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 nr. 262 742 van 21 oktober 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROBERT 

Sint-Quentinstraat 3 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 20 juli 2021 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 15 juni 2021 tot intrekking van 

de bijlage 19ter.  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 27 juli 2021 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 augustus 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 september 

2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. STOROJENKO, die loco advocaat P. ROBERT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat O. SOZEN, die loco advocaat H. CILINGIR verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster dient op 5 november 2019 een aanvraag in tot de afgifte van een verblijfskaart als 

familielid van een Unieburger, in de zin van artikel 47/1, 2° van de wet van 15 december 1980 betreffen-

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

(hierna: de Vreemdelingenwet). De referentiepersoon is haar Spaanse nicht. 

 

1.2. Verweerder neemt op 9 april 2020 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoekster heeft niet afdoende 
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aangetoond dat ze reeds in het land van herkomst ten laste was van de burger van de Unie of aldaar 

deel uitmaakte van haar gezin. Hiertegen wordt geen beroep ingediend.  

 

1.3. Verzoekster dient op 5 mei 2020 een tweede aanvraag in tot de afgifte van een verblijfskaart als 

familielid van een Unieburger, in de zin van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet. De referentie-

persoon is opnieuw haar Spaanse nicht. 

 

1.4. De gemachtigde van de burgemeester van de stad Antwerpen neemt op 11 september 2020 een 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20). Er werden geen bewijzen 

overgemaakt dat verzoekster in het land van herkomst ten laste was van de referentiepersoon of deel 

uitmaakte van haar gezin. Hiertegen wordt geen beroep ingediend.  

 

1.5. Verzoekster dient op 7 oktober 2020 een derde aanvraag in tot de afgifte van een verblijfskaart als 

familielid van een Unieburger, in de zin van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet. De referentie-

persoon is opnieuw haar Spaanse nicht. 

 

1.6. De gemachtigde van de burgemeester van de stad Antwerpen neemt op 23 januari 2021 een 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20). Er werden geen bewijzen 

overgemaakt dat verzoekster in het land van herkomst ten laste was van de referentiepersoon of deel 

uitmaakte van haar gezin. Hiertegen wordt geen beroep ingediend.  

 

1.7. Verweerder neemt op 26 januari 2021 een bevel om het grondgebied te verlaten en treft op die 

datum eveneens een inreisverbod van drie jaar. Tegen deze beslissingen wordt geen beroep ingediend.  

 

1.8. Verzoekster dient op 25 mei 2021 aan de hand van een bijlage 19ter een vierde aanvraag in tot de 

afgifte van een verblijfskaart als familielid van een Unieburger, in de zin van artikel 47/1, 2° van de 

Vreemdelingenwet. De referentiepersoon is opnieuw haar Spaanse nicht. Deze aanvraag werd onder-

steund door een brief van haar raadsman van 10 mei 2021.  

 

1.9. Verweerder neemt op 15 juni 2021 een beslissing tot intrekking van de bijlage 19ter. Dit is de 

bestreden beslissing, die als volgt:  

 

“[…] 

Op 25.05.2021 heeft u een aanvraag gezinshereniging (bijlage 19 ter) ingediend als 'ander familielid' 

van de genaamde E.Y.F.K. (RR (0) […]). 

 

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

artikel 47/1 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijde ring 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 26.01.2021, u aangetekend verzonden op 01.02.2021. 

 

Dit inreisverbod is nog steeds van kracht gezien nergens uit het dossier blijkt dat dit inreisverbod door 

het bestuur is ingetrokken of dat u de opheffing van het inreisverbod heeft bekomen in toepassing van 

artikel 74/12 van de wet van 15.12.1980. Bovendien, ook al heeft u het grondgebied niet verlaten, 

bestaat het inreisverbod ook al begint de termijn pas te lopen vanaf de datum waarop u effectief het 

grondgebied van België zou verlaten (arrest RVS n° 240 394 van 11.01.2018). 

 

Uit het geheel van de beschikbare gegevens blijkt niet dat er sprake is van een dusdanige afhankelijk-

heidsrelatie tussen hemzelf en de referentiepersoon waardoor hem een afgeleid verblijfsrecht moet 

worden verstrekt, 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 een afgeleid verblijfsrecht 

toe te kennen. 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. Er is in het administratief dossier geen enkele reden terug te vinden waarom 

betrokkene niet zou kunnen gescheiden worden van de referentiepersoon. Beiden zijn volwassen 

personen, niets wijst er op dat één van hen beiden op heden niet over de nodige (mentale en fysieke) 

capaciteiten zou beschikken om zelfstandig te leven in afwachting van de afloop van betrokkenes 

inreisverbod. Op grond van bovenstaande vaststellingen kan worden geconcludeerd dat u België kan 
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verlaten om de opheffing of de opschorting van het inreisverbod te bekomen dewelke slechts een 

tijdelijke scheiding van de referentiepersoon met zich meebrengt en haar er niet toe zou dwingen u te 

vergezellen en dus eveneens het grondgebied in zijn geheel te verlaten. 

 

Vandaar dat het bestaan van het inreisverbod, dewelke nog steeds van kracht is, de intrekking van de 

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

 

U dient gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en het inreisverbod dd. 

26.01.2021, dewelke u aangetekend werd verzonden op 01.02.2021. Voor zover u dit zou wensen staat 

het u vrij om de opschorting of de vernietiging van het inreisverbod te vragen bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire beroepspost die bevoegd is voor de woon- of verblijfplaats van betrokkene in 

het buitenland in toepassing van artikel 74/12 van de wet van 15.12.1980.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt in de nota met opmerkingen een exceptie van onontvankelijkheid op. Hij betoogt dat 

de bestreden beslissing geen wijzigingen aanbrengt aan de juridische “gesteldheid” van verzoekster, 

waarbij de beslissing een eenvoudige uitvoeringsmaatregel van het voorafgaande inreisverbod uitmaakt. 

De bestreden beslissing heeft geen ander doel dan de uitvoering van dit inreisverbod te verzekeren 

aldus verweerder. Verweerder is van oordeel dat verzoekster met de vernietiging van de bestreden 

beslissing tracht “een onwettige feitelijke situatie te doen overheersen over een situatie die in rechte 

voorzien is, waardoor het belang onrechtmatig is”.  

 

De Raad merkt op dat verweerder de bestreden beslissing niet zonder meer kan reduceren tot een 

uitvoeringsmaatregel van een eerder inreisverbod. De beslissing betreft immers een antwoord op 

verzoeksters aanvraag tot de afgifte van een verblijfskaart als ander familielid van een Unieburger, in de 

zin van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet. De Raad benadrukt 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 waarbij verweerder verzoekster het verblijfsrecht overeenkomstig 

artikel 47/1, 2°, van de Vreemdelingenwet als ander familielid van een burger van de Unie heeft 

geweigerd (cf. zie RvV 8 februari 2016, nr. 161.497 (drie rechters) met verwijzing naar RvS 17 maart 

1999, nr. 79.313 en RvS 23 maart 2006, nr. 156.831). Het kan niet worden ontkend dat verzoekster wel 

degelijk een belang heeft om dit aan te vechten. Bovendien blijkt uit de uiteenzetting van de middelen 

dat verzoekster betwist dat het eerder aan haar afgeleverde inreisverbod haar kan worden tegenge-

worpen in het kader van haar verblijfsaanvraag. Zonder een onderzoek van de middelen kan dus niet 

zonder meer worden geconcludeerd dat verzoekster geen voordeel zou halen uit de vernietiging van de 

bestreden beslissing.  

 

Er kan ook nog gewezen worden op het feit dat de Raad van State voor een gelijkaardige exceptie het 

volgende stelde: “Sans qu’il soit besoin de déterminer si l’interdiction d’entrée, imposée à la partie 

adverse, fait obstacle à ce qu’un droit au séjour en qualité de membre de la famille d’un Belge lui soit 

reconnu, il suffit de relever que cette interdiction n’implique pas que la partie adverse soit privée de la 

possibilité de solliciter la reconnaissance d’un tel droit. La partie adverse ne commet pas une illégalité 

en demandant la reconnaissance d’un droit au séjour pour le seul motif qu’elle n’en serait pas titulaire. 

En conséquence, son intérêt à contester la décision par laquelle le requérant refuse de prendre en 

considération sa demande ne peut être jugé illégitime en raison du fait que la partie adverse n’aurait pas 

le droit au séjour qu’elle revendique.” (RvS 13 december 2016, nr. 236.752)  Of “zonder dat het nodig is 

te bepalen of het inreisverbod een obstakel vormt voor het toekennen van een verblijfsrecht in zijn 

hoedanigheid als familielid van een Belg, volstaat het erop te wijzen dat dat verbod niet inhoudt dat de 

tegenpartij [de vreemdeling] niet de mogelijkheid zou hebben om een dergelijk verblijfsrecht te vragen. 

De tegenpartij begaat geen onwettigheid om de erkenning van het verblijfsrecht te verzoeken om de 

enkele reden dat hij er geen titularis van is. Bijgevolg kan het belang om de beslissing waarbij de 

eisende partij weigert zijn aanvraag in overweging te nemen niet onrechtmatig zijn omwille van het feit 

dat de tegenpartij niet het verblijfsrecht zou hebben dat hij verzoekt.” (eigen vertaling) 

 

De opgeworpen exceptie wordt dan ook verworpen. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een eerste, tweede middel en derde middel – die samen worden behandeld – 

een schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de artikelen 47/1 en 62, 

§2 van de Vreemdelingenwet, van artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het 

Vreemdelingenbesluit), van het artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 

(hierna: het Handvest), van artikel 22bis van de Grondwet en van artikel 3 van het Internationaal 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 november 1989 en 

goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 (hierna: het Kinderrechtenverdrag).  

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij de middelen:  

 

“[…] 

Het artikel 47/1 van de wet van 15.12.1980 stelt het volgende: (...) 

 

 Het artikel 52 van het KB van 08.10.1991 stelt het volgende: (...) 

