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Aanvraag in België van een machtiging tot verblijf
RvV 13 juli 2020, nr. 238.431
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandig-
heden – openbare orde – zeer langdurig verblijf – beoorde-
ling ten gronde doorgevoerd in het kader van ontvankelijk-
heidsonderzoek – vernietiging

RvV 18 juni 2020, nr. 237.116
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstan-
digheden – privéleven – art. 8 EVRM – bijna 30 jaar wet-
tig verblijf in België – herinschrijving geweigerd – sociale 
en professionele relaties ontwikkeld – schending motive-
ringsplicht en zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

RvV 29 mei 2020, nr. 236.230
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstan-
digheden – verzoeker heeft 5 jaar lang bijlage 35 gehad 
– lange duur behandeling beroep – zorgvuldigheidsbegin-
sel – vernietiging

Internationale bescherming
RvS 25 februari 2020, nr. 247.140
Verzoeker om internationale bescherming – toekenning 
subsidiaire bescherming door RvV – Syrië – voordeel van 
de twijfel – niet gestaafd – art. 48/6, § 4 Vw. – cumulatieve 
voorwaarden – toets aan algemene geloofwaardigheid en 
niet slechts één element van asielrelaas – uit bestreden 
arrest blijkt niet voldaan aan algemene geloofwaardigheid 
– vernietiging

RvV 5 november 2020, nr. 243.678
Verzoek om internationale bescherming – asiel –  Venezuela 
– art. 48/5, § 2 Vw. – vervolging of ernstige schade uit-
gaande van niet-overheidsactoren – geen overheidsbe-
scherming – aantonen in individueel geval – verblijf in het 
buitenland volstaat niet als dusdanig – weigering

RvV 17 augustus 2020, nr. 239.729
Verzoek om internationale bescherming – asiel – 
 Kameroen – verontrustende situatie in Engelstalig 
 Kameroen – censuur – lid van organisatie die opkomt voor 
juridische problemen en mensenrechten – profiel van ver-
zoeker – hervestiging in Franstalig Kameroen niet redelijk 
– erkenning vluchtelingenstatus 

RvV 11 augustus 2020, nr. 239.574
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië 
– art. 1 F Vluchtelingenverdrag – art. 55/2 Vw. – lidmaat-
schap IS – medeplichtig aan door IS gepleegde misdrij-
ven – minderjarig – weerlegbaar vermoeden van schuld-
bekwaamheid vanaf 12 jaar in jeugddelinquentierecht 
– voldoende maturiteit en verstandelijke vermogens – 
 individuele verantwoordelijkheid – uitsluiting

RvV 28 mei 2020, nr. 236.159
Verzoek om internationale bescherming – asiel – LSP – 
onontvankelijk – kennelijk ongegrond – art. 57/6/1 Vw. – 
Georgië – coronavirus – COVID-19 – valt niet onder toepas-
sing art. 48/3 en 48/4 Vw. – weigering

RvV 19 mei 2020, nr. 235.914
Intrekking vluchtelingenstatus – art. 55/3/1 Vw. – Rusland 
– Tsjetsjeense origine – informatie OCAD – extremisme en 
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terrorisme – Syriëstrijder – nationale veiligheid – redelijke 
gronden – onvoldoende concrete en geobjectiveerde ele-
menten – loutere verdenkingen of vermoedens – geen in-
dividueel onderzoek naar de werkelijkheid en de actualiteit 
– behoud vluchtelingenstatus

RvV 29 april 2020, nr. 235.685
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Soedan 
– begeleide minderjarigen – bijzondere procedurele noden 
– art. 48/9 Vw. – vrees voor besnijdenis – FGM – reeds over 
geoordeeld in asielprocedure ouders – gezag van gewijsde 
– familie verzoeksters gekant tegen besnijdenis – landen-
informatie – weigering

