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Aanvraag in België van een machtiging tot verblijf
RvS 7 oktober 2019, nr. 245.654
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – inreisverbod – HvJ 26 juli 
2017, C-225/16, Ouhrami – aanvang inreisverbod – HvJ 
8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – a fortiori ook van toepassing 
op 9bis – geen schending door 9bis niet in aanmerking te 
nemen wegens inreisverbod – gegrond – vernietiging

RvV 13 september 2019, nr. 226.086
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – veiligheidssituatie in 
 Venezuela – art. 3 EVRM – art. 4 Handvest – begrip 
 buitengewone omstandigheden is ruimer dan verbod op 
foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of 
bestraffing – vernietiging

RvV 12 juni 2019, nr. 222.504
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – Kosovo – buitengewone 
omstandigheden – geen ambassade in Kosovo – adminis-
tratieve en financiële onmogelijkheid om naar Bulgarije te 
reizen om daar visum aan te vragen – kringredenering – 
ingeroepen element is geen buitengewone omstandigheid 
omdat verzoeker geen buitengewone  omstandig heden 
aantoont – geen concreet antwoord op ingeroepen 
 elementen – formele motiveringsplicht – vernietiging

Asiel en subsidiaire bescherming 
RvV 21 oktober 2019, nr. 227.621
Verzoek om internationale bescherming – asiel – 
 Afghanistan – provincie Nangarhar – adviesnota EASO 
– hoog niveau van willekeurig geweld – reëel risico op 
ernstige schade – minimale individuele omstandigheden 
vereist in provinciehoofdstad Jalalabad – aanbevelingen 
EASO zijn niet-bindende richtlijnen – op basis van beschik-
bare informatie maakt RvV analyse van EASO tot de zijne 
–  verwerping

RvV 26 april 2019, nr. 220.287
Verzoek om internationale bescherming – asiel –  Palestina 
– Gazastrook – art. 1D Vluchtelingenconventie niet van 
toepassing – niet geregistreerd bij UNRWA –  actuele 
 veiligheidssituatie in Gaza – toekenning subsidiaire 
 bescherming

RvV 12 april 2019, nr. 219.732
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Djibouti – 
volgend verzoek – onontvankelijk – nieuwe verklaringen – 
medische en psychologische stukken – medisch attest op-
gesteld conform Istanbulprotocol – graad van consistentie 
tussen letsels en verklaringen van verzoekster – huiselijk 
geweld – uithuwelijking – CGVS kan tegenexpertise doen 
indien nodig – gebrek aan landeninformatie in dossier – 
vernietiging

Bijzondere statuten
RvS 3 april 2019, nr. 244.142
Imam – Turkije – visum type D – art. 9 Vw. – bedienaar 
van een eredienst – niet-erkende moskee – vrijheid van 
 godsdienst – art. 191 Gw. – verzoeker valt niet onder toe-
passingsgebied Belgische Grondwet – art. 9 EVRM – gelijk-
heidsbeginsel en non-discriminatie – verwerping

Detentie en Verwijdering
GwH 24 oktober 2019, nr. 151/2019
Bestuursrecht – vreemdelingenrecht – toegang tot het 
grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering – vreem-
deling familielid van een burger van de Unie tegen wie 
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een ministerieel besluit tot terugwijzing werd genomen – 
wetswijziging – onmogelijkheid tot schorsing of opheffing 
van het besluit

GwH 18 juli 2019, nr. 112/2019, noot L. DENYS
Bestuursrecht – vreemdelingenrecht – toegang en  verblijf 
– bescherming van de openbare orde en de nationale 
 veiligheid – hervormingen

GwH 18 juli 2019, nr. 111/2019, noot L. DENYS
Bestuursrecht – vreemdelingenrecht – toegang en  verblijf 
– bescherming van de openbare orde en de nationale 
 veiligheid – opschortend beroep

RvV 25 juni 2019, nr. 223.164
Inreisverbod – art. 74/11 Vw. – verzoeker heeft  Nederlandse 
verblijfsvergunning – overlegprocedure met andere lidstaat 
– HvJ 16 januari 2018, C-240/17, E. – Nederland handhaaft 
verblijfsvergunning – enkel zuiver nationaal inreisverbod 
mogelijk, geen Schengeninreisverbod – vernietiging

RvV 21 mei 2019, nr. 221.533
BGV – Nederland – openbare orde – art. 43 Vw. – straf-
rechtelijke veroordeling voor drugsgerelateerde feiten 
–  actuele bedreiging – tijd verstreken tussen plegen mis-
drijf en veroordeling – HvJ 27 oktober 1977, nr. C-30/77, 
 Bouchereau – HvJ 23 november 2010, nr. C-145/09, 
 Tsakouridis –  verwerping