 

Voormelde artikelen schrijven een procedure voor die gevolgd dient te worden bij de behandeling van 

een aanvraag gezinshereniging als ‘ander’ familielid van een burger van de Unie. Een aanvraag tot de 

erkenning van het recht op gezinshereniging, kan uitsluitend afgewezen worden door middel van een 

bijlage 20. Uit het administratief dossier van de verzoekster blijkt dat dit steeds het geval is geweest bij 

de vorige aanvragen.  

 

In casu, deed verzoekster op datum van 25.05.2021 een aanvraag gezinshereniging in functie van haar 

nicht op grond van het artikel 47/1 van de wet van 15.2.1980. Er werd een bijlage 19ter afgeleverd.  

 

Op datum van 15.06.2021 ging de verwerende partij over tot het nemen van een beslissing waarbij de 

bijlage 19ter werd ingetrokken. Er werd verwezen naar het inreisverbod om de intrekking van de bijlage 

19ter te rechtvaardigen, omdat de afgifte ervan als onbestaande moet worden beschouwd: “Vandaar dat 

het bestaan van het inreisverbod, dewelke nog steeds van kracht is, de intrekking van de bijlage 19ter 

rechtvaardigt, waarvan de afgifte als onbestaande moet worden beschouwd.” Uit de motieven van de 

bestreden beslissing blijkt niet waarom de aanvraag op grond van het artikel 47/1 van de wet van 

15.12.1980 werd afgewezen.  

 

Er bestaat echter geen wettelijke basis om een bijlage 19ter “in te trekken” of deze “als onbestaande te 

beschouwen.” De verwerende partij laat na te preciseren op basis van welke rechtsgrond de bijlage 

19ter ingetrokken moest worden. Zoals hierboven meermaals gesteld kan een aanvraag tot erkenning 

van het recht op gezinshereniging uitsluitend geweigerd worden door middel van een bijlage 20.  

 

Dit werd door uw Raad bevestigd bij arrest nr. 221 080 van 14.05.2019 waarin het volgende werd 

gesteld:  

 

“In dit geval stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing weliswaar ingaat op wat in het voormeld 

arrest wordt gesteld, maar nalaat aan te tonen op basis van welke bepaling in dit geval een bijlage 19ter 

kan worden ingetrokken. Er is geen enkele verduidelijking over een Belgische wettelijk bepaling die 

gestalte geeft aan de inhoud van het arrest, terwijl artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet of in het artikel 

52 van de Vreemdelingenwet is voorzien dat een bijlage 19ter kan worden ingetrokken of als 

onbestaande kan worden beschouwd. In die zin kan de redenering van de verzoekende partij gevolgd 

worden waar zij stelt dat de procedure in artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit en het artikel 47/1 e.v. 

van de Vreemdelingenwet niet werd nageleefd.”  

(RvV nr. 221 080 van 14.05.2019)  

 

In het arrest nr. 223 020 van 21.06.2019 stelde uw Raad het volgende:  

 

“Samen met de verzoekende partij moet worden vastgesteld dat de bestreden beslissing geen valabele 

rechtsgrond heeft nu geen enkele nationale wetsbepaling, noch Europese regelgeving met directe 

werking voorziet dat de verwerende partij weigert om een aanvraag voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie in overweging te nemen en om uitspraak te doen over de 

aanvraag omwille van het enkele motief dat de verzoekende partij onderhevig is aan een eerder 
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inreisverbod (RvS 12 mei 2016, nr. 234.719; RvS 9 augustus 2016, nr. 235.598), ook niet wanneer 

wordt vastgesteld dat geen bijzondere afhankelijkheidsrelatie met het Belgische familielid is aangetoond.  

 

De verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing naar pertinente rechtspraak van het  Hof van 

Justitie van de Europese Unie, met name naar het arrest van 8 mei 2018, K.A., C82/16. De Raad kan 

enkel vaststellen dat er thans geen nationale rechtsgrond is voor de bestreden beslissing, die hij 

conform dit arrest kan uitleggen. Dit arrest van het Hof van Justitie kan op zichzelf geen rechtsgrond 

vormen voor de bestreden beslissing, noch artikel 40bis juncto artikel 40ter van de Vreemdelingenwet of 

artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit, zoals supra uitgelegd. Er is evenmin de situatie van een met 

het Unierecht strijdige nationale bepaling die buiten toepassing dient te worden gelaten. Geheel ten 

overvloede wijst de Raad erop dat de gevolgen van een prejudiciële vraag niet enkel betrekking hebben 

op de rechterlijke instanties maar dat “de overheden van de betrokken lidstaat ervoor zorgen dat het 

nationale recht zo spoedig mogelijk in overeenstemming wordt gebracht met het Unierecht.” (K. 

Lenaerts en P. Van Nuffel, Europees Recht, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2001, p. 657, nr. 860)  

(RvV nr. 223 020 van 21.06.2019)  

 

Een loutere verwijzing naar een bestaand inreisverbod, het arrest van het Hof van Justitie K.A.  t. België, 

C-82/16 van 8 mei 2018 en een vermeende afwezigheid van een afhankelijkheidsband, volstaat niet om 

de intrekking van de bijlage 19ter te rechtvaardigen.  

 

De verwerende partij schendt artikelen 47/1 en 62§2 van de wet van 15.12.1980 en artikel 52 van het 

KB van 08.10.1981.  

 

De bestreden beslissing dient vernietigd te worden.  

 

[…]  

5.2.1. Hoedanigheid van familielid van burger van de Unie  

 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat het bestaan van een eerder opgelegd 

inreisverbod op inreisverbod op 26.01.2021 op grond van het artikel 74/11, §1, tweede lid van de wet 

van 15.12.1980 een aanvraag gezinshereniging in de hoedanigheid van familielid van een burger van de 

Unie in de weg zou staan.  

 

Er ontstaat een duidelijk conflict tussen het recht op verblijf als familielid van een burger van de Unie, 

dat grondslag vindt in de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 

betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten van de Unie en hun 

familieleden (Pb.L.29 juni 2004, afl. 229; hierna: Richtlijn 2004/38/EG) enerzijds, en het inreisverbod dat 

een grondslag vindt in de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten 

voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb.L.24 

december 2008, afl. 348, 98 e.v.; hierna: Richtlijn 2008/115/EG),anderzijds.   

 

Het Europees Hof van Justitie heeft in het arrest Rahman verduidelijkt dat de Richtlijn 2004/38/EG een 

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

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

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

Rahman, par. 19).   

 

Artikel 3, lid 2, van de Richtlijn 2004/38/EG luidt als volgt:   

 

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

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

 

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

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

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

door de burger van de Unie strikt behoeven;   

 

b) de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft.Het 

gastland onderzoekt de persoonlijke situatie nauwkeurig en motiveert een eventuele weigering van 

toegang of verblijf. »  
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Terwijl de familieleden in het artikel 2, lid 2 van de Richtlijn 2004/38/EG een recht op verblijf hebben, zijn 

de lidstaten niet verplicht om  een recht van binnenkomst en verblijf toe te kennen aan familieleden van 

een Unieburger vermeldt in het artikel 3, lid 2, van de Richtlijn 2004/38/EG. De lidstaten zijn er wel toe 

gehouden de binnenkomst en het verblijf van familieleden van een Unieburger in de ruime zin, 

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

tegenwoordige tijd “vergemakkelijkt” in artikel 3, lid 2, van de Richtlijn 2004/38/EG, legt deze bepaling de 

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

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

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

 

Het artikel 3 van de Richtlijn 2004/38/EG werd thans volledig omgezet door de wet van 19 maart 2014 

tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 5 mei 2014), meer bepaald door het invoegen 

van artikelen 47/1 tot en met 47/3 in de wet van 15.12.1980 (zie memorie van toelichting bij 

Wetsontwerp van 9 december 2013 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

St.Kamer, 2013-2014, doc. nr. 53-3239/001, 7, 21-22).  

 

Het artikel 47/1 van de wet van 15.12.1980 luidt als volgt:  

 

“ Art. 47/1. [1 Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd :  

 

1° de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft en die niet 

bedoeld wordt in artikel 40bis, § 2, 2° ;  

 

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

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie;  

 

3° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die wegens ernstige gezondheidsredenen een 

persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven.]”  

 

De verzoekster deed een aanvraag tot gezinshereniging op grond van het artikel 47/1, 2° van de wet 

van 15.12.1980 in functie van haar nicht van Spaanse nationaliteit die in België verblijft en bijgevolg het 

recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend.  

 

De verzoekster legt bij schrijven van haar raadsman van 10.05.2021 uit waarom zijn onder de 

bovenstaande categorie van familieleden van een burger van de Unie valt (zie stuk 3).  

 

Uit de afgegeven bijlage 19ter van 25.05.2021 blijkt dat deze familieband niet wordt betwist.  

 

De verzoekster valt bijgevolg onder de categorie van andere familieleden wiens binnenkomst en verblijf 

moet worden vergemakkelijkt overeenkomst de Richtlijn 2004/3/EG. Haar positie, als familielid van een 

Unieburger, is bijgevolg gunstiger dan de positie van andere derdelanders.  

 

6.2.2. Rechtsgrond voor het inreisverbod  

 

a) Familieleden van burgers van de Unie  

 

De verwerende partij beroept zich op het bestaan van een inreisverbod om de aanvraag gezinsher-

eniging als familielid van een burger van de Unie als onbestaande te beschouwen en de bijlage 19ter in 

te trekken.  

 

Uw Raad heeft in het arrest nr. 135.627 van 19.12.2014 geoordeeld dat een loutere verwijzing naar een 

bestaand inreisverbod niet kan volstaan als motief om een verblijfsaanvraag niet in aanmerking te 

nemen.  