RvV 27 maart 2020, nr. 234.588
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – 
volgend verzoek – nieuwe elementen – art. 57/6/2 Vw. 
– zorgvuldigheidsbeginsel – bewijswaarde documenten – 
niet afdoende rekening gehouden met nieuwe voorgelegde 
stukken – relatieve bewijswaarde – geen daadwerkelijk 
onderzoek – vernietiging

RvV 11 december 2019, nr. 230.068
Verzoek om internationale bescherming – asiel – naast 
familielid van een erkend vluchteling – eenheid van gezin 
– art. 23 Richtlijn 2011/95/EU – geen verplichting om het-
zelfde statuut te verlenen als familielid – weigering
✎ met noot C. FLAMAND, “Afgeleide vluchtelingenstatus 
en gezinseenheid: een gemiste kans om deze principes te 
verankeren in het vluchtelingenrecht”

Detentie en verwijdering
RvS 1 oktober 2020, nr. 248.424
Detentie – vasthouding gezinnen met kinderen – geslo-
ten gezinswoningen – art. 13 KB 22 juli 2018 – onvoor-
waardelijke toegang tot woning gezin tussen 06.00 uur en 
22.00 uur – toegang tot buitenruimtes – isolatie – gedeel-
telijk onwettig – heropening debatten

RvV 30 juli 2020, nr. 239.307
BGV – bijlage 13 – art. 7 en 8 MB 23 maart 2020 houden-
de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
te beperken – COVID-19-pandemie – essentiële reizen 
–  vrijwillig vertrek onmogelijk – geen verzoek verlenging 
BGV ingediend – art. 74/11 Vw. – risico op inreisverbod – 
eerdere bevelen niet uitgevoerd – verwerping

RvV 29 mei 2020, nr. 236.222
BGV – bijlage 13 – verblijf om humanitaire redenen in  Italië 
– verblijfskaart recent vervallen – EHRM 27 april 2010, 
nr.  16318/07, Moretti en Benedetti/Italië – art. 8 EVRM – 
hoger belang van het kind – kind erkend door vader van 
Belgische nationaliteit – rekening houden met gezins-
samenstelling – kind zou worden gescheiden van vader – 
specifieke situatie onderzoeken – zorgvuldigheidsbeginsel 
– vernietiging
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RvV 28 mei 2020, nr. 236.125
Inreisverbod – inreisverbod van 8 jaar opgelegd 3 dagen na 
inreisverbod van 3 jaar – correctionele veroordelingen – 
niet exact dezelfde redenen – eerste inreisverbod impliciet 
ingetrokken – verwerping

Gezinsvorming- en hereniging
RvV 17 november 2020, nr. 244.323
Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – 
art. 40ter Vw. – beslissingstermijn 6 maanden – art. 52, 
§ 4 Verblijfsbesluit – recht op ambtshalve afgifte F-kaart 
– Diallo-arrest niet van toepassing op familielid van een 
statische Belg – vernietiging

RvV 24 juli 2020, nr. 238.909
Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig 
kind – art. 40ter Vw. – art. 43, § 1 Vw. – openbare orde 
– verslag staatsveiligheid – salafist – art. 39/79, § 1 Vw. – 
schorsend beroep – verwijdering enkel mogelijk bij dwin-
gende redenen van nationale veiligheid – niet kennelijk 
onredelijk – verwerping

RvV 23 juli 2020, nr. 238.870
Gezinshereniging – familielid van een derdelander – aan-
vraag vanuit België – buitengewone omstandigheden – 
 coronavirus – COVID-19 – beslissing legt geen terugkeer-
verplichting op – art. 3 EVRM – verwerping

RvV 22 juli 2020, nr. 238.759
Einde verblijf – wettelijk samenwonende partner van een 
Unieburger – art. 42quater, § 4 Vw. – uitzondering op 5 jaar 
voorwaardelijk verblijf – geregistreerd partnerschap of 
gezamenlijke vestiging van 3 jaar – RvS 29 februari 2012, 
nr. 218.238 – enkel rekening gehouden met periode wettig 
verblijf – vernietiging

