling is onderworpen aan een inreisverbod en dat verweerder op kennelijk 

onredelijke wijze tot het besluit is gekomen dat de bijlage 19ter moet worden ingetrokken en dat de 

afgifte van dit document als "onbestaande" moet worden beschouwd. Daarnaast dient te worden gesteld 

dat uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat verweerder de aanvraag tot afgifte van de 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie wel heeft behandeld en dat zijn besluit dat 

de akte die aantoont dat een dergelijke aanvraag werd ingediend moet worden ingetrokken en als 

"onbestaande" moet worden beschouwd niet te verenigen valt met het gegeven dat hij de aanvraag toch 

onderzocht. Uit verweerders optreden kan slechts worden afgeleid dat hij er zich van bewust was dat hij 

niet vermocht de gezinsherenigingsaanvraag van verzoeker buiten beschouwing te laten of als 

"onbestaande" te beschouwen op basis van de enkele vaststelling dat verzoeker is onderworpen aan 

een inreisverbod. Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt ook dat verweerder bij de 

behandeling van verzoekers verblijfsaanvraag de richtlijnen die voortvloeien uit het arrest van het Hof 

van Justitie in de zaak C-82/16 in aanmerking heeft willen nemen en dat hij tot de conclusie kwam dat 

niet blijkt dat de afhankelijkheidsrelatie tussen verzoeker en diens kind dusdanig is dat deze de 

toekenning van een afgeleid verblijfsrecht aan verzoeker zou kunnen rechtvaardigen. Verzoeker voert 

aan dat verweerder evenwel heeft nagelaten het al dan niet bestaan van deze afhankelijkheidsrelatie in 

concreto te onderzoeken. De Raad merkt op dat verweerder weliswaar stelt dat "nergens uit het dossier 

[blijkt] dat de minderjarige buitengewoon afhankelijk is van verzoeker",  doch dat verzoeker nooit werd 

verzocht om stukken aan te brengen waaruit zou kunnen worden afgeleid dat zijn kind in een zodanige 

afhankelijkheidssituatie is dat het gegeven dat hij niet tot een verblijf in het Rijk wordt toegelaten tot 

gevolg heeft dat ook zijn Belgisch kind het land dient te verlaten. In dit verband moet worden gesteld dat 

er geen wets- of reglementaire bepaling is die voorziet dat een vreemdeling die, in functie van een 

minderjarig Belgisch kind, een aanvraag tot afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie indient aan degelijke voorwaarde dient te voldoen. Deze vereiste is immers niet 

opgenomen in artikel 40ter, § 2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet en kan ook niet worden gelezen 

in artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. Verweerder motiveert zijn beslissing dus door 

te verwijzen naar een voorwaarde die niet kan worden teruggevonden in een bepaling van het nationaal 

recht. Zo al zou dienen te worden aangenomen dat verweerder louter op basis van een redenering die is 

opgenomen in een arrest van het Hof van Justitie een aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een 

familielid van een burger zou kunnen afwijzen, dan dient in ieder geval te worden vastgesteld dat hij de 

bestreden beslissing niet deugdelijk heeft voorbereid. Verweerder heeft immers enkel vastgesteld dat hij 

geen stukken in het administratief dossier had die toelieten een bijzondere afhankelijkheidsband tussen 

verzoeker en zijn minderjarig Belgisch kind vast te stellen en dat hij geen aanwijzingen heeft dat de 

moeder van dit kind niet in staat zou zijn om voor het kind te zorgen, maar heeft geen initiatief genomen 

om hieromtrent informatie te verzamelen of verzoeker uit te nodigen dergelijke stukken waarvan 

nergens in de bestaande nationale wetgeving is voorzien dat zij moeten worden aangebracht, zodat 

verzoeker niet kan worden verweten dat hij ze niet op eigen initiatief aanbracht voor te leggen. Het 
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enkele feit dat het inreisverbod dat verzoeker werd opgelegd is gesteund op redenen van openbare orde 

laat op zich ook niet toe te besluiten dat verweerder verzoekers aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie zonder meer zou mogen afwijzen. In het reeds 

aangehaalde arrest van het Hof van Justitie (HvJ 8 mei 2018, nr. C- 82/16, 96) kan immers worden 

gelezen dat het feit dat een inreisverbod is opgelegd om redenen van openbare orde "de bevoegde 

nationale autoriteit in elk geval niet minder verplicht om op het moment waarop zij voornemens is de 

door de derdelander ingediende verblijfsaanvraag met het oog op gezinshereniging af te wijzen, te 

onderzoeken of de feitelijke omstandigheden zich sinds de vaststelling van het terugkeerbesluit niet 

zodanig hebben ontwikkeld dat hem niet langer een verblijfsrecht kan worden geweigerd (zie naar 

analogie arresten van 29 april 2004, Orfanopoulos en Oliveri, C-482/01 en C-493/01, EU:C:2004:262, 

punten 79 en 82, en 11 november 2004, Cetinkaya, C-467/02, EU:C:2004:708, punten 45 en 47)." 