 

De zaak had betrekking op een aanvraag tot gezinshereniging van een Armeense wettelijk samen-

wonende partner van een Nederlandse onderdaan met duurzaam verblijfsrecht in België op grond van 

het artikel 40bis van de wet van 15.12.1980 Haar aanvraag werd niet in aanmerking genomen omwille 

van het loutere feit dat er een inreisverbod lopende was.   
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Uw Raad besloot dat deze aanvraag viel onder de Richtlijn 2004/38/EG gelet op het feit dat het artikel 

40bis van de wet van 15.12.1980 een gedeeltelijke omzetting vormt van het artikel 3 lid 2 van en de 

Belgische wetgever op grond van het artikel 37 van de Richtlijn 2004/38/EG in de mogelijkheid was om 

voor wettelijk samenwonende partners dezelfde rechten als voor gehuwden, vermeld in het artikel 2 lid 2 

van de richtlijn te voorzien.   

 

Uw Raad stelde dat het recht op binnenkomst van het familielid van een burger van de Unie enkel kan 

worden beperkt omwille van fraude of om redenen van openbare orde overeenkomstig het artikel 43 van 

de wet van 15.12.1980 wat de omzetting vormt van het artikel 27 van de Richtlijn 2004/38/EG:  

 

“Uit artikel 27 van de Burgerschapsrichtlijn volgt dat lidstaten de vrijheid van verkeer en verblijf van 

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

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

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

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

beslissingen, beslissingen die vallen onder toepassing van artikel 43 van de Vreemdelingen wet zoals 

richtlijnconform geïnterpreteerd.  

 

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

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

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

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

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

instantie op het begrip openbare orde, in het kader van de Burgerschapsrichtlijn, hoe dan ook het 

bestaan van een werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang van de 

samenleving aantast (HvJ 10 juli 2008,  

 

C-33/07, Jipa, en verwijzing naar rechtspraak daarin).Dit wordt ook zo weergegeven in artikel 43 van de 

Vreemdelingenwet  

 

Het arrest besluit dat de motiveringsplicht is geschonden gelet op het feit dat de DVZ niet heeft 

onderzocht of het gedrag van de wettelijk samenwonende partner een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang voor de samenleving:  

 

“Uit de bestreden beslissingen blijkt niet dat de gemachtigde is nagegaan of het gedrag van verzoekster 

en haar kinderen een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamen-

teel belang van de samenleving of hieromtrent gemotiveerd heeft. In casu verwijst de gemachtigde 

enkel naar de opgelegde inreisverboden als redengeving om de verblijfsaanvragen niet in aanmerking te 

nemen. Dit motief volstaat op zich evenwel niet om de bestreden beslissingen te schragen.”  

 

(RvV nr. 135 627 van 19.12.2014)  

 

Deze rechtspraak is ook van toepassing op verzoekster. Hierboven werd uiteengezet dat de verzoekster 

valt onder de categorie van familieleden wiens binnenkomst en verblijf moet worden vergemakkelijkt 

overeenkomst de Richtlijn 2004/38/EG.  

 

Het artikel 27 van de Richtlijn 2004/38/EG stelt het volgende:  

 

 Artikel 27 Algemene beginselen  

 

1. Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen de lidstaten de vrijheid van verkeer en verblijf 

van burgers van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, beperken om redenen van 

openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Deze redenen mogen niet voor economische 

doeleinden worden aangevoerd.   

 

2. De om redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen moeten in over-

eenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het gedrag van 

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

gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang 
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van de samenlevingsvormen. Motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband 

houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd.  

3.Om te beoordelen of de betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde of de openbare 

veiligheid kan het gastland, wanneer het zulks onontbeerlijk acht, bij de afgifte van de verklaring van 

inschrijving — of, bij ontbreken van een inschrijvingssysteem, uiterlijk drie maanden na de datum van 

binnenkomst van de betrokkene op zijn grondgebied of na de in artikel 5, lid 5, bedoelde mededeling 

van aanwezigheid op het grondgebied, dan wel bij de afgifte van de verblijfskaart —,de lidstaat van 

oorsprong en eventueel andere lidstaten, verzoeken om mededeling van politiële gegevens 

betreffendebetrokkene. Deze raadpleging mag geen systematisch karakter dragen. De geraadpleegde 

lidstaat antwoordt binnen twee maanden  

 

Gelet op de bewoordingen van het artikel 27 van de Richtlijn 2004/38/EG wordt er geen onderscheid 

gemaakt tussen de familieleden bedoelt in het artikel 2 lid 2 en 3 lid 2. Er is immers enkel sprake van 

“burgers van de Unie en hun familieleden”.  

 

Het artikel 44nonies van de wet van 15.12.1980 stelt het volgende:  

 

« Art. 44nonies.[1 § 1. Wanneer een bevel om het grondgebied te verlaten wordt genomen ten aanzien 

van een burger van de Unie of zijn familielid, kan de minister of zijn gemachtigde dit bevel met een 

inreisverbod voor het grondgebied van het Rijk gepaard laten gaan, en dit uitsluitend om redenen van 

openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid.  

 

§ 2. De duur van het inreisverbod mag vijf jaar niet overschrijden, behalve indien de burger van de Unie 

of zijn familielid een ernstige bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid.  

 

 De duur wordt vastgesteld door rekening te houden met alle specifieke omstandigheden van elk geval.  

§ 3. Het inreisverbod kan niet ingaan tegen het recht op internationale bescherming.]1”  

 

Het artikel 44nonies van de wet van 15.12.1980 dat handelt over het inreisverbod voor burgers van de 

Unie en hun familieleden en vormt een beperking op hun recht op binnenkomst in de zin van het artikel 

27 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29.04.2004 betreffende het 

recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en 

hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 

64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG,75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG 

en 93/96/EEG (hierna: Richtlijn 2004/38/EG).  

 

Uit een richtlijnconforme interpretatie volgt dat een inreisverbod uitgevaardigd kan worden tegen een 

burger van de Unie of zijn familielid omwille van redenen van openbare orde, nationale veiligheid of 

volksgezondheid.  

 

Het begrip openbare orde veronderstelt volgens de wetgever “hoe dan ook, naast de verstoring van de 

maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, [...] dat er sprake is van een werkelijke, 

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

(arrest Z. Zh., van 11 juni 2015, C-554-13, EU:C:2015:377, punten 48 en 50 en vermelde rechtspraak; 

arrest H.T., van 24 juni 2015, C/373-13, EU:C:2015:413, punt 79; arrest Byankov, C-249/11, 

EU:C:2012:608, punt 40 en vermelde rechtspraak)”(Parl. St. Kamer, 2016-17, nr. 2215/001, pp.19-20).  

 

Bij het beoordelen van een bedreiging voor de openbare orde moet rekening worden gehouden met de 

aard en ernst van de strafbare feiten, het aantal strafbare feiten en de veroorzaakte schade. Naast 

voldoende ernstig en werkelijk, dient deze bedreiging ook actueel te zijn. De vaststelling van een actuele 

bedreiging vereist in regel dat de betrokken vreemdeling een neiging vertoont om een crimineel gedrag 

in de toekomst voort te zetten, vol te houden of te herhalen (HvJ 22 mei 2012, C-348/09, P.I., pt. 30; 

Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer 2016-2017, DOC 54 2215/001, p. 24).   

 

b) Overige derdelanders  

 

Overige derdelanders, die geen familieleden zijn van een burger van de Unie, vallen onder de 

toepassing van de Richtlijn 2008/115/EG.  

 

Het artikel 2 lid 3 van de Richtlijn 2008/115/EG stelt het volgende:  
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“3. Deze richtlijn is niet van toepassing op personen die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij 

verkeer vallen in de zin van artikel 2, punt 5, van de Schengengrenscode.”  

 

Het artikel 2 lid 5 van de Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 

maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen 

(Schengengrenscode):  

 

 “5. personen die onder het Unierecht inzake vrij verkeer vallen”:  

 

a) de burgers van de Unie in de zin van artikel 20, lid 1, VWEU en de in Richtlijn 2004/38/EG van het 

Europees Parlement en de Raad bedoelde onderdanen van derde landen die familielid zijn van een 

burger van de Unie die zijn recht van vrij verkeer uitoefent;”  

 

De familieleden van een burger van de Unie worden uitdrukkelijk uitgesloten van de toepassing van de 

Richtlijn 2008/115/EG.  

 

Het artikel 74/11 van de wet van 15.12.1980 vormt de omzetting van het artikel 11 van de Richtlijn van 

2008/115/EG en heeft bijgevolg betrekking op derdelanders die illegaal op het grondgebied verblijven.  

Uit het bovenstaande volgt dat de wettelijke basis voor het uitvaardigen van een inreisverbod afhankelijk 

is van het feit of een derdelander een familielid van een burger van de Unie die zijn recht op vrij verkeer 

heeft uitgeoefend.  

  

6.2.3 Het arrest K.A.  

De verwerende partij verwijst naar het arrest K.A. t. België van het HvJ van 08.05.2018 (C82/16). Dit 

arrest betrof een gezinshereniging met een “statische” Belg, in de zin dat deze het recht op vrij verkeer 

nog niet heeft uitgeoefend. Er werd onderzocht of de praktijk van de verwerende partij om een aanvraag 

gezinshereniging van een derdelander op het grondgebied met een statische Belg niet in aanmerking 

neemt op de enkele grond dat deze derdelander de toegang tot het grondgebied is verboden, 

verenigbaar is met de bepalingen van de Richtlijn 2008/115 en het artikel 20 VWEU.  

 

Deze rechtspraak is bijgevolg niet van toepassing op een familielid van een burger van de Unie die zijn 

recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend in de zin van de Richtlijn 2004/38/EG.  

 

Enkel in het geval van een derdelander die geen familielid is van een burger van de Unie dat zijn recht 

op vrij verkeer heeft uitgeoefend, moet verwerende partij onderzoeken of er een afhankelijkheidsband 

bestaat tussen deze derdelander en de burger van de Unie.  

  

6.2.4 Onderscheid tussen familieleden van een burger van de Unie en derdelanders  

 

Uit het bovenstaande volgt dat er twee situatie onderscheiden kunnen worden.   