RvV 21 mei 2019, nr. 221.508
BGV – inreisverbod – 3 jaar – art. 74/11, § 1 Vw. – openbare 
orde – betrapping op heterdaad – wapens aangetroffen bij 
huiszoeking – verzoeker was niet bewoner van het huis 
en wapens waren niet van hem – vermeldingen in proces- 
verbaal voor interpretatie vatbaar – vernietiging

RvV 14 mei 2019, nr. 221.123
BGV – inreisverbod – poging tot doodslag – voorwaarde-
lijke invrijheidstelling – aanwezigheid in België vereist voor 
gerechtelijk onderzoek – mogelijkheid om terug te keren 
naar België teneinde te voldoen aan gerechtelijk onder-
zoek – schending formele motiveringsplicht – vernietiging

RvV 3 mei 2019, nr. 220.720
BGV – inreisverbod – 10 jaar – art. 74/11, § 1 Vw. – open-
bare orde – HvJ 11 juni 2015, nr. C-554/13 – strafrechte-
lijke beoordeling – actueel gevaar – ernstige feiten – geen 
schuldinzicht – houding verzoeker – uitzitten straf doet 
hier geen afbreuk aan – verwerping

Gezinsvorming- en hereniging
GwH 24 oktober 2019, nr. 149/2019
Vreemdelingen – toegang tot het grondgebied, verblijf, 
vestiging en verwijdering – voorwaarden tot gezins-
hereniging – familieleden van een Belgische onderdaan die 
geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer 
–  stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen
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RvS 16 juli 2019, nr. 245.187
Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. 
– stabiele en toereikende bestaansmiddelen – inkomens-
garantie voor ouderen – IGO – financiële steun – cassatie

RvS 26 juni 2019, nr. 244.960
Gezinshereniging – ouder van een niet-statische Belg 
– vrij verkeer van personen – Belgische onderdaan 
die in  Duitsland gewoond heeft – geen gezinsleven of 
samen woning in Duitsland met gezinshereniger – GwH 
26  september 2013, nr. 121/2013 – geen voorwaarde – 
 dezelfde regels van toepassing als op familieleden van een 
Unieburger – geen bijkomende toepassingsvoorwaarden 
toevoegen aan de wet – art. 40bis Vw. – gegrond – vernie-
tiging

RvS 18 maart 2019, nr. 243.962
Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende 
bestaansmiddelen – tegemoetkoming voor personen met 
een handicap – niet uitgesloten door wetgever – ratio legis 
– IVT niet uitgesloten

RvV 13 juni 2019, nr. 222.606
Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – ouder van een minder-
jarige Belg – samenwoning niet noodzakelijk – financiële 
en/of affectieve banden – bijzondere omstandigheden – 
referentiepersoon verblijft in centrum voor personen met 
mentale beperking – art. 8 EVRM – volgens EHRM wordt 
gezinsband tussen ouder en minderjarig kind in principe 
verondersteld – vernietiging

RvV 6 juni 2019, nr. 222.302
Gezinshereniging – niet-inoverwegingname wegens 
 inreisverbod – HvJ 26 juli 2017, nr. C-225/16, Ouhrami – 
start inreisverbod – verzoeker werd gerepatrieerd – duur 
inreisverbod was verstreken op ogenblik nemen van 
 bestreden beslissing – vernietiging

RvV 14 mei 2019, nr. 221.080
Gezinshereniging – art. 47/1, 2° Vw. – ander familielid 
van een Unieburger – schoonbroer van een Nederlandse 
onderdaan – HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. e.a. – niet 
verduidelijkt op basis van welke bepaling de bijlage 19ter 
kan worden ingetrokken – niet voorzien in art. 47/1 Vw. of 
art. 52 Vb. – vernietiging

RvV 10 mei 2019, nr. 221.013
Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40bis 
Vw. – meerderjarige kleinzoon – inreisverbod – geen 
 enkele nationale wetsbepaling, noch Europese regel-
geving met directe werking voorziet dat een aanvraag tot 
gezins hereniging niet kan worden behandeld wanneer de 
verzoekende partij het voorwerp uitmaakt van een inreis-
verbod en er geen bijzondere afhankelijkheidsrelatie met 
het Belgisch familielid is aangetoond – HvJ 8 mei 2018, 
nr. C-82/16, K.A. – vernietiging
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Brussel 6 december 2018, nr. 2017/FA/747, noot 
J.  BAELDE
Wettelijke samenwoning – gemeentelijke praktijk – 
woonstcontrole door wijkagent – ondertekening verkla-
ring en  afgifte ontvangstbewijs – opvragen informatie 
bij DVZ –  artificiële vertraging – wettelijke termijnen – 
  art.  1476quater BW – gegrond