RvV 2 juli 2020, nr. 237.847
Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter 
Vw. – stabiele, toereikende en regelmatige bestaans-
middelen – art. 42, § 1 Vw. – behoefteanalyse – inkomsten 
waarover Belgische referentiepersoon beschikt – inkom-
sten gezin – geen inlichtingen gevraagd over inkomsten 
meerderjarige zoon – vernietiging

RvV 12 juni 2020, nr. 236.800
Gezinshereniging – art. 40bis Vw. – echtgenoot van een 
Unieburger – inreisverbod van 10 jaar – afhankelijkheids-
relatie – kind geboren na afnemen interview door DVZ – 
bewijslast in beginsel bij aanvrager – bewijs afhankelijk-
heidsrelatie vloeit niet voort uit wetgeving, maar uit recht-
spraak Hof van Justitie – staat niet vast dat verzoeker dit 
diende te weten – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging
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Medische redenen
RvS 5 juni 2020, nr. 247.716
Art. 9ter Vw. – posttraumatisch stresssyndroom – toegan-
kelijkheid medische zorg in Algerije – alternatieve medi-
catie – appreciatiebevoegdheid ambtenaar-geneesheer 
– werkzame behandeling mogelijk – begrip “adequate 
 behandeling” – niet vereist dat deze behandeling op zelf-
de niveau staat als behandeling in België – niet verplicht 
 rekening te houden met eventuele bijwerkingen van equi-
valente medicijnen – gegrond – vernietiging

RvV 29 september 2020, nr. 241.656
Art. 9ter Vw. – uitsluiting – ernstig misdrijf – art. 55/4 Vw. 
– inbreuk op wetgeving inzake drugs en verdovende mid-
delen – eenmalige veroordeling uit 2007 – openbare orde 
– proportionaliteitstoets – vernietiging

RvV 29 juli 2020, nr. 239.137
Art. 9ter Vw. – ongegrond – aanvraag ingediend tijdens 
hangende Dublinprocedure – beoordeling ten opzichte van 
land van overname en niet ten opzichte land van herkomst 
– had in ondergeschikte orde onderzocht moeten worden 
– vernietiging

RvV 17 juli 2020, nr. 238.733
Art. 9ter Vw. – ongegrond – coronavirus – COVID-19 – 
 impact corona op Afghaanse gezondheidszorg – arts- 
adviseur moet niet uit eigen beweging motiveren hierom-
trent – verwerping

SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND

Arbh. Antwerpen 1 oktober 2020, nr. 2020/AA/90
Dringende medische hulp – DMH – onwettig verblijf – maat-
schappelijke dienstverlening – kind lijdt aan ernstige vorm 
diabetes – art. 57, § 2 OCMW-wet – bewijs dat het dringende 
medische hulp betreft – niet vereist dat ziekte een bedrei-
ging voor overleven betrokkene vormt – geen bewijs ziekte-
verzekering – mensonwaardig bestaan – geen borgstelling 
– gegrond – toekenning dringende medische hulp

Rb. Brussel 5 oktober 2020, nr. 2020/105/C
Opvang – verzoekers om internationale bescherming – 
 onlineafspraakformulier – invullen onlineformulier is 
 uiten van nood aan internationale bescherming – formulier 
exclusief bedoeld voor verzoekers internationale bescher-
ming – doen van verzoek – recht op opvang – veroordeling 
Belgische staat – termijn van 30 dagen om maatregelen te 
nemen – dwangsom

NATIONALITEIT

Gent 26 september 2019, nr. 2018/FE/4
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 5° 
WBN – talenkennis – grondvoorwaarde – niveau A2 vereist 
– inburgeringsattest met niveau A1 niet aanvaard – onge-
grond – nationaliteit niet toegekend
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RECHTSBESCHERMING