 

Er is vooreerst die situatie van derdelander die geen familielid is van een burger van de Unie die zijn 

recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend. Deze derdelander valt niet onder de toepassing van de Richtlijn 

2004/38/EG en kan het voorwerp worden van een inreisverbod op grond van het artikel 74/11 van de 

wet van 15.12.1980 dat een omzetting vormt van het artikel 11 van de Richtlijn 2008/115/EG. Wanneer 

een derdelander een aanvraag gezinshereniging indient met een statische Belg terwijl hij nog onder een 

geldend inreisverbod staat dient de verwerende partij op grond van het artikel 20 VWEU te onderzoeken 

of er een afhankelijkheidsband bestaat tussen de derdelander en de burger van de Unie alvorens de 

aanvraag niet in overweging te nemen.  

 

Daarnaast is er de situatie van de derdelander die een familielid is van de een burger van de Unie die 

zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend en die een recht heeft op binnenkomst en verblijf of wiens 

recht op binnenkomst en verblijf vergemakkelijkt moet worden ten opzichte van andere derdelanders op 

grond van de Richtlijn 2004/38/EG. Voor deze categorie kan er enkel een inreisverbod worden 

uitgevaardigd om redenen van openbare orde op grond van het artikel 44nonies van de wet van 

15.12.1980 geïnterpreteerd overeenkomstig het artikel 27 van de Richtlijn 2004/38/EG. De 

afhankelijkheidstoets zoals vooropgesteld in het arrest K.A. is voor deze categorie niet van toepassing.  

De verzoekster werd op datum van 26.01.2021 het voorwerp van een inreisverbod voor drie jaar 

genomen op grond van het artikel 74/11, §1, tweede lid van de wet van 15.12.1980. De bestreden 

beslissing werd als volgt gemotiveerd:  
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“Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat:  

1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of;  

 

2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.  

Er bestaat een risico op onderduiken.  

 

Redenen waarom haar een inreisverbod wordt opgelegd.  

 

Drie jaar  

 

Om de volgende redenen gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar:  

 

Betrokkene diende 3 keer vlak na elkaar in Antwerpen een gezinshereniging aan op basis van artikel 

47/1, 2° met haar nichtje (de dochter van haar broer). De eerste aanvraag ingediend op 05.11.2019 

werd geweigerd op 09.04.2020. Deze beslissing (bijlage 20) werd op 14.04.2020 aangetekend 

verzonden aan betrokkene met een bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene ging niet in 

beroep en diende op 05.05.2020 een tweede aanvraag in in functie van hetzelfde nichtje. Op 

16.12.2019 werd deze aanvraag in uitvoering van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 

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

vreemdelingen, door de Stad Antwerpen afgesloten door een bijlage 20 omdat betrokkene niet binnen 

de 3 maanden na de aanvraag bewijs ten laste te zijn van de referentiepersoon in het land van herkomst 

OF deel te hebben uitgemaakt van diens gezin. Op 07.10.2020 diende betrokkene vervolgens een 

derde aanvraag gezinshereniging aan met hetzelfde nichtje. Opnieuw legde betrokkene niet binnen de 3 

maanden na de aanvraag bewijs ten laste te zijn van de referentiepersoon in land van herkomst OF deel 

te hebben uitgemaakt van diens gezin en werd de aanvraag op 23.01.2021 in uitvoering van het artikel 

52 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, door de Stad Antwerpen afgesloten. Betrokkene 

misbruikt de procedure van art. 47/2 van de wet van 15.12.1980 louter om, via een andere weg, een 

verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, aldus tegen de finaliteit van de vreemdelingenwet in.   

 

[…]”  

 

(zie stuk 2)  

 

Er wordt gesteld dat de verzoekster de procedure in het artikel 47/2 van de wet van 15.12.1980 zou 

misbruiken voor het verkrijgen van een verblijfsrecht tegen de finaliteit van de wet.  

 

De verzoekster vroeg op datum van 25.05.2021 opnieuw gezinshereniging met haar nicht op grond van 

het artikel 47/1 van de wet van 15.2.1980. Er werd een bijlage 19ter afgeleverd. De verzoekster was ook 

in het bezit van een begeleidend schrijven van haar raadsman d.d. 10.05.2021 en een uitgebreide 

stukkenbundel (zie stuk 3).  

  

In het begeleidend schrijven werd uitvoerig verduidelijkt dat de verzoekster een familielid was van een 

burger van de Unie die het recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend en waarom zij aan de voorwaarden 

van artikel 47/1 van de wet van 15.12.1980 voldeed.  

 

Uit de bijlage 19ter blijkt dat de verwantschap met haar nicht werd aangetoond, waardoor verwerende 

partij niet betwist dat zij een familielid is van een burger van de Unie die het recht op vrij verkeer heeft 

uitgeoefend:  

 

“De betrokkene heeft zich bij zich bij het gemeentebestuur aangeboden om een aanvraag tot verblijf in 

de hoedanigheid van familielid van een burger van de Europese Unie[…] in te dienen, in zijn 

hoedanigheid van:  

 

[x] ander familielid – ten laste of deel uitmakend van het gezin;  

 

Van [E.Y.F.K.], NN/[…], Spanje, nicht  
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De bloed- of aanverwantschapsband of het partnerschap met de burger van de Unie […] werd bewezen 

door middel van: geboorteakte + apostille, geboorteakte broer + apostille, geboorteakte nicht + apostille”  

(zie stuk 4)  

 

Indien de verwerende partij het administratief dossier op een zorgvuldige wijze zou hebben 

doorgenomen, had zij kunnen vaststellen dat de verzoeker een familielid van een burger van de Unie is. 

Bijgevolg valt zij onder het toepassingsgebied van de Richtlijn 2004/38/EG en niet de Richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappe-

lijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die 

illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: Richtlijn 2008/115/EG).  

 

Voormelde bepaling is weldegelijk van toepassing op de verzoekster omdat haar nicht de Spaanse 

nationaliteit heeft en naar België is verhuisd waardoor zij haar recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend.   

 

Haar recht op vrij verkeer als familielid van een burger van de Unie kan enkel beperkt worden omwille 

van redenen van openbare orde zoals bepaald in het artikel 27 van de Richtlijn 2004/38/EG.  

 

Het inreisverbod genomen op grond van 74/11 van de wet van 15.12.1980, in tegenstelling van een 

inreisverbod op grond van 44nonies van de wet van 15.12.1980, kan het onderzoek ten gronde van een 

aanvraag gezinshereniging niet in de weg staan.   

 

Uit het persoonlijk gedrag van de verzoekster blijkt bovendien niet dat zij een gevaar zou vormen voor 

de openbare orde, nationale veiligheid en volksgezondheid. Het tussengekomen inreisverbod werd niet 

op deze basis genomen. Uit het feit dat verzoekster verschillende aanvragen gezinshereniging heeft 

ingediend in functie van haar nicht die een burger van de Unie is en niet naar haar land van herkomst 

terugkeerde, kan niet worden afgeleid dat zij een gevaar is voor de openbare orde.   

 

De verwerende partij schendt de motiveringsplicht omdat zij nalaat te motiveren waarom verzoekster, 

ondanks alle elementen aanwezig in het administratief dossier, niet zou vallen onder de Richtlijn 

2004/38/EG en waarom de afhankelijkheidstoetsing uit het arrest K.A. in haar geval een voorwaarde is 

voor de indiening van een aanvraag tot gezinshereniging.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt bovendien niet dat de verwerende partij is nagegaan of het gedrag van 

verzoekster een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel 

belang voor de samenleving of hieromtrent gemotiveerd heeft.  

 

De bestreden beslissing moet vernietigd worden.  

  

[…] 

 

In het begeleidend schrijven van  10.05.2021 dat verzoekster aan de gemeente Mortsel bij haar 

aanvraag overhandigde werd uitgelegd dat de verzoekster de primaire zorg- en hechtingsfiguur van [Y.], 

de zoon van haar nicht en hem bovendien helpt bij het overwinnen van zijn angststoornis. Daarnaast 

werd er ook gevraagd om rekening te houden met het horen belang van het kind.  

 

Het begeleidend schrijven van 10.05.2021 stelt concreet het volgende (zie stuk 3):  

  

“Mevrouw [K.E.Y.] heeft een zoon [Y.] geboren op 26.03.2011 die op heden tien jaar oud is. Hij heeft 

omwille van zijn medische toestand bijzondere zorgen nodig.   

 

[Y.] is zwakbegaafd en kampt met angststoornissen.   

 

Mevrouw [E.Y.] legt een attest voor van het OZNA van 28/12/2018 (zie stuk 14):  

 

“[Y.] is een jongen van 7 jaar. Hij groeit op in een intact gezin als jongste van 2 kinderen. De tante van 

moeder woont in bij het gezin.   

 

[…]  
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Op basis van de anamnese en observationele gegevens stellen we voor om Younes zijn algemeen 

functioneren in kaart te brengen om hem beter te begrijpen en een onderbouwd advies te kunnnen 

geven naar aanpak en benadering toe, zowel thuis als op school.”  

 

Mevrouw [E.Y.] legt een attest voor van het OLO VZW van 15/04/2021 (zie stuk 15):  

 

“[Y.] is een tienjarige jongen mert de diagnose zwakbegaafdheid en een vermoeden van een 

angststoornis.  

[…]  

[Y.] heeft nood aan verhoogde aanwezigheid van en gerusstelling door zijn hechtingsfiguren om zich 

veilig genoeg te voelen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Deze hechtingsfiguren zijn voor hem: zijn 

moeder, inwonende tante en vader.”  

  

Mevrouw [E.Y.] legt een attest voor van psycholoog CHAKEB van 19/04/2021 (zie stuk 17):  

 

“Mevrouw was getrouwd met een Marokkaanse man en ze woonden in Spanje. Mevrouw was toen 

meerdere malen zwanger, maar had elke keer een miskraam. In het ziekenhuis kreeg ze te horen dat ze 

geen kinderen kon krijgen en daardoor heeft haar man in 2011 haar laten scheiden. Daarna leefde 

mevrouw helemaal alleen in Spanje en had ze niemand. Haar moeder in Marokko was gestorven, haar 

vader is getrouwd met een andere vrouw en haar familie heeft eigen verantwoordelijkheden. Nadat ze 

zo verdrietig was en te veel aan het huilen was, kreeg ze zelfmoordgedachten.  