Brussel 22 november 2018, nr. 2017/FA/545, noot 
J.  BAELDE
Wettelijke samenwoning – gemeentelijke praktijk – 
woonstcontrole door wijkagent – ondertekening verkla-
ring en afgifte ontvangstbewijs – opvragen informatie 
bij DVZ – artificiële vertraging – wettelijke termijnen – 
art.   1476quater BW – gegrond

Rb. Brugge 8 februari 2019
Correctioneel vonnis – schijnwettelijke samenwoning – 
wettelijke samenwoning nietig verklaard – art. 79ter Vw. 
– art. 66 Sw. – feitelijke gegevens die dateren van na de 
weigeringsbeslissing – effectieve samenwoning sinds 2016 
– onvoldoende belastende elementen – vrijspraak

Medische redenen
RvV 28 juni 2019, nr. 223.405
Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid medische 
zorg – verzoeker heeft subsidiaire bescherming in Spanje 
– Spanje heeft communautair acquis overgenomen en is 
toegetreden tot EVRM – geen concreet onderzoek naar 
toegankelijkheid medische zorg – daadwerkelijk van ver-
zekeren dat noodzakelijke zorg en opvolging toegankelijk 
is – vernietiging

RvV 29 mei 2019, nr. 222.122
Art. 9ter Vw. – ongegrond – verwijzing naar MedCOI- 
documenten – niet ter kennis gebracht van verzoeker – 
niet- publieke databank – stukken zijn aanwezig in dossier 
– verzoeker kon inzage vragen in dossier – verwerping

Studenten
RvV 28 mei 2019, nr. 222.049
Student – BGV – art. 61, § 2, 1° Vw. – art. 58 Vw. – 
 voorbereidend taaljaar kan enkel voor zover het een 
 voorbereiding is op een specifieke opleiding aan een hoge-
ronderwijsinstelling – verwerping

NATIONALITEIT

Rb. Gent 17 oktober 2019, nr. 19/400/B
Beschikking – nationaliteit – nationaliteitsverklaring 
– art. 12bis, § 1, 3° WBN – bewijs talenkennis – art. 1 
KB 14  januari 2013 – document inburgeringscursus – 
 Nederlands niveau A1 – onwrikbaar documentair systeem 
– bewijs van inburgeringscursus volstaat – taalniveau 
A1 doet hieraan geen afbreuk – gegrond – toekenning 
 Belgische nationaliteit
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Rb. Brussel 17 juni 2019, nr. 19/345/B
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 
2° WBN – economische participatie – aftrek opleidings-
dagen – diploma secundair beroepsonderwijs via Examen-
commissie – niet enkel diploma’s behaald na ‘reguliere 
studies met volledig leerplan’ – Omzendbrief 8 maart 2013 
– gewichtige feiten eigen aan persoon – eenmalige veroor-
deling voor verkeersovertredingen – geen gewichtig feit – 
gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

IPR

RvV 27 juni 2019, nr. 223.375
Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – echtgenoot van een 
Belg – weigering erkenning buitenlandse huwelijksakte 
– schijnhuwelijk – uitspraak hof van beroep – gezag van 
gewijsde – de plano erkenning niet meer mogelijk – art. 27 
WIPR – verwerping

VARIA

GwH 24 oktober 2019, nr. 150/2019
Bestuursrecht – vreemdelingenrecht – Raad voor Vreem-
delingenbetwistingen – rechtspleging – geldboete wegens 
kennelijk onrechtmatig beroep – wijzigingen – vereenvou-
diging van de procedure

RECHTSPRAAKOVERZICHT

 • Hof van Justitie van de Europese Unie 
(1 augustus 2019 tot 31 oktober 2019) 

HvJ 19 juni 2018, Zaak C-181/16, Sadikou Gnandi t. 
 Belgische Staat, noot A. NACHTERGAELE
Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – 
Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 3, punt 2 – Begrip ‘illegaal 
verblijf’ – Artikel 6 – Vaststelling van een terugkeerbesluit 
zonder de uitkomst van het beroep tegen de afwijzing van 
het verzoek om internationale bescherming door de be-
slissingsautoriteit af te wachten – Handvest van de grond-
rechten van de Europese Unie – Artikel 18, artikel 19, lid 2 
en artikel 47 – Beginsel van non-refoulement – Recht op 
een doeltreffende voorziening in rechte – Toestemming om 
in een lidstaat te blijven

HvJ 10 september 2019, Zaak C-94/18, Nalini 
 Chenchooliah t. Minister for Justice and Equality
Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – 
 Artikel 21 VWEU – Recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van een lidstaat voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 3, lid 1 en 
artikelen 15, 27, 28, 30 en 31 – Begrip ‘begunstigde’ – Onder-
daan van een derde land die de echtgenoot is van een burger 
van de Unie die zijn vrijheid van verkeer heeft uitgeoefend – 
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Terugkeer van de burger van de Unie naar de lidstaat waar-
van hij de nationaliteit bezit en waar hij een gevangenisstraf 
uitzit – Vereisten die krachtens Richtlijn 2004/38/EG voor het 
gastland gelden bij het nemen van een besluit tot verwijde-
ring van deze onderdaan van een derde land