Verzoeker voert dan ook terecht aan dat de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 

werden miskend. Het tweede middel is in de  aangegeven mate gegrond. Aangezien een onderdeel van 

het aangevoerd middel tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leidt, is er geen noodzaak tot 

onderzoek van de overige in het onderzochte middel aangehaalde bepalingen of beginselen of van de 

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

 

Ook de bestreden beslissing laat in het midden of het een beslissing tot weigering van verblijf wil zijn, 

dan wel een beslissing tot niet-inaanmerkingname van de aanvraag gezinshereniging, dus een vorm 

van intrekking van de bijlage 19ter. De werkelijke voorwaarden om de gezinshereniging met een 

Belgische wettelijke partner te beoordelen, zijn in ieder geval door verwerende partij onbesproken 

gelaten. Bovendien is de termijn van drie maanden om aanvullende bewijsstukken voor die 

voorwaarden toe te voegen, cfr. art. 52 Vreemdelingenbesluit, door verwerende partij niet 

gerespecteerd. 

 

Rechtspraak van de Raad van State stelt ook expliciet dat er geen enkele wettelijke basis bestaat in de 

verblijfswetgeving die toelaat dat een aanvraag gezinshereniging "niet in overweging" genomen wordt 

(zie RvS 13 december 2016, nr. 236.752; RvS 9 augustus 2016, nr. 235.598 en RvS 12 mei 2016, nr. 

234.719). Er bestaat evenmin een wettelijke basis in de verblijfswetgeving die toelaat dat een aanvraag 

gezinshereniging als "onbestaande" beschouwd wordt. Een aanvraag gezinshereniging van een 

familielid van een Belg kan wettelijk gezien alleen ten gronde geweigerd worden in de vorm van een 

bijlage 20 op basis van de artikelen 42 en 43 Vw. (zie verder). De mogelijkheid tot het indienen van een 

aanvraag ex. 40ter nadat een inreisverbod (ook indien dit vervat is in een MB tot terugwijzing) is 

uitgevaardigd tegen de derdelander, volgt ook uit het arrest K.A. en anderen tegen België van 8 mei 

2018. Volgens het Hof van Justitie verzet artikel 20 VWEU zich tegen de praktijk van een lidstaat, 

waarbij het een aanvraag gezinshereniging van een derdelands familielid van een eigen onderdaan, die 

nooit zijn recht op vrij verkeer uitgeoefend heeft, niet in aanmerking neemt om de enige reden dat tegen 

de derdelander een inreisverbod uitgevaardigd is. Aangezien verzoeker voldoende bewijzen heeft 

overgelegd om zijn band met zijn Belgische partner aan te tonen, was de afgifte van de bijlage 19ter 

geldig. Het bestaan van een inreisverbod doet hier geen afbreuk aan (DENYS L, Vreemdelingenrecht, 

2016, INNI, p. 395). De weigering van DVZ om de aanvraag gezinshereniging van verzoeker ten gronde 

te onderzoeken schendt artikel 40ter Vreemdelingenwet, artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit, artikel 

20 VWEU, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

 

Tweede onderdeel, wat betreft de impliciete aanvraag tot opheffing MB terugwijzing 

 

In de bestreden beslissing stelt verweerder dat verzoeker niet kan genieten van een gezinshereniging 

met zijn Belgische wettelijke partner omwille van het bestaan van een MB tot terugwijzing en dat 

verzoeker terug dient te gaan naar het land waar hij tientallen jaren niet geweest is, om er het einde van 

zijn MB tot terugwijzing af te wachten, gedurende tien jaar, zonder enige kans om een opheffing of 

intrekking te vragen en om zijn recht op gezinsleven. In een volgend onderdeel wordt de impact van dit 

manco uiteengezet. Uit rechtspraak van uw Raad blijkt nochtans dat noch een bevel om het 

grondgebied te verlaten, noch een inreisverbod/ MB tot terugwijzing een beletsel vormt voor het 

aanvragen van een verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie. Uw Raad oordeelde hier in 

het arrest nr. 135 627 van 19 december 2014 als volgt over (eigen  onderlijning): 

 

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

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

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

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

van de Dienst Vreemdelingenzaken op 20 maart 2014 meedeelde: "Indien betrokkene voldoet aan de 
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artikelen 40bis/40ter Vreemdelingenwet wordt het verzoek onderzocht, als een familielid van een burger 

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

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

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

grondgebied verlaten." Op 22 april 2014 deelde de directeur-generaal het volgende mee: "Ik kan u 

bevestigen dat het algemeen principe, opgenomen in de brief van 20.03.2014, effectief wordt toegepast. 

Het is echter waar dat er een rechtspunt werd opgeworpen naar aanleiding van het arrest van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 115.306 van 9 december 2013. Er wordt een analyse uitgevoerd  

betreffende de draagwijdte van dit arrest." Verzoeker verwijst in dit opzicht tevens naar de prejudiciële 

vraag die door uw Raad is gesteld aan het Grondwettelijk Hof bij arrest nr. 203428 van 03.05.2018: 

 

"Hierbij dringt zich dan de vraag op in welke mate sprake is van een discriminatie tussen twee 

vergelijkbare situaties van enerzijds een vreemdeling ten aanzien van wie omwille van redenen van 

openbare orde een ministerieel besluit tot terugwijzing werd getroffen en betekend, voor de 

inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017 en die sedert de inwerkingtreding van voormelde wet 

niet langer in de mogelijkheid lijkt een verzoek tot opschorting of intrekkina/opheffing van zijn 

ministerieel besluit tot terugwijzing in te dienen teneinde zijn rechten als familielid van een burger van de 

Unie te doen gelden en anderzijds een vreemdeling die omwille van redenen van openbare  orde, sinds 

de inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017, een inreisverbod kreeg betekend en die wel over 

de mogelijkheid beschikt een opschorting of intrekking/opheffing van het inreisverbod te verkrijgen 

teneinde zijn rechten als familielid van een burger van de Unie te doen gelden. Teneinde voormelde 

vraag te zien beantwoord, komt het passend voor een prejudiciële vraag te stellen aan het 

Grondwettelijk Hof. 