 

Haar nicht genaamd [K.E.Y.F.] zag haar ernstige situatie en vroeg aan haar om samen met haar te gaan 

wonen. In 2011 had [K.] een zoontje van 3 maanden genaamd [Y.O.] (26/03/2011). [Z.] had in het begin 

twijfels, maar toen ze [K.] zag dat ze een zoontje van drie maanden had, was ze tevreden, zag zichzelf 

als een 2e moeder en gaf zij de baby opvoeding en verzorging.  

 

In 2015 was de famillie van [K.] samen met [Z.] geïmmigreerd van Spanje naar België. Ze kregen hun 

verblijfsdocumenten en [Z.] kreeg een attest van immatriculatie in 2019. [Z.] heeft een adres bij haar 

neef en leeft met hem in het weekend en de rest van de week woont ze bij [K.]. Mevrouw kreeg geen 

verblijfsdocumenten waardoor ze nu in ernstige angst leeft.”  

 

Mevrouw [E.Y.] woont in bij het gezin van haar nicht, wat uit de verschillende verklaringen blijkt.  

 

Mevrouw [E.Y.] maakt ook in België deel uit van het gezin van haar nicht.  

  

2.7 Hoger belang van het kind  

 

Mevrouw [E.Y.] wenst zich bovendien uitdrukkelijk te beroepen op het hoger belang van het kind dat de 

eerste overweging moet vormen bij het nemen van administratieve beslissingen.  

 

Hierboven werd als aangetoond dat mevrouw [E.Y.]voor de zoon van haar nicht, [Y.], een primaire zorg- 

en hechtingsfiguur is.  

 

Mag ik u vriendelijk verzoeken dit schrijven en bijhorende inventaris integraal in de aanvraag van 

mevrouw [E.Y.] op te nemen.  

 

Uit de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren 

voor een betere omzetting en toepassing van richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer 

en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden 

(COM/2009/0313 def) blijkt dat de lidstaten bij de omzetting van voornoemde richtlijn steeds het hoger 

belang van het kind voor ogen moeten houden: 

  

“Bij de omzetting van de richtlijn moeten de lidstaten altijd handelen in het belang van het kind , zoals 

bepaald in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind van 20 november 

1989.”  

 

Het hoger belang van het kind ligt vervat in diverse nationale en internationale bepalingen.  

 

Artikel 24 Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie:  
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“Rechten van het kind 

  

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen 

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in aangelegenheden die hen betreffen wordt passend belang 

gehecht in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid.   

 

2. Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties 

of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.   

 

3. Ieder kind heeft er recht op regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn 

beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.”  

  

Artikel 22bis van de Grondwet:   

 

“Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. Elk 

kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt 

rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen. Elk kind 

heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. Het belang van het kind is de 

eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. De wet, het decreet of de in artikel 134 

bedoelde regel waarborgen deze rechten van het kind.”  

  

Aritkel 3 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind van 20 november 

1989:  

 

“Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instantie, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.”  

 

Volgens de UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 14 (2013) on the 

right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1) van 29 

mei 2013, CRC /C/GC/14 dient er een best intrest assessment te gebeuren in het kader van elke 

beslissing met betrekking tot een kind.  

 

Elementen die in overweging genomen dienen te worden in het kader van het hoger belang zijn de 

volgende :  

 

- Mening van het kind ;  

- Identiteit van het kind ;  

- Behoud van de familiale banden ;  

- Zorg, bescherming en ontwikkeling van he kind ;  

- Kwetsbaarheid ;      

- Recht op gezondheid ;  

- Recht op onderwijs.  

 

Er moet bijgevolg rekening worden houden met hoger belang van het kind bij de beoordeling van de 

aanvraag tot gezinshereniging van mevrouw [E.Y.]. Zij is namelijk een primaire zorg- en hechtingsfiguur 

van [Y.], de zoon van haar nicht. Mevrouw [E.Y.] voedt [Y.] op sinds de leeftijd van drie maanden. Zij 

ondersteund hem bij het overwinnen van zijn angststoornissen en probeert hem zo goed mogelijk te 

laten ontwikkelen ondanks de gestelde diagnose van zwakbegaafdheid.”  

 

De bestreden beslissing maakt nergens melding van het hoger belang van het kind, hoewel dit door 

verzoekster in het kader van haar aanvraag werd ingeroepen. Het Europees Hof van Justitie heeft in het 

arrest M.A. t. België van 11.03.2021 (C-112/20) geoordeeld dat er rekening gehouden moet worden met 

het hoger belang van het kind wanneer er een terugkeerbesluit met een eventueel inreisverbod 

genomen wordt ten aanzien van een ouder verwijzend naar onder andere het artikel 3 van het Verdrag 

van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind van 20 november 1989 en het artikel 24 van 

Handvest van de grondrechten van de EU:  

 

“Deze vaststelling wordt bevestigd door artikel 3, lid 1, van het internationale Verdrag inzake de rechten 

van het kind, waarnaar de toelichtingen bij artikel 24 van het Handvest uitdrukkelijk verwijzen.   
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Volgens dat artikel 3, lid 1, moet bij alle maatregelen betreffende kinderen rekening worden gehouden 

met de belangen van het kind. Bijgevolg heeft deze bepaling in het algemeen betrekking op alle 

beslissingen en alle handelingen die kinderen direct of indirect raken, zoals het Comité voor de rechten 

van het kind van de Verenigde Naties heeft opgemerkt [zie dienaangaande, Algemeen Commentaar nr. 

14 (2013) van het Comité voor de Rechten van het Kind over het recht van het kind om zijn belangen de 

eerste overweging te laten vormen (artikel 3, lid 1), CRC/C/GC/14, punt 19].  

 

[…]  

 

Ten derde voeren andere bepalingen van richtlijn 2008/115, zoals artikel 7, lid 2, en artikel 14, lid 1, de 

verplichting uit om rekening te houden met het belang van het kind, ook wanneer het betrokken besluit 

niet tegen dat kind is gericht.   

 

Uit alle voorgaande overwegingen volgt dat artikel 5 van richtlijn 2008/115, gelezen in samenhang met 

artikel 24 van het Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat de lidstaten terdege rekening moeten 

houden met het belang van het kind vóór zij een met een inreisverbod gepaard gaand terugkeerbesluit 

vaststellen, ook al is dit besluit niet gericht tegen een minderjarige, maar tegen de vader van deze 

minderjarige. »  

 

(HvJ M.A. t. België 11.03.2021 (C-112/20) §§  37-38, 42-43)  

 

Uit het voormeld arrest blijkt dat er rekening gehouden moet worden met het hoger belang van het kind, 

ook al maakt de minderjarige niet zelf het voorwerp uit van deze beslissing. De verwerende partij had 

relatie tussen de verzoekster en de zoon van haar nicht, waarvan zij de primaire zorgfiguur is, in het licht 

van hoger belang van het kind moeten onderzoeken en er rekening mee houden.  

 

[…]” 

 

3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 en artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen 

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen 

verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 

21 juni 2004, nr. 132.710). De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt 

opgelegd door de wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende 

beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, zodat hij met 

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

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

 

3.3. In de bestreden beslissing kunnen op duidelijke wijze de determinerende motieven worden gelezen 

die hebben geleid tot het nemen ervan. In de beslissing kan worden gelezen dat verzoekster een 

aanvraag tot gezinshereniging indiende als ander familielid van een Nederlandse onderdaan en dat om 

het verblijfsrecht als ander familielid te verwerven enerzijds dient te zijn voldaan aan de voorwaarden 

van artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet en anderzijds de aanvrager het recht op binnenkomst in 

België moet hebben. Verweerder stelt vast dat verzoekster dit recht tijdelijk is ontzegd, nu zij het voor-

werp uitmaakt van een inreisverbod, beslissing genomen op 26 januari 2021 en betekend op 1 februari 

2021. Verweerder benadrukt dat dit inreisverbod nog steeds van kracht is, nu het niet is ingetrokken en 

evenmin blijkt dat verzoekster de opheffing van het inreisverbod heeft verkregen in toepassing van 

artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet. Hij merkt hierbij ook op dat dit inreisverbod bestaat, ook al heeft 

verzoekster nog steeds het grondgebied niet verlaten en ook al begint de termijn van het inreisverbod 

pas te lopen wanneer zij effectief het grondgebied verlaat. Verder blijkt uit de motivering van de 

bestreden beslissing dat verweerder is nagegaan of verzoekster alsnog een afgeleid verblijfsrecht op 

basis van artikel 20 VWEU moet worden toegekend, conform het arrest K.A. van het Hof van Justitie, 

waarbij hij erop wijst dat volwassenen in beginsel in staat zijn om onafhankelijk van hun familieleden een 

leven te leiden en dat een afgeleid verblijfsrecht in deze situatie enkel mogelijk is wanneer de aanvrager 

op geen enkele wijze kan worden gescheiden van zijn familielid. Hij stelt vast dat verzoekster geen 

elementen aanbrengt die wijzen op de vereiste afhankelijkheidsrelatie en in haar dossier geen enkele 

reden is terug te vinden waarom verzoekster niet zou kunnen worden gescheiden van haar nicht. Hij 

geeft aan dat beiden volwassen personen zijn en niets erop wijst dat één van hen beiden op heden niet 

over de nodige (mentale en fysieke) capaciteiten zou beschikken om zelfstandig te leven in afwachting 
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van de afloop van verzoeksters inreisverbod. Hij besluit dan ook dat verzoekster België kan verlaten om 

de opheffing of opschorting van het inreisverbod te vragen, wat slechts een tijdelijke scheiding van haar 

Spaanse nicht met zich meebrengt en dit deze laatste er niet toe zou dwingen verzoekster te verge-

zellen en dus eveneens het grondgebied van de Unie in zijn geheel te verlaten. Verzoekster maakt niet 

duidelijk op welk punt de motivering haar niet in staat stelt te begrijpen waarom haar aanvraag is 

uitgemond in een negatieve beslissing, zodat aldus aan de voornaamste doelstelling van de formele 

motiveringsplicht is voldaan. Uit een lezing van het verzoekschrift blijkt ook dat verzoekster kennis heeft 

van de motieven, die zij inhoudelijk bespreekt. Een schending van de formele motiveringsplicht is niet 

aangetoond. De inhoudelijke kritiek wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van de materiële motiverings-

plicht.  