HvJ 2 oktober 2019, Zaak C-93/18, Ermira Bajratari t. 
Secretary of State for the Home Department
Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Richt-
lijn 2004/38/EG – Verblijfsrecht van een onderdaan van een 
derde land die een rechtstreekse bloedverwant in opgaan-
de lijn is van minderjarige burgers van de Unie – Artikel 7, 
lid 1, onder b) – Voorwaarde van voldoende bestaansmid-
delen – Bestaansmiddelen die voortvloeien uit inkomsten 
uit arbeid die wordt verricht zonder verblijfs- en arbeids-
vergunning

HvJ 3 oktober 2019, Zaak C-302/18, X t. Belgische Staat
Prejudiciële verwijzing – Immigratiebeleid – Status van 
langdurig ingezeten derdelanders – Richtlijn 2003/109/
EG – Voorwaarden voor het verkrijgen van de status van 
langdurig ingezetene – Artikel 5, lid 1, onder a) – Vaste, 
regelmatige en voldoende inkomsten

HvJ 12 november 2019, Zaak C-233/18, Zubair Haqbin t. 
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
Prejudiciële verwijzing – Verzoekers om internationale 
bescherming – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 20, leden 4 
en 5 – Ernstige inbreuken op de regels met betrekking tot 
de opvangcentra of ernstige vormen van geweld – Omvang 
van het recht van de lidstaten om de toepasselijke sancties 
vast te stellen – Niet-begeleide minderjarige – Beperking 
of intrekking van materiële opvangvoorzieningen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(1 augustus 2019 tot 31 oktober 2019)

EHRM 1 oktober 2019, nr. 57467/15, Savran t. 
 Denemarken 
Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmen-
selijke en vernederende behandeling) – uitwijzing naar 
Turkije – zwaar zieke vreemdelingen – effectieve toegang 
tot behandeling in herkomstland – risico op gebrekkige 
opvolging voor psychische aandoening

EHRM 3 oktober 2019, nr. 34215/16, Kaak e.a. t. 
 Griekenland
Griekenland – detentie – EU-Turkijeverklaring – recht op 
een effectief rechtsmiddel – schending artikel 5, § 4 – 
geen schending artikel 5, § 1, f) EVRM (recht op vrijheid 
en  veiligheid) – geen schending artikel 3 EVRM (verbod op 
foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – 
J.R. en anderen t. Griekenland

EHRM 8 oktober 2019, nr. 30261/17, R.K. t. Rusland 
Rusland – geen schending artikel 3 EVRM – schen-
ding artikel 5, § 1 en 4 EVRM – zaken-Azimov/ 
Rusland (nr. 67474/11, 18 april 2013) en -Kim/Rusland 
(nr. 44260/13, 17 juli 2014)

EHRM 10 oktober 2019, nr. 50376/13, M.D. t. Frankrijk 
Niet-begeleide minderjarige in Frankrijk – geen schending 
artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en 
vernederende behandeling) – leeftijdsbeoordeling – geen 
recht op opvang bij vermoede meerderjarigheid – opvang 
hersteld bij bevestiging minderjarigheid 

EHRM 17 oktober 2019, nr. 4633/15, G.B. e.a. tegen 
 Turkije 
Schending artikel 3 EVRM (verbod van onmenselijke of ver-
nederende behandeling) – schending artikel 5 EVRM (recht 
op vrijheid en veiligheid) – schending artikel 13 EVRM 
(recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) – moeder en 
jonge kinderen – kwetsbaarheid – VN-Kinderrechtenver-
drag

EHRM (besl.) 26 september 2019, nr. 51705/18, A.A. t. 
België 
Artikel 3 EVRM (verbod van foltering en onmenselijke en 
vernederende behandeling) – artikel 13 EVRM (daadwer-
kelijk rechtsmiddel) – asielaanvraag – procedurele ver-
plichtingen – geloofwaardigheid – Ahmadi in Pakistan 
– onvoldoende rekening gehouden met nieuwe documen-
ten – schijn van gebrek aan daadwerkelijk rechtsmiddel 
– nieuw onderzoek van alle bewijzen bij nieuwe asielaan-
vraag – schrapping van de rol 

ELDERS GEPUBLICEERD

Rechtspraak
• Belgisch recht
• Grensoverschrijdend recht
 
Rechtsleer
• Belgisch recht
• Grensoverschrijdend recht

WETGEVING

 • Publicatieblad van de Europese Unie 
(4 oktober 2019 tot 13 februari 2020)

 • Belgisch Staatsblad 
(4 oktober 2019 tot 13 februari 2020)

MEDEDELINGEN
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