Cass. 3 juni 2020, nr. P.20.0499.F
Detentie – verzoek tot invrijheidstelling – rechten van ver-
dediging – hoorrecht – recht om te verschijnen op hoor-
zitting – recht om zich in persoon te verdedigen – corona 
– COVID-19-instructies – geen wet of interne rechtsregel 
– art. 15, lid 1 EVRM – Hof van Cassatie

IPR

GwH 1 oktober 2020, nr. 128/2020
Burgerlijk recht – Personen – Huwelijk – Formalitei-
ten betreffende het huwelijk – Aangifte van het huwe-
lijk –  Vervanging van de geboorteakte door een akte van 
 bekendheid – Niet-toepasselijkheid bij een verklaring van 
wettelijke samenwoning

VARIA

RvS 29 mei 2020, nr. 247.685
Beëindiging verblijf – schending art. 41bis Bestuurstaal-
wet – aanvraag, beslissing en F-kaart opgesteld in het 
Frans – beslissing tot beëindiging in het Nederlands – ver-
nietiging

RECHTSPRAAKOVERZICHT

 • Hof van Justitie van de Europese Unie 
(1 augustus 2020 tot 31 oktober 2020)

HvJ 27 juni 2018, zaak C-246/17, Diallo
Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van Europese Unie 
– Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 10, lid 1 – Aanvraag voor 
een verblijfskaart van een familielid van een burger van de 
Unie – Afgifte – Termijn – Vaststelling en kennisgeving van 
het besluit – Gevolgen van niet-naleving van de termijn van 
zes maanden – Procedurele autonomie van de lidstaten – 
Doeltreffendheidsbeginsel
✎ met noot A.P. van der MEI, “Ambtshalve afgifte van 
 verblijfskaart aan familieleden van Unieburgers”

HvJ 17 september 2020, zaak C-806/18, JZ
Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelan-
ders – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 11 – Inreisverbod 
–  Onderdaan van een derde land jegens wie een dergelijk 
verbod is uitgevaardigd, maar die de betrokken lidstaat 
nooit heeft verlaten – Nationale regeling die het verblijf 
van deze onderdaan in die lidstaat bedreigt terwijl hij ken-
nis heeft van het jegens hem uitgevaardigde inreisverbod 
met een gevangenisstraf 
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HvJ 30 september 2020, zaak C-402/19, LM t. Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Seraing
Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal 
verblijvende derdelanders – Ouder van een meerderjarig 
kind dat aan een ernstige ziekte lijdt – Terugkeerbesluit 
– Beroep in rechte – Schorsende werking van rechtswege 
– Waarborgen in afwachting van terugkeer – Elementaire 
levensbehoeften – Artikelen 7, 19 en 47 van het Handvest 
van de Grondrechten van de Europese Unie

HvJ 8 oktober 2020, zaak C-568/19, MO t. Subdelegación 
del Gobierno en Toledo
Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke 
 normen en procedures voor de terugkeer van illegaal 
 verblijvende onderdanen van derde landen – Artikel 6, lid 1 
en artikel 8, lid 1 – Illegaal verblijf – Nationale regeling 
op grond waarvan, naargelang van de omstandigheden, of-
wel een geldboete wordt opgelegd, ofwel de verwijdering 
wordt gelast – Gevolgen van het arrest van 23 april 2015, 
Zaizoune (C-38/14, EU:C:2015:260) – Nationale wettelijke 
regeling die gunstiger is voor de betrokkene – Recht-
streekse werking van de richtlijnen – Grenzen

HvJ 19 november 2020, zaak C-238/19, EZ t. Bundesrepu-
blik Deutschland
Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht – Asielbeleid – Richtlijn 2011/95/EU – Voorwaarden 
voor toekenning van de vluchtelingenstatus – Weigering 
militaire dienst te vervullen – Artikel 9, lid 2, onder   e) – 
Recht van het land van herkomst waarin niet is voorzien 
in het recht op dienstweigering op grond van gewetens-
bezwaren – Bescherming van personen die hun land van 
herkomst zijn ontvlucht na het verstrijken van de termijn 
voor uitstel van militaire dienst – Artikel 9, lid 3 – Ver-
band tussen de in artikel 10 van deze richtlijn genoemde 
gronden en de in artikel 9, lid 2, onder e) van deze richtlijn 
 bedoelde vervolging en bestraffing – Bewijs