 

"Is het verenigbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet dat een vreemdeling, ten aanzien  van 

wie omwille van redenen van openbare orde een ministerieel besluit tot terugwijzing werd  getroffen en 

betekend, dat sedert de inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017 nog  steeds van kracht is, ten 

gevolge van de vervanging van het oude artikel 46bis van de  Vreemdelingenwet - dat de schorsing en 

intrekking/opheffing van voormelde ministeriële  besluiten regelde - niet langer over een bij wet 

voorziene mogelijkheid tot opschorting of  intrekkina/opheffing van dit ministerieel besluit tot terugwijzing 

beschikt teneinde zijn rechten als familielid van een burger van de Unie te doen laten gelden, terwijl een 

vreemdeling, die omwille van redenen van openbare orde sedert de inwerkingtreding van voormelde wet 

een inreisverbod betekend krijgt, luidens het nieuwe artikel 44decies van de Vreemdelingenwet wel 

beschikt over een bij wet voorziene mogelijkheid tot opschorting of intrekking/opheffing van dergelijk 

inreisverbod teneinde zijn rechten als familielid van een burger van de Unie te doen gelden?" 

 

Op heden is geen antwoord op de prejudiciële vraag. Gezien verzoeker een MB tot terugwijzing wegens 

openbare orde betekend kreeg voor de inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017, en nu hij 

geen vraag tot intrekking of opheffing daarvan kan richten, kan dit allerminst een hindernis betekenen bij 

het vragen van gezinshereniging met zijn wettelijke partner, temeer daar er een afhankelijkheidsrelatie 

bestaat tussen hem en zijn partner, nu hij opgesloten is en zijn partner werkt, en zij hem financieel, 

moreel en op alle vlakken ondersteunt in de kwetsbare, afhankelijke positie waarin hij verkeert. De 

aanvraag gezinshereniging moet in de huidige omstandigheden wel degelijk als een impliciet verzoek tot 

opheffing van het MB tot terugwijzing aanzien worden; de loutere aanwezigheid van verzoeker in België 

kan niet op zich als reden worden opgegeven voor het weigeren van in aanmerking nemen van de 

aanvraag van verzoeker. Bovendien bepaalt het vermelde artikel 3 van de Vreemdelingenwet enkel dat 

aan verzoeker de toegang zou kunnen geweigerd worden wegens zijn MB tot terugwijzing; daaruit vloeit 

nog niet voort dat een aanvraag tot gezinshereniging met een wettelijke partner, gesteld binnen de 

landsgrenzen, niet in aanmerking dient te worden genomen. De motivering van de beslissing faalt in 

rechte. De zorgvuldigheidsplicht is geschonden, in het bijzonder in het licht van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM. 

 

Derde onderdeel, wat betreft de bevoegdheid tot het nemen van de beslissing 

 

De bestreden beslissing betreft in werkelijkheid een weigering van gezinshereniging die gelijkgesteld 

kan worden aan een 'niet-inaanmerkingname' of 'intrekking' van de bijlage 19ter. Ons inziens is 

verwerende partij ook niet bevoegd om dergelijke beslissing te nemen. "Gezien de bijlage 19ter door de 

Burgemeester of zijn gemachtigde werd afgeleverd, is zij de  bevoegde overheid om de beslissing al 

dan niet in te trekken. Dit betreft net de bijzonderheid van een intrekking, namelijk dat de intrekking niet 

geschiedt door een rechter of een toezichthoudende overheid maar wel door de overheid die de in te 

trekken handeling heeft verricht" (MAST, A., DUJARDIN, J., VAN DAMME, M. en VANDE LANOTTE, J., 
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Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2014, p. 984-994 ). Gezien de 

Burgemeester of zijn gemachtigde niet hiërarchisch ondergeschikt is ten aanzien van de Minister voor 

Asiel en Migratie, is de Minister of zijn gemachtigde niet bevoegd om over te gaan tot de intrekking van 

een afgeleverd bijlage 19ter. Er mag bovendien niet lichtzinnig worden overgaan tot een intrekking, 

zeker indien deze rechten heeft doen ontstaan. De afgifte van een bijlage 19ter houdt een erkenning 

van het bewijs van de familieband in. Dit vormt de eerste fase in de toekenning van een verblijfsrecht op 

basis van art. 40ter van de wet van 8.12.1980. Derhalve doet de afgifte van de bijlage 19ter rechten 

ontstaan. Overeenkomstig art. 52, §4 van het KB van 8.10.1981 wordt de aanvraag pas overgemaakt 

aan de gemachtigde van de Minister indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt. 

Vervolgens kan de gemachtigde van de Minister enkel overgaan tot een beslissing wat betreft de 

toekenning van het verblijfsrecht. Zij kan niet overgaan tot het intrekken of als onbestaande beschouwen 

van een afgifte van een bijlage 19ter. Dit valt niet binnen haar bevoegdheid. Derhalve dient te worden 

besloten dat verweerder onbevoegd was om over te gaan tot bestreden  beslissing. 

 

Vierde onderdeel, wat betreft de mogelijkheid tot weigeren van een aanvraag gezinshereniging ex.  art. 