 

3.4. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

3.5. De bestreden beslissing strekt ertoe een antwoord te bieden op de door verzoekster – voor de 

vierde keer – ingediende verblijfsaanvraag als familielid in de zin van artikel 47/1, 2° van de Vreemde-

lingenwet, waarbij de referentiepersoon haar Spaanse nicht is. Deze verblijfsaanvraag werd ingediend 

nadat haar op 26 januari 2021, op grond van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod 

van drie jaar werd opgelegd, dat nog steeds van kracht is. 

 

3.6. De Raad neemt akte van de vele theoretische beschouwingen die in het verzoekschrift figureren. 

Deze beschouwingen schetsen weliswaar een theoretisch kader, doch hiermee wordt de onwettigheid 

van de bestreden beslissing niet in concreto aangetoond. 

 

3.7. Verzoeksters concrete uiteenzetting ter ondersteuning van haar middelen kan worden samengevat 

in drie kernpunten. Vooreerst is verzoekster van oordeel dat er geen wettelijke grondslag voorhanden is 

om een bijlage 19ter  “in te trekken” of “als onbestaande te beschouwen”, louter omdat er sprake is van 

een inreisverbod. Verzoekster geeft aan dat de Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit een 

procedure voorschrijven die dient te worden gevolgd bij de behandeling van een aanvraag gezinsher-

eniging, waarbij een loutere verwijzing naar een bestaand inreisverbod, naar het arrest K.A. van het Hof 

van Justitie en naar de afwezigheid van een afhankelijkheidsband niet volstaat om de beslissing te 

rechtvaardigen. Een tweede punt van verzoeksters uiteenzetting, betreft het onderscheid tussen ener-

zijds derdelanders die geen familielid zijn van een Unieburger die zijn recht op vrij verkeer heeft 

uitgeoefend en anderzijds derdelanders die familielid zijn van een Unieburger die zijn recht op vrij 

verkeer wel heeft uitgeoefend. Verzoekster beargumenteert dat een inreisverbod, dat zijn grondslag 

vindt in artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, enkel kan worden tegengeworpen ten aanzien van de 

eerstgenoemde categorie van derdelanders. De tweede categorie van derdelanders kan enkel een 

inreisverbod om redenen van openbare orde, opgelegd op grond van artikel 44nonies van de 

Vreemdelingenwet, worden tegengeworpen. De afhankelijkheidstoets, zoals vooropgesteld in het arrest 

K.A., is dan ook enkel van toepassing op de eerstgenoemde categorie derdelanders, aldus verzoekster. 

Verzoekster betoogt dat haar verwantschap met haar nicht vaststaat, zodat zij moet worden beschouwd 

als een derdelander die een ander familielid is van een Unieburger die zijn recht op vrij verkeer heeft 

uitgeoefend, zodat het aan haar op 26 januari 2021 afgeleverde inreisverbod – dat zijn grondslag vindt 

in artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet en niet in artikel 44nonies van dezelfde wet – een onderzoek 

van de aanvraag gezinshereniging ten gronde niet in de weg kan staan. Ten slotte beargumenteert 

verzoekster dat verweerder bij het treffen van de bestreden beslissing ten onrechte geen oog heeft 

gehad voor het hoger belang van het kind. Zij geeft aan dat zij één van de primaire zorg- en 

vertrouwenspersonen van de zoon van haar nicht is, zodat met de belangen van dit kind rekening 

diende te worden gehouden, quod non in casu.  

 

3.8. Het eerste punt dat moet worden beslecht betreft verzoeksters betoog dat er geen wettelijke basis 

bestaat om een bijlage 19ter “in te trekken” of deze als “onbestaande te beschouwen”. Zoals in punt 2 

reeds werd aangegeven, dient de bestreden beslissing te worden beschouwd als een beslissing waarbij 

verweerder verzoekster het verblijfsrecht overeenkomstig artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet als 

ander familielid van een burger van de Unie heeft geweigerd (cf. zie RvV 8 februari 2016, nr. 161 497 

(drie rechters) met verwijzing naar RvS 17 maart 1999, nr. 79.313 en RvS 23 maart 2006, nr. 156.831). 

Onder de weigering van erkenning van een verblijfsrecht dient immers elke beslissing te worden 
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begrepen van verweerder tot afwijzing van een aanvraag om gezinshereniging, ongeacht de benaming 

ervan. 

 

3.9. In de mate dat verzoekster met de verwijzing naar artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit hiermee 

het gebrek aan afgifte van een bijlage 20 hekelt, wijst de Raad erop dat dergelijke bijlage 20 niet meer 

dan de vormgeving betreft van een beslissing waarbij verweerder het recht op verblijf niet erkent. De 

Raad ziet niet in en verzoekster toont ook niet aan welk belang zij heeft bij haar kritiek dat de bestreden 

beslissing niet de vorm heeft van een bijlage 20. Andersluidende arresten van de Raad kunnen hieraan 

geen afbreuk doen wegens het gebrek aan precedentenwerking in het Belgisch recht.   

 

3.10. Het tweede punt dat dient te worden beslecht, is de vraag of verzoekster kan worden gevolgd, 

waar zij stelt dat zij niet langer kan worden beschouwd als een “gewone” derdelander, doch wel als een 

familielid van een Unieburger die zijn recht op verblijf heeft uitgeoefend, waardoor haar recht op vrij 

verkeer als een dergelijk familielid enkel kan worden beperkt omwille van de redenen van openbare 

orde zoals bepaald in artikel 27 van richtlijn 2004/38/EG, wat het jegens haar getroffen inreisverbod niet 

is.  

 

3.11. De Raad brengt in herinnering dat verzoekster reeds driemaal een verblijfsaanvraag conform 

artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet heeft ingediend, telkens in functie van dezelfde referentie-

persoon, die alle negatief werden afgesloten. Verzoekster heeft tegen geen enkele van deze negatieve 

beslissingen een beroep ingesteld bij de Raad. Vervolgens werd haar, op 26 januari 2021, een inreis-

verbod van drie jaar opgelegd, op grond van artikel 74/11,§ 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet. 

Ook tegen deze beslissing heeft zij geen beroep ingesteld bij de Raad. Dit zijn dus allemaal definitieve 

beslissingen. De bestreden beslissing betreft het antwoord op verzoeksters vierde verblijfsaanvraag, 

ingediend nadat haar het voormeld inreisverbod werd betekend. Verzoekster beroept zich op artikel 

47/1, 2° van de Vreemdelingenwet. De referentiepersoon is nog steeds dezelfde persoon als bij de 

eerste drie aanvragen, met name verzoeksters Spaanse nicht.  

 

3.12. Verzoekster kan niet zonder meer voorhouden dat zij een familielid van een Unieburger is. Immers 

bleek op het ogenblik van het treffen van de bestreden beslissing dat verzoekster, ondanks drie verblijfs-

aanvragen, niet heeft aangetoond te voldoen aan de vereisten van artikel 47/1, 2° van de Vreemde-

lingenwet. Met name heeft ze niet aangetoond in het land van herkomst ten laste te zijn geweest van de 

referentiepersoon of aldaar deel uitgemaakt te hebben van haar gezin. Het gegeven dat naar aanleiding 

van haar in punt 1.8. bedoelde vierde verblijfsaanvraag een bijlage 19ter werd uitgereikt aan 

verzoekster, houdt niet in dat de hoedanigheid van verzoekster als ander familielid van een burger van 

de Unie werd aanvaard. Dit impliceert enkel dat het betrokken gemeentebestuur van oordeel was dat 

bewijzen werden overgemaakt die van aard zijn een ‘andere’ familieband aan te tonen zoals bedoeld in 

artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet, zodat de verblijfsaanvraag kon worden overgemaakt aan 

verweerder. In de bijlage 19ter wordt ook aangegeven: “de bloed- of aanverwantschapsband (...) met de 

burger van de Unie […] werd bewezen door middel van: geboorteakte + apostille, geboorteakte broer + 

apostille, geboorteakte nicht + apostille”. Deze geboorteakten volstaan niet opdat verzoekster de 

hoedanigheid van ‘ander’ familielid in de zin van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet verkrijgt. 

Immers dient hiervoor niet enkel een ‘andere’ familieband te worden aangetoond, doch dient tevens vast 

te staan dat de betrokkene in het land van herkomst deel heeft uitgemaakt van het gezin van de 

referentiepersoon of aldaar ten laste was van de referentiepersoon. Verzoekster kan uit de afgeleverde 

bijlage 19ter dan ook niet zonder meer afleiden dat “verwerende partij niet betwist dat zij een familielid is 

van een burger van de Unie die het recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend”. Aangezien verzoekster niet 

kan worden gevolgd, waar zij stelt dat zij dient te worden beschouwt als een ‘ander’ familielid, in de zin 

van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet, van een Unieburger die zijn recht op vrij verkeer heeft 

uitgeoefend, kan zij ook niet worden gevolgd waar zij stelt dat haar vanwege deze status geen inreisver-

bod, opgelegd op grond van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, kan worden tegengeworpen doch 

enkel een inreisverbod opgelegd omwille van redenen van openbare orde op basis van artikel 44nonies 

van de Vreemdelingenwet.  

 

3.13. Subsidiair, als moet worden aangenomen dat verzoekster op basis van de bovenvermelde 

geboorteaktes aanspraak kan maken op de hoedanigheid van ‘ander’ familielid van een Unieburger, in 

de zin van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet, dan wijst de Raad op wat hierna volgt.  