HvJ 24 november 2020, gevoegde zaken C-225/19 en 
C-226/19, R.N.N.S en K.A. t. Minister van Buitenlandse 
Zaken
Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht – Gemeenschappelijke visumcode – Verorde-
ning (EG) nr. 810/2009 – Artikel 32, leden 1 tot en met 3 
–  Beslissing tot weigering van een visum – Bijlage VI – 
Standaardformulier – Motivering – Gevaar voor de open-
bare orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid, 
of voor de  internationale betrekkingen van een of meer 
lidstaten – Artikel 22 – Procedure van voorafgaande raad-
pleging van de centrale autoriteiten van andere lidstaten 
–  Bezwaar  tegen de afgifte van een visum – Beroep tegen 
een beslissing tot weigering van een visum – Omvang van 
de rechterlijke toetsing – Artikel 47 van het Handvest van 
de Grondrechten van de Europese Unie – Recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(1 augustus 2020 tot 31 oktober 2020)

EHRM 30 juni 2020, nr. 54962/18, Muhammad Saqawat t. 
België
Schending artikel 5, § 1 (recht op vrijheid en veiligheid) – 
Schending artikel 5, § 4 – Detentie – Recht op een effec-
tief rechtsmiddel – Cassatierechtspraak – Beroep zonder 
voorwerp – Aangevochten detentietitel door nieuwe deten-
tietitel vervangen
✎ met noot M. CLAES, J. LEJEUNE en V. KLEIN, “Lessen 
uit het arrest-Saqawat”

EHRM 27 oktober 2020, nr. 19656/18, M.A. t. België
Soedanese transitmigrant – Verwijdering naar Soedan 
zonder onderzoek van het risico op slechte behandeling 
– Afstand van verzoek tot internationale bescherming – 
Ondertekening verklaring van “vrijwillige” terugkeer na 
gerechtelijk verbod tot verwijdering – Terugkeer niet vrij-
willig – Positieve procedurele verplichtingen – Schending 
artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmenselijke en 
vernederende behandeling) – Schending artikel 13 EVRM 
(recht op daadwerkelijk rechtsmiddel) juncto artikel 3 
EVRM – Geen schorsend rechtsmiddel

EHRM (GK) 15 oktober 2020, nr. 80982/12, Muhammad en 
Muhammad tegen Roemenië
Schending artikel 1, Protocol 7 (procedurele waarborgen 
met betrekking tot de uitzetting van vreemdelingen) – Uit-
zetting om redenen van nationale veiligheid – Niet op de 
hoogte van feitelijke beschuldigingen – Geen doeltreffende 
compenserende maatregelen – Recht om op de hoogte te 
worden gesteld van de relevante feitelijke elementen die 
aan het verwijderingsbesluit ten grondslag liggen – Recht 
op toegang tot de inhoud van de documenten en de infor-
matie waarop de bevoegde nationale autoriteit zich  beroept 
– Vereiste dat beperkingen van deze rechten naar beho-
ren worden gemotiveerd door de bevoegde onafhankelijke 
 autoriteit en voldoende worden gecompenseerd door te-
genwichtmaatregelen, met inbegrip van procedurele waar-
borgen – Ondoeltreffende verdediging door advocaten zon-
der toegang tot informatie over het dossier – Betrokken-
heid van de hoogste gerechtelijke instantie een aanzienlijke 
waarborg, maar onvoldoende bij gebrek aan informatie 
over de aard en de omvang van het toegepaste toezicht

 
WETGEVING

 •  Publicatieblad van de Europese Unie 
(15 oktober 2020 tot 2 februari 2021)

 • Belgisch Staatsblad 
(15 oktober 2020 tot 2 februari 2021)
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