40ter 

 

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

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

omwille fraude of omwille van redenen van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid  

(art. 43 Vw.). Ingevolge artikel 40ter §2, eerste lid zijn de bepalingen ook van toepassing van 

familieleden van een Belg die die niet zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten heeft  uitgeoefend krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie. Het weigeren van de aanvraag gezinshereniging en dus 

het stopzetten van een procedure tot  aanvraag van een verblijfskaart in hoedanigheid van een familielid 

van een Burger van de Unie vormt een beperking op het vrije verkeer en verblijf van unieburgers en hun 

familie en kan enkel in de gevallen zoals in art. 43 Vw. bepaald, met name om redenen van openbare 

orde, openbare  veiligheid, volksgezondheid, misbruik of fraude. Verweerder geeft in de bestreden 

beslissing op geen enkele wijze aan dat verzoeker binnen de toepassingsvoorwaarden van 

bovenstaande bepalingen zou vallen. Er wordt zelfs geen melding gemaakt van de noties openbare 

orde, openbare veiligheid, volksgezondheid, misbruik of fraude,  behalve het citeren van een 

veroordeling van 17/12/2015. Louter ten overvloede dient te worden vermeld dat er dus ook geen enkel 

onderzoek is gevoerd naar eventuele bedreiging van de openbare orde of van de openbare veiligheid. 

Mocht de beslissing zijn ingetrokken omwille van dergelijke redenen, is een nauwkeurig onderzoek 

noodzakelijk aangezien het gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving moet vormen. Derhalve dient er te 

worden besloten dat er geen wettelijke grond is om in bestreden beslissing over te gaan tot het niet 

beoordelen van de aanvraag gezinshereniging. Bovendien moet er sprake moet zijn van een werkelijke, 

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

Ook vereist een weigering van verblijf om redenen van openbare orde of openbare veiligheid steeds een 

concrete beoordeling van alle actuele  en relevante omstandigheden van het individuele geval, in het 

licht van het evenredigheidsbeginsel, het belang van het kind en de grondrechten. Die beoordeling is in 

casu niet gebeurd. De bestreden beslissing dient vernietigd te worden. 

 

Vijfde onderdeel, wat betreft de bijzondere afhankelijkheid en het afgeleide verblijfsrecht 

 

In het onwaarschijnlijke geval dat uw Raad van mening is dat het bewijs van een bijzondere band van 

afhankelijkheid wel een vereiste is om een aanvraag gezinshereniging van een persoon tegen wie een 

MB tot terugwijzing bestaat te laten beoordelen, stelt verzoeker het volgende. Door het bestaan van een 

band van afhankelijkheid van verzoeker t.o.v. zijn partner te onderschatten en te stellen dat de Belg niet 

onrechtstreeks gedwongen wordt de EU te verlaten en dus de aan het burgerschap van de Unie 

verbonden rechten uit te oefenen, begaat verwerende partij een fout tegen de administratieve plicht tot 

zorgvuldigheid bij het nemen van een besluit: de elementen in het dossier leiden onlosmakelijk tot een 

tegengestelde conclusie, dat verzoeker wel in een bijzondere afhankelijkheidsrelatie tot B. D. C (…) 

leeft. Alleen al doordat er voor verzoeker geen andere mogelijkheid bestaat een intrekking of opheffing 

van zijn MB tot terugwijzing te vragen dan door een aanvraag gezinshereniging in België, valt verzoeker 

wel degelijk binnen de scope van het uitzonderlijke afgeleide verblijfsrecht, dat uit het Arrest van het Hof 

(Grote kamer) van 8 mei 2018 (K.A. e.a. tegen Belgische Staat) kan worden aangenomen van 

familieleden van Belgen, statische Unieburgers. Bovendien bestaat er wel degelijk een 

afhankelijkheidsrelatie van verzoeker ten opzichte van B. D. C. (…), en die zal ook blijven bestaan als hij 

zich terug naar Marokko moet begeven om er 10 jaar gescheiden te moeten leven van zijn wettelijke 
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partner. Het gaat hier ook niet over een louter financiële afhankelijkheid, maar tevens een emotionele 

afhankelijkheid, van een man die tijdens detentie enkel van zijn partner nog bezoek kreeg. Hierbij geteld 

moet ook het lange verblijf van verzoeker buiten Marokko in rekenschap gebracht worden, wat 

verwerende partij verzuimt. Verzoekers partner draagt daadwerkelijk zorg voor hem. Er is ongetwijfeld 

een affectieve relatie tussen referentiepersoon en zijn partner. Door de onmogelijkheid opheffing of 

intrekking van een MB tot terugwijzing van tien jaar, is de afhankelijkheidsrelatie én ook de familieband 

op scherp gesteld en wordt de Belgische partner wel degelijk gedwongen afstand te doen van de 

rechten voortvloeiend uit haar Unieburgerschap. De weigering om aan verzoeker een afgeleid 

verblijfsrecht te geven heeft tot gevolg hebben dat de Unieburger feitelijk gedwongen wordt het ganse 

EU-grondgebied te verlaten. In dat geval zou aan B. D. C. (…) het effectieve genot ontzegd worden van 

de voornaamste rechten die zij ontleent aan zijn status van Unieburger: het recht van vrij verkeer en 

verblijf op het grondgebied van de lidstaten. Dat is een schending van artikel 20 VWEU. 

 

Zesde onderdeel, wat betreft het recht op gezinsleven 

 

Eisen van een familielid van een Belg, om terug te keren naar zijn land van herkomst, doet in casu 

afbreuk aan het recht op gezinsleven en privéleven cfr. art. 8 EVRM, ook losgezien van de 

bovengestelde inbreuken op de beoordeling van aanvragen ex. 40ter van de Vreemdelingenwet. 