 

3.14. De artikelen 47/1 tot 47/3 van de Vreemdelingenwet vormen de omzetting van artikel 3, lid 2 van 

de richtlijn 2004/38/EG, dat luidt als volgt:  
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“Onverminderd een persoonlijk recht van vrij verkeer of verblijf van de betrokkenen vergemakkelijkt het 

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

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

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

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

door de burger van de Unie strikt behoeven;  

b) de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft.  

Het gastland onderzoekt de persoonlijke situatie nauwkeurig en motiveert een eventuele weigering van 

toegang of verblijf.” 

 

3.15. Er dient te worden opgemerkt dat deze familieleden schipperen tussen de gunstige rechtspositie 

van de ‘kern’ familieleden van een Unieburger on the move en de rechtspositie van een derdelander in 

het algemeen. Enerzijds blijkt zowel uit de bewoordingen van artikel 3, lid 2 van richtlijn 2004/38/EG als 

uit het algemene opzet ervan, dat enkel de ‘kern’ familieleden van een Unieburger een recht op 

binnenkomst en op verblijf in het gastland van de bedoelde burger kunnen laten gelden, waarbij de 

binnenkomst en het verblijf voor familieleden ‘in de ruime zin’ slechts dient te worden vergemakkelijkt. 

Verzoekster erkent dit onderscheid ook in haar verzoekschrift, met name op pagina’s 8 en 9. Anderzijds 

blijkt uit artikel 3, lid 2 van de richtlijn 2004/38 wel dat deze bepaling de lidstaten een verplichting oplegt 

om aanvragen die zijn ingediend door personen die een bijzondere relatie van afhankelijkheid met een 

burger van de Unie hebben, gunstiger te behandelen dan aanvragen tot binnenkomst en verblijf van 

andere staatsburgers van derde landen (HvJ 5 september 2012,  C-83/11, Rahman). De verwijzing naar 

“andere staatburgers van derde landen” moet wordt opgevat als een verwijzing naar derdelanders in het 

algemeen, aan wie geen rechten van binnenkomst en verblijf toekomen (zie conclusie van advocaat-

generaal M. Bobek van 10 april 2018 in de zaak C‑89/17, Banger).  

 

3.16. Zoals verzoekster terecht stelt, kan de grondslag van het inreisverbod dat haar werd opgelegd, 

worden gevonden in artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling vormt een omzetting van 

artikel 11 van de richtlijn 2008/115 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 

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

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn). 

 

Artikel 2, punt 3 van de Terugkeerrichtlijn, dat handelt over de werkingssfeer van de richtlijn, luidt als 

volgt: 

 

“Deze richtlijn is niet van toepassing op personen die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer 

vallen in de zin van artikel 2, punt 5, van de Schengengrenscode.” 

 

Artikel 3, punt 1 van de Terugkeerrichtlijn bepaalt: 

 

“Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder: 

1. ‘onderdaan van een derde land’: eenieder die geen burger van de Unie is in de zin van artikel 17, lid 

1, van het Verdrag en die geen persoon is, die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer valt, 

als bepaald in artikel 2, punt 5, van de Schengengrenscode.” 

 

Artikel 2 punt 5 van de Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 

maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen 

(Schengengrenscode) bepaalt het volgende: 

 

“Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

[…] 

 

5. „personen die onder het Unierecht inzake vrij verkeer vallen”: 

a) de burgers van de Unie in de zin van artikel 20, lid 1, VWEU en de in Richtlijn 2004/38/EG van het 

Europees Parlement en de Raad bedoelde onderdanen van derde landen die familielid zijn van een 

burger van de Unie die zijn recht van vrij verkeer uitoefent; 

b) […];”. 

 

Artikel 2.2. van de richtlijn 2004/38/EG luidt als volgt:  

 

“Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:  
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[…]  

2. „familielid”:  

a) de echtgenoot; 

b) de partner, met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat een 

geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voorzover de wetgeving van het gastland geregistreerd 

partnerschap gelijk stelt met huwelijk en aan de voorwaarden van de wetgeving van het gastland is 

voldaan;  

c) de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als 

bedoeld onder b), beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn;  

d) de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als 

bedoeld onder b), die te hunnen laste zijn;” 

 

Artikel 3, lid 1 van de richtlijn 2004/38/EG luidt als volgt:  

 

“Deze richtlijn is van toepassing ten aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of 

verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden als 

gedefinieerd in artikel 2, punt 2), die hem begeleiden of zich bij hem voegen” 

 

In artikel 3, lid 2 (a), van richtlijn 2004/38/EG wordt vermeld dat voor “personen” zijnde andere, niet on-

der de definitie van artikel 2, punt 2, vallende familieleden van de burger van de Unie, de binnenkomst 

en het verblijf moeten worden vergemakkelijkt. 

 

3.17. Uit een samenlezing van voormelde bepalingen, kan niet zonder meer worden afgeleid dat 

familieleden “in de ruime zin” – die niet onder de definitie van familieleden in artikel 2.2 van richtlijn 

2004/38/EG vallen – tevens zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de Terugkeerrichtlijn. 

Verzoekster kan er niet aan voorbijgaan dat zij niet valt onder artikel 2.2. van de richtlijn 2004/38/EG, 

dat het begrip “familielid” van een burger van de Unie definieert. Verzoekster legt niet uit waarom het 

begrip “familielid van een burger van de Unie” in artikel 3, lid 1 van de Terugkeerrichtlijn juncto artikel 2 

punt 5 van de Schengengrenscode tevens de familieleden “in de ruime zin” van een burger van de Unie 

omvat zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 (a), van richtlijn 2004/38/EG. Wanneer verzoekster argumenteert 

dat zij – ondanks het gegeven dat zij niet valt onder artikel 2.2. van de richtlijn 2004/38/EG – wel degelijk 

is uitgesloten van de werkingssfeer van de Terugkeerrichtlijn, komt het aan haar toe om dit betoog 

voldoende te onderbouwen. De Raad kan enkel opmerken dat verzoekster hier niet in slaagt. Het is ook 

niet aan verweerder om in een beslissing die wordt getroffen ten aanzien van een aanvraag om 

gezinshereniging, ingediend door een “ander” familielid van een burger van de Unie in de zin van artikel 

47/1 van de Vreemdelingenwet uiteen te zetten waarom verzoekster niet kan worden beschouwd als 

een familielid in de zin van artikel 40 bis van de Vreemdelingenwet.    

 

3.18. Verzoekster benadrukt haar rechtspositie als familielid “in de ruime zin”, wiens rechtspositie 

gunstiger is dan de positie van derdelanders in het algemeen. Dit klopt. Verzoekster kan evenwel niet 

worden gevolgd, waar zij onder de hoofding “onderscheid tussen familieleden van een burger van de 

Unie en derdelanders” stelt dat er slechts twee categorieën te onderscheiden zijn: met name enerzijds 

de derdelanders en anderzijds de “derdelander die familielid is van een burger van de Unie die zijn recht 

op vrij verkeer heeft uitgeoefend en die een recht heeft op binnenkomst en verblijf of wiens recht op 

binnenkomst en verblijf vergemakkelijkt moet worden”. Verzoekster plaatst de situatie van “kern” 

familieleden en de situatie van familieleden “in de ruime zin” van een burger van de Unie onder één 

noemer, doch de rechtspositie van deze twee soorten familieleden kan niet op gelijke voet worden 

geplaatst.  

 

3.19 Verzoekster verwijst – ter ondersteuning van haar betoog dat zij buiten de werkingssfeer van de 

Terugkeerrichtlijn valt – naar een arrest van de Raad dat betrekking heeft op de situatie van een 

familielid van een Unieburger, in de zin van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. In dit arrest werd 

gesteld dat een loutere verwijzing naar een inreisverbod niet kan volstaan als motief om een aanvraag 

gezinshereniging niet in overweging te nemen, waarbij het recht op verblijf van een familielid van een 

burger van de Unie – indien de voorwaarden ten gronde voor de erkenning van het verblijfrecht geen 

obstakel vormen – enkel kan worden beperkt omwille van fraude of om redenen van openbare orde. 

Verzoekster kan er evenwel niet aan voorbijgaan dat zij zich niet in de situatie van artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet bevindt, zodat zij zich ook niet op eventuele conclusies aangaande deze categorie 

van familieleden kan beroepen, om deze zonder meer te transponeren naar haar zaak. Een familielid 

van een Unieburger, in de zin van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, is een “familielid” zoals 

bedoeld in artikel 2.2 van de richtlijn 2004/38/EG. Wanneer aldus vaststaat dat een derdelander de 
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hoedanigheid heeft van “kern” familielid van een Unieburger, die zijn recht op vrij verkeer heeft 

uitgeoefend, kan worden geargumenteerd dat deze derdelander, luidens artikel 2, punt 3 van de 

Terugkeerrichtlijn, wordt uitgesloten van de toepassing van voormelde richtlijn. Deze situatie ligt in casu 

evenwel niet voor. De loutere overtuiging van verzoekster dat “deze rechtspraak ook van toepassing [is] 

op verzoekster”, volstaat niet om aan te nemen dat dit zo is. Evenmin kan verzoekster zich beroepen op 

artikel 27 van de richtlijn 2004/38/EG – omgezet in artikel 43 van de Vreemdelingenwet – teneinde te 

argumenteren dat ook in haar geval de vrijheid van verkeer en verblijf enkel mag worden beperkt om 

redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Het loutere gegeven dat in “de 

bewoordingen van het artikel 27 van de Richtlijn 2004/38/EG er geen onderscheid [wordt] gemaakt 

tussen de familieleden bedoelt [sic] in het artikel 2 lid 2 en 3 lid 2”, maakt nog niet dat deze bepaling 

onverkort geldt voor familieleden “in de ruime zin”. Zo kan verzoekster er niet aan voorbijgaan dat artikel 

27 van de richtlijn 2004/38/EG betrekking heeft op beperkingen van het inreisrecht en het verblijfsrecht 

van Unieburgers en hun familieleden. Aangezien familieleden “in de ruime zin” geen recht op binnen-

komst en verblijf kunnen putten uit de richtlijn 2004/38/EG, ziet de Raad niet in waarom zij zich zouden 

kunnen beroepen op een bepaling die voorziet in een strikte regeling van de beperking op dat recht op 

binnenkomst en verblijf. Als lidstaten in de eerste instantie al niet verplicht zijn om een recht van 

binnenkomst en verblijf toe te kennen aan familieleden “in de ruime zin”, kan ook niet worden gesteld 

dat dit – niet bestaand – recht van binnenkomst en verblijf enkel zou kunnen worden geweigerd om 

redenen van openbare orde. Minstens toont verzoekster niet concreet aan waarom dit wel zo zou zijn.  