Hoewel art. 8 EVRM geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna verkort het EHRM) dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot 

maatregelen die een inmenging uitmaken op het gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende  

wijze rekening moet houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. 

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 louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds dat dit artikel, 

zoals verzoekende partij aanvoert, 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 hij kennis heeft of zou moeten hebben. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling, 

diens privéleven en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij 

het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Verweerder 

dient op ernstige wijze een fair balance toets te doen om te bepalen of er een positieve verplichting is 

voor de Staat om het recht op gezinsleven en privéleven te handhaven. Op het moment van het nemen 

van bestreden beslissing was er duidelijk sprake van een effectief gezinsleven, tussen de wettelijke 

partner en verzoeker zelf. Dit dient te worden beschouwd als een daadwerkelijk gezinsleven, dat wordt 

beschermd door art. 8 EVRM. Gezien het gezinsleven is uitgebouwd met een statische burger van de 

Unie moet dit ter vrijwaring van het Unieburgerschap ex. art. 20 VWEU met een bijzondere 

nauwkeurigheid en oplettendheid worden onderzocht. Bovendien bevat het administratief dossier alle 

informatie om vast te stellen dat sprake is van een privéleven dat bescherming nodig heeft. Verzoeker is 

een man die de helft van zijn leven in België woont en hier al zijn belangen heeft: familiaal, privé, 

professioneel. Verzoeker kent niemand in Marokko; al zijn dichte familieleden zijn Belg. Dat blijkt ook uit 

de bewijzen die bij de aanvraag gezinshereniging werden voorgelegd. Het EHRM omschreef het 

privéleven van een vreemdeling eerder in een Belgische zaak als de optelsom van alle banden die hij 

met de Belgische samenleving is aangegaan. Het bestaan van een privéleven in de zin van artikel 8 

EVRM brengt voor de staat waar het privéleven van de vreemdeling zich afspeelt, een positieve 

verplichting mee om het verderzetten van dit privéleven op zijn grondgebied toe te laten. Verzoeker 

herhaalt dat hij bijna heel zijn volwassen leven in België geleefd heeft waarvan het overgrote deel in 

wettig verblijf en dat hij zeer nauwe banden in België heeft opgebouwd. Er is dus sprake van een 

privéleven in de zin van artikel 8 EVRM dat bescherming verdient. De beslissing dat verzoeker en zijn 

partner zomaar even nog eens tien jaar gescheiden van elkaar moeten leven, en dat dit geen afbreuk 

doet aan de rechten als Unieburger van de Belgische onderdaan, is manifest onjuist en kan door haar 

motivering geenszins gestaafd worden. De bestreden beslissing schendt het zorgvuldigheidsbeginsel 

omdat DVZ geen afdoende belangenafweging heeft gedaan tussen de vrijwaring van de openbare orde 

en de migratiecontrole enerzijds en alle individuele omstandigheden van het geval anderzijds. 

Verweerder heeft in bestreden beslissing nagelaten het belang van art. 8 EVRM te onderzoeken, en al 

helemaal om een fair balance toets uit te voeren. Derhalve schendt zij art. 20 VWEU, art. 8 EVRM, art. 7 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, art. 40ter en art. 62§2 van de wet van 

15.12.1980, de materiële motiveringsplicht, de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering 

Bestuurshandelingen, en het zorgvuldigheids-, vertrouwens- en redelijkheidsbeginsel.” 



  

 

 

X - Pagina 11 

2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “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 voormelde 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, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met 

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

bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). Artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet legt evenzeer de plicht op om de beslissingen die voortvloeien uit de toepassing van 

deze wet formeel te motiveren. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de totstandkoming van de bestreden 

beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 

101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De Raad benadrukt ten slotte dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing 

kon beschikken om deze te nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110 548; RvS 26 februari 2009, nr. 

4069 (c)). De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te 

houden met gegevens die dateren van na de bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194 395). 

 

In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat om zich te kunnen beroepen op artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet, verzoeker niet onder een inreisverbod of uitwijzingsbesluit mag staan en er geen 

sprake is van een afhankelijkheidsrelatie van de referentiepersoon ten opzichte van de aanvrager in de 

zin dat een afgeleid verblijfsrecht onontbeerlijk is. 

 

Deze motivering sluit aan bij het arrest K.A. e.a. t. België dd. 08.05.2018 (C-82/16) van het Hof van 

Justitie waarin wordt geoordeeld dat een lidstaat een verblijfsaanvraag met het oog op gezinshereniging 

niet zonder meer niet in aanmerking mag nemen op de enkele grond dat tegen een derdelander een 

inreisverbod is uitgevaardigd. Er dient ook te worden onderzocht of er een zodanige 

afhankelijkheidsverhouding bestaat tussen de Unieburger (referentiepersoon) en de derdelander opdat 

de weigering om aan laatstgenoemde een afgeleid verblijfsrecht toe te kennen tot gevolg zou hebben 

dat de referentiepersoon gedwongen is het Belgisch grondgebied te verlaten. Hieruit kan tevens worden 

afgeleid dat artikel 20 van het VWEU in beginsel toelaat dat een verblijfsaanvraag met het oog op 

gezinshereniging niet in aanmerking wordt genomen wegens een geldend inreisverbod of 

terugwijzingsbesluit uitgevaardigd tegen de aanvrager-derdelander, voor zover een onderzoek naar de 

afhankelijkheidsverhouding tussen de Unieburger en de aanvrager heeft plaatsgevonden en daaruit niet 

blijkt dat de weigering van verblijfsrecht tot gevolg heeft dat de Unieburger feitelijk gedwongen is het 

EU-grondgebied in zijn geheel te verlaten. 

 

De gemachtigde heeft vastgesteld dat verzoeker onder een besluit tot terugwijzing staat en dat hij niet 

voldoet aan de binnenkomstvoorwaarden zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, 5° en 8° van de 

Vreemdelingenwet: 

 

“5° wanneer hij ter fine van weigering van toegang en verblijf gesignaleerd staat in het SIS of in de 

Algemene Nationale Gegevensbank; 

(…) 
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8° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel 

niet werd opgeschort of ingetrokken.” 

 

Vervolgens heeft de gemachtigde het bestaan van een afhankelijkheidsrelatie tussen verzoeker en de 

referentiepersoon onderzocht en wordt er geoordeeld dat er geen afhankelijkheidsrelatie bestaat in 

hoofde van de referentiepersoon ten aanzien van de aanvrager (verzoeker) en dat deze 

referentiepersoon het land niet dient te verlaten wanneer de verzoeker het land verlaat. 

 

Er kan ook niet gesteld worden dat de bestreden beslissing geen wettelijke basis heeft, aangezien 

verwezen wordt naar de wettelijke bepalingen, namelijk artikel 40ter van de Vreemdelingenwet (en de 

reden waarom verzoeker er zich niet op kan beroepen) en naar artikel 3, 1ste lid, 5° en 8° van de 

Vreemdelingenwet en de bestreden beslissing een toetsing inhoudt van de voorwaarden zoals opgelegd 

door het Hof van Justitie. 

 

Verzoeker gaat er ten onrechte van uit dat het voor hem onmogelijk is om de opheffing of de intrekking 

van het terugwijzingsbesluit te vragen, zoals dat voor een inreisverbod wel het geval zou zijn. Immers 

heeft het Grondwettelijk Hof per arrest nr./ 151/2019 va, 24.10.2019 geoordeeld: “De wet van 15 

december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen », zoals gewijzigd bij 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 », schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de interpretatie volgens 

welke het familielid van een burger van de Unie dat het voorwerp uitmaakt van een ministerieel besluit 

tot terugwijzing dat is genomen vóór de inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017 en dat 

uitwerking blijft hebben na die datum, niet beschikt over de mogelijkheid om de opschorting of de 

intrekking of opheffing van dat ministerieel besluit aan te vragen. - Dezelfde wet schendt de artikelen 10 

en 11 van de Grondwet niet in de interpretatie volgens welke het familielid van een burger van de Unie 

dat het voorwerp uitmaakt van een ministerieel besluit tot terugwijzing dat is genomen vóór de 

inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017 en dat na die datum uitwerking blijft hebben, kan 

steunen op artikel 44decies van de voormelde wet van 15 december 1980, zoals ingevoegd bij de wet 

van 24 februari 2017, om de opschorting of de intrekking of opheffing van dat ministerieel besluit tot 

terugwijzing aan te vragen.” 

 

De gemachtigde volgt de bovenstaande grondwetsconforme interpretatie, zodat verzoeker in de 

mogelijkheid is volgens de procedure voorzien in artikel 44decies van de Vreemdelingenwet ten gepaste 

tijde een opheffing of een opschorting van het terugwijzingsbesluit aan te vragen. 

 

Waar verzoeker verwijst naar artikel 43 van de Vreemdelingenwet, dient gesteld dat dit artikel geen 

afbreuk doet aan de vaststelling dat verzoeker onder een terugwijzingsbesluit staat voor de aanvraag 

gezinshereniging werd ingediend. De Vreemdelingenwet voorziet nergens dat wanneer een aanvrager 

gezinshereniging onder een inreisverbod of onder een terugwijzingsbesluit staat, er een onderzoek moet 

gevoerd worden naar het actuele, werkelijke gevaar voor de openbare orde in de zin van artikel 43 van 

de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker kan ook niet worden gevolgd dat de aanvraag gezinshereniging moest in overweging 

genomen worden, omdat hij in bezit werd gesteld van een bijlage 19ter. De Vreemdelingenwet voorziet 

niet dat de afgifte van een bijlage 19ter tot gevolg heeft dat het inreisverbod of het terugwijzingsbesluit 

wordt opgeheven en evenmin voorziet de Vreemdelingenwet in de voorwaarde dat de afgifte van een 

bijlage 19ter tot gevolg heeft dat verzoeker zich kan beroepen op een verblijfsrecht op grond van artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

In de mate dat verzoeker betoogt dat de burgemeester of zijn gemachtigde als enige bevoegd is om de 

bestreden beslissing te nemen, dient geantwoord dat de gemeente de aanvraag heeft overgemaakt aan 

de gemachtigde van de minister zoals bepaald in artikel 52, § 4 van het Vreemdelingenbesluit en dat de 

bestreden beslissing niet de weigering tot afgifte van een bijlage 19ter betreft noch een afzonderlijke 

beslissing tot intrekking van een bijlage 19ter, maar wel de vaststelling dat verzoeker zich niet kan 

beroepen op artikel 40ter van de Vreemdelingenwet en zo doende dient beschouwd te worden als een 

weigering van verblijfsrecht. 