 

3.20. Gelet op bovenstaande, toont verzoekster niet aan dat zij als familielid “in de ruime zin” is uitge-

sloten van het toepassingsgebied van de Terugkeerrichtlijn. Zij toont dan ook niet aan dat het inreis-

verbod, dat werd opgelegd op grond van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, haar niet langer kan 

worden tegengeworpen. Om die reden kon zij niet de verwachting koesteren dat ze in de bestreden 

beslissing motieven zou vinden waarom ze niet voldoet aan het gestelde in artikel 47/1, 2° van de 

Vreemdelingenwet en evenmin motieven waarom haar gedrag een gevaar vormt voor de openbare 

orde.     

 

3.21. Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat verweerder het arrest van het Hof van Justitie 

van 8 mei 2018 in de zaak met nr. C-82/16 (K.A. e.a.) naar analogie toepast. Dit arrest handelt over de 

incidentie van een geldend inreisverbod op een verblijfsaanvraag van een familielid van een statische 

Unieburger. In zijn arrest K.A. e.a. oordeelt het Hof in wezen dat de procedurevoorschriften voor de 

behandeling van een vestigingsaanvraag, ingediend door een derdelander met een inreisverbod, om 

zich te herenigen met een statische burger van de Unie een nationale aangelegenheid zijn maar dat 

alleszins en hoe dan ook de nuttige werking van artikel 20 van het VWEU moet worden gevrijwaard. 

Deze vrijwaring verzet zich tegen een praktijk van een lidstaat die inhoudt dat een aanvraag niet in 

aanmerking wordt genomen op de enkele grond dat er een inreisverbod geldt, zonder dat is onderzocht 

of er een zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat tussen die Unieburger en genoemde derde-

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

hebben dat de betrokken Unieburger feitelijk gedwongen is het grondgebied van de Unie als geheel te 

verlaten, zodat hem het effectieve genot van de voornaamste aan zijn status ontleende rechten wordt 

ontzegd. Het Hof preciseerde hierbij dat wanneer de burger van de Unie meerderjarig is, het alleen in 

uitzonderlijke gevallen – waarin de betrokkene, gelet op alle relevante omstandigheden, op geen enkele 

wijze kan worden gescheiden van het familielid van wie hij afhankelijk is – voorstelbaar is dat er een 

zodanige afhankelijkheidsverhouding bestaat dat deze kan rechtvaardigen dat aan de betrokken 

derdelander op grond van die bepaling een afgeleid verblijfsrecht wordt toegekend. 

 

3.22. De bestreden beslissing past de K.A.-rechtspraak van het Hof van Justitie waarin de weerslag van 

een inreisverbod op een vestigingsaanvraag met een statische burger van de Unie aan bod komt, naar 

analogie toe op verzoeksters geval. Verzoekster kan niet van verweerder verlangen dat hij abstractie 

maakt van het inreisverbod waaraan zij onderhevig is en waaraan zij geen uitvoering gegeven heeft. 

Immers mag de weigering van een derdelander om gevolg te geven aan een terugkeerverplichting en 

mee te werken in het kader van een verwijderingsprocedure hem 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) [arrest K.A. e.a. van het Hof van Justitie, 57]. Dat er voor 

beslissingen inzake de incidentie van een inreisverbod op een vestigingsaanvraag geen reglementaire 

grondslag is, doet aan dit alles geen afbreuk (cf. RvS 7 oktober 2019, nr. 245.653). 

 

3.23. Verzoekster stelt dat voormelde lering van het arrest K.A. van het Hof van Justitie niet op haar van 

toepassing is, omdat zij een familielid van een Unieburger is die zijn recht op vrij verkeer heeft uitge-

oefend in de zin van de richtlijn 2004/38/EG. Zoals hierboven evenwel reeds uiteengezet, kan 
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verzoekster zich niet gelijkstellen met een “kern” familielid in de zin van de richtlijn 2004/38/EG. De 

Raad dient op te merken dat verzoekster, aan wie als familielid” “in de ruime zin” nog steeds een 

inreisverbod op grond van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet kan worden tegengeworpen, niet 

aantoont waarom het afhankelijkheidsonderzoek uit het arrest K.A. niet naar analogie op haar situatie 

van toepassing zou zijn of welk belang ze erbij heeft dat verweerder dit afhankelijkheidsonderzoek heeft 

verricht en niet zonder meer een negatieve beslissing treft wegens het inreisverbod waaraan zij is 

onderworpen. De Raad benadrukt in deze nogmaals dat familieleden “in de ruime zin” zich niet op de 

richtlijn 2004/38/EG kunnen beroepen teneinde een afgeleid recht op binnenkomst of verblijf te 

verwerven. Evenmin kan een toepassing van artikel 21 van het VWEU – dat handelt over de situatie van 

Unieburgers “on the move” – resulteren in een automatisch recht op binnenkomst en verblijf voor deze 

familieleden “in de ruime zin”. Verzoekster kan zich dan ook niet op een gunstigere rechtspositie 

beroepen, teneinde te argumenteren dat de afhankelijkheidstoets in haar zaak niet mag gebeuren. Dat 

verzoekster de lering van het “K.A.arrest” van het Hof van Justitie afwijst, klemt des te meer gezien in de 

in punt 1.8. bedoelde begeleidende brief van de raadsman van 10 mei 2021 die ze bij haar  verzoek-

schrift voegt, de raadsman uitdrukkelijk wees op dit arrest, concludeerde dat het (zonder meer) niet in 

aanmerking nemen van een aanvraag de Belg zal ontmoedigen om het recht op vrij verkeer uit te 

oefenen en vervolgens stelde: “Dit geldt a fortiori nog meer voor een unieburger die zijn recht op vrij 

verkeer reeds heeft uitgeoefend zoals de nicht van mevrouw E.Y. die vanuit Spanje naar België is 

verhuisd.”   

 

3.24. Derde punt dat moet worden beslecht is de vraag of verweerder in het licht van het hoger belang 

van het kind, rekening moest houden met het gegeven dat verzoekster de primaire zorg- en hechtings-

figuur van de zoon van haar nicht is. De Raad dient evenwel vast te stellen dat verzoekster om 

gezinshereniging, op grond van artikel 47/1, 2° van de Vreemdelingenwet, heeft verzocht in functie van 

haar Spaanse nicht. De Raad kan het dan ook niet strijdig met het belang van het kind achten dat 

verweerder de “K.A.-toets” heeft verricht in functie van de (afhankelijkheids)relatie tussen verzoekster en 

de referentiepersoon. Verzoekster kan niet verwachten dat verweerder dit opentrekt naar de gezins-

leden van de referentiepersoon. Verzoekster kan zich hiervoor niet baseren op het arrest M.A. van het 

Hof van Justitie, waarnaar zij in haar verzoekschrift verwijst. Het is niet omdat het Hof heeft geoordeeld 

dat rekening moet worden gehouden met het hoger belang van het kind wanneer een verwijderings-

maatregel wordt gekomen “ten aanzien van een ouder”, dat hieruit kan worden afgeleid dat tevens 

rekening dient te worden gehouden met dit hoger belang van het kind wanneer een verblijfsbeslissing 

zonder verwijderingsmaatregel wordt genomen ten aanzien van verzoekster, die de groottante is van het 

kind van haar nicht (verzoekster is de zus van de vader van de referentiepersoon en dus de tante van 

de referentiepersoon en aldus de groottante ten aanzien van de zoon van deze referentiepersoon). 

Verzoekster brengt de brief van haar raadsman in herinnering die ze heeft ingediend ter ondersteuning 

van de vierde verblijfsaanvraag en citeert de geschonden geachte verdragsbepalingen, maar dit kan niet 

leiden tot een andersluidend oordeel. De Raad merkt hierbij nog op dat indien verzoekster van oordeel 

is dat haar verblijfsaanvraag eigenlijk is gelinkt aan de zoon van haar nicht, het haar vrijstond om haar 

verblijfsaanvraag in te dienen in functie van dit kind, dit op grond van artikel 47/1, 2° van de 

Vreemdelingenwet. Louter volledigheidshalve wijst de Raad er nog op dat uit de overgemaakte stukken 

niet zonder meer blijkt dat verzoekster de primaire zorg- en hechtingsfiguur van het kind is zoals de 

raadsman voorhoudt in zijn in punt 1.8. bedoelde brief van 10 mei 2021 die verzoekster bij haar 

verzoekschrift voegt. Uit de stukken blijkt weliswaar dat verzoekster – die een adres heeft bij een neef in 

België en met deze leeft in het weekend, en in de week bij de referentiepersoon verblijft – een 

hechtingsfiguur voor het kind vormt, maar dit geldt in eerste instantie voor de ouders van het kind, die 

beiden aanwezig zijn in het leven van dit kind. Uit het verslag van 28 december 2018 van de kinder- en 

jeugdpsychiater en het verslag van 20 november 2020 van de psycholoog blijkt ook dat het kind zich 

voornamelijk aan zijn moeder hecht (de moeder slaapt bij het kind, het moment dat de moeder uit het 

zicht van het kind verdwijnt begint hij te huilen, e.d.). Hoewel hieraan door het gezin mogelijk de 

voorkeur wordt gegeven, leest de Raad nergens in de overgemaakte stukken dat de aanwezigheid van 

verzoekster volstrekt noodzakelijk is voor het welzijn en dus het belang van het kind.  

 

Gelet op het voorgaande, dient te worden geconcludeerd dat de middelen ongegrond zijn.  

 

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 Vreemdelingen-
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betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig oktober tweeduizend eenen-

twintig door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