 

Het ministerieel delegatiebesluit van 18 maart 2009 bepaalt uitdrukkelijk in artikel 6, § 1 dat de 

personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken die minimaal een functie van attaché uitoefenen of 
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tot de A1-klasse behoren wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor de toepassing van (onder 

meer) artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Indien de gemachtigde van de minister bevoegd is om 

artikel 40ter toe te passen, behoort het uiteraard ook tot haar bevoegdheid om te beslissen of een 

aanvrager binnen het toepassingsgebied van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet valt en/of de 

aanvrager zich überhaupt kan beroepen op het desbetreffend wetsartikel. Kortom, de beslissing dat 

verzoeker zich niet kan beroepen op artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, behoort wel degelijk tot de 

bevoegdheid van de gemachtigde van de minister. Het wordt niet betwist mevrouw M. De Block de 

bevoegde minister voor Asiel en Migratie is. Evenmin wordt betwist dat E.D.W., die de bestreden 

beslissing heeft ondertekend, een personeelslid is van de Dienst Vreemdelingenzaken die de graad van 

attaché heeft. Gelet op wat voorafgaat, blijkt dan ook niet dat E.D.W., de attaché die de bestreden 

beslissing heeft ondertekend, niet de vereiste bevoegdheid heeft om de bestreden beslissing te nemen. 

Een onbevoegdheid van de steller van de akte noch een schending van het delegatiebesluit wordt 

aannemelijk gemaakt. 

 

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 

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

beslissing 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 niet aan dat de bestreden beslissing getuigt van een disproportionaliteit tussen zijn 

belangen enerzijds, die in se erin bestaan om samen met zijn partner 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. Er kon aldus wel degelijk vastgesteld worden, ook na de afgifte van 

een bijlage 19ter, dat verzoeker zich niet kan beroepen op verblijfsrecht overeenkomstig artikel 40ter 

van de Vreemdelingenwet en deze beslissing kon wel degelijk door de gemachtigde van de minister 

worden genomen. 

 

Verzoeker, die onder een geldend inreisverbod staat, heeft een aanvraag om gezinshereniging 

ingediend, als partner van een Belgische onderdaan die zijn recht van vrij verkeer nooit heeft 

uitgeoefend. Tevens blijkt uit de bestreden beslissing dat een afhankelijkheidsonderzoek heeft plaats 

gehad. De verwerende partij motiveert hierover als volgt: “Uit deze documenten blijkt allerminst dat er 

een afhankelijkheidsrelatie is van mevrouw D. C. (…) tegenover u. Mevrouw D. C. (…) zal zich 

allerminst genoodzaakt zien om het land te verlaten omdat u geen verblijfsrecht heeft gekregen. Om u 

financieel verder te kunnen ondersteunen en een affectieve band met u te onderhouden is uw partner er 

helemaal niet toe gedwongen het land te verlaten. Wel integendeel, om u verder financieel te 

ondersteunen heeft ze er alle belang bij in België te verblijven. Omgekeerd, voor zover u zichtzelf 

afhankelijk acht van uw partner omdat zij u financieel ondersteunt, dient opgemerkt te worden dat niets 

erop wijst dat u niet over de nodige capaciteiten zou beschikken om zelfstandig in uw levensonderhoud 

te voorzien. Het is niet omdat zij een bijdrage leverde aan uw onkosten in de gevangenis, dat u in uw 

nieuwe verblijfplaats niet in staat zou zijn een eigen inkomen te verwerven. In de gevangenis heeft u 

kennelijk ook de kans gekregen om te werken, vandaar dat redelijkerwijze ertoe mag besloten worden 

dat u geen fysieke of mentale beperkingen heeft die u ervan zouden weerhouden aan de slag te gaan. 

Om de affectieve relatie in stand te houden kunnen jullie gebruik maken van moderne 

communicatiemiddelen en kan de referentiepersoon u regelmatig bezoeken in uw nieuwe verblijfplaats. 

Uit niets in het dossier blijkt dat de referentiepersoon daar niet toe in staat zou zijn. Zij is een volwassen 

persoon waarvan mag worden verwacht dat zij zelfstandig kan wonen zoals zij tot op heden heeft 

gedaan terwijl u in de gevangenis verbleef, alsook dat zij zich bij gelegenheid kan verplaatsen naar het 

buitenland om u te gaan bezoeken. In die zin is er ook geen schending van art. 8 EVRM. Het Hof 
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benadrukt in het voornoemde arrest dat volwassenen in beginsel in staat zijn om onafhankelijk van hun 

familieleden een leven te leiden. Voor een volwassene is een afgeleid verblijfsrecht dan ook slechts in 

uitzonderlijke gevallen voorstelbaar, namelijk wanneer de betrokkene, gelet op alle relevante 

omstandigheden, op geen enkele wijze kan worden gescheiden van het familielid van wie hij afhankelijk 

is. Dit is in casu niet het geval. De buitengewone afhankelijkheid is daarom niet bewezen.” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij de stukken die werden voorgelegd in het 

kader van verzoekers verblijfsaanvraag in het afhankelijkheidsonderzoek heeft betrokken. De 

verwerende partij stelt dat er een band is tussen verzoeker en zijn partner maar dat niet kan worden 

besloten dat verzoekers aanwezigheid in België onontbeerlijk is opdat zijn partner verder in België kan 

verblijven. Verzoeker toont met zijn betoog niet op concrete wijze aan dat de verwerende partij deze 

stukken op onzorgvuldige wijze heeft beoordeeld.  

 

Bij deze merkt de Raad op dat verzoeker, ondanks zijn betoog dat er een afhankelijkheidsrelatie zou zijn 

tussen hem en zijn partner, het niet nodig of nuttig heeft geacht om een beroep in te dienen tegen het 

besluit tot terugwijzing van tien jaar dat hem op 22 april 2015 werd opgelegd en dat in werking is 

getreden op 15 november 2019, de dag van verzoekers vrijstelling uit de gevangenis. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat op 5 januari 2012 een beslissing wordt genomen tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten onder een bijlage 20. De 

Raad stelt dat aangezien verzoeker in België sinds voornoemde beslissing niet langer werd toegelaten 

of gemachtigd tot verblijf, er slechts sprake is van een situatie van eerste toelating en niet van een 

inmenging in het gezinsleven. In het kader van artikel 8 van het EVRM moet dan worden onderzocht of 

er een positieve verplichting is voor de staat om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te 

laten of te laten verblijven zodat hij zijn recht op eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven 

aldaar kan handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 

januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt 

nagegaan of de staat een redelijke afweging heeft gemaakt tussen de concurrerende belangen van de 

het individu, enerzijds, en de samenleving, anderzijds. Staten beschikken bij deze belangenafweging 

over een zekere beoordelingsmarge. 

 

De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 

betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal 

elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk 

wordt verbroken, de omvang van de banden in de verdragsluitende staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven in het land van herkomst 

normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de 

aanwezige elementen van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 

Een ander belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de 

betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen er toe leidt 

dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. 

Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending 

van artikel 8 van het EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 

april 2014, Paposhvili/België, § 142). 

 

In de bestreden beslissing wordt niet onjuist noch kennelijk onredelijk gemotiveerd dat de 

referentiepersoon een volwassen persoon is, waarvan mag worden verwacht dat zij zelfstandig kan 

wonen zoals zij tot op heden heeft gedaan terwijl verzoeker in de gevangenis verbleef, alsook dat zij 

zich bij gelegenheid kan verplaatsen naar het buitenland om verzoeker te gaan bezoeken. Tevens wordt 

aangehaald dat contact kan worden gehouden via de moderne communicatiemiddelen. Zodoende wordt 

niet kennelijk onredelijk geoordeeld dat de buitengewone afhankelijkheid niet bewezen is. 

 

Gelet op wat voorafgaat besluit de Raad dat verzoeker niet aantoont dat de bestreden beslissing niet 

afdoende zou zijn gemotiveerd. Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit 

uit artikel 62 van de Vreemdelingenwet en uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 kan niet 

worden vastgesteld. De motieven in feite en in rechte die aan de basis liggen van de bestreden 

beslissing kunnen immers eenvoudig in deze beslissing worden gelezen en deze motieven zijn pertinent 
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en draagkrachtig. 

 

De uiteenzetting van verzoeker laat ook niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht blijkt derhalve niet. 

 

Het voorgaande in acht genomen, besluit de Raad tevens dat de verwerende partij is tegemoet 

gekomen aan de beoordeling die hem toekwam overeenkomstig artikel 20 van het VWEU zoals 

uitgelegd door het Hof in de zaak K.A. en dat een onzorgvuldige beoordeling van verzoekers situatie in 

het licht van deze artikelen, gelet op zijn betoog, niet blijkt. Een schending van artikel 20 van het VWEU 

wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Verder blijkt dat de verwerende partij de belangen van verzoeker en zijn partner heeft afgewogen tegen 

de aanwezige elementen van immigratiecontrole, met name de vraag om gevolg te geven aan het 

ministerieel besluit tot terugwijzing dat hem werd opgelegd op 22 april 2015. Verzoeker toont niet aan 

dat de verwerende partij niet op zorgvuldige wijze alle relevante feiten en omstandigheden die zijn 

situatie en deze van zijn partner kenmerken, in overweging heeft genomen. Evenmin maakt hij 

aannemelijk dat de doorgevoerde afweging onzorgvuldig of kennelijk onredelijk is. Een 

disproportionaliteit tussen de belangen van verzoeker en zijn partner enerzijds en de belangen van de 

Belgische staat in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds, blijkt niet. 

 

Op basis van de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt duidelijk dat verweerder rekening hield met de 

verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8 van het EVRM en dat hij besloot dat de eventuele inmenging 

in het privé- of gezinsleven van verzoeker op basis van het tweede lid van deze verdragsbepaling 

mogelijk is. Verzoeker maakt, gezien voorgaande vaststellingen, niet aannemelijk dat verweerder 

relevante gegevens onterecht buiten beschouwing liet of dat de belangenafweging die verweerder 

doorvoerde om tot zijn besluit te komen incorrect of kennelijk onredelijk is. Uit de gegevens van het 

dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat verweerder, die verzoeker daarenboven uitgebreid de kans gaf 

om alle nuttige inlichtingen te verstrekken of dienstige stukken over te maken, op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. 

 

Verzoeker brengt geen concrete argumenten naar voor die aantonen dat de doorgevoerde 

belangenafweging en toetsing in het licht van artikel 8 van het EVRM als disproportioneel is te 

beschouwen. Er blijkt ook niet dat er concrete hinderpalen voorliggen die maken dat niet in redelijkheid 

van verzoeker kan worden verwacht dat hij zijn privéleven opnieuw opneemt in zijn herkomstland. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden vastgesteld. 

 

Een miskenning van artikel 8 van het EVRM of een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt 

niet aangetoond. Verzoekers betoog laat evenmin toe een schending van het rechtszekerheidsbeginsel 

vast te stellen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

X - Pagina 16 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig maart tweeduizend twintig door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


