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Aanvraag in België van een machtiging tot verblijf
RvV 30 maart 2020, nr. 234.621
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstan
digheden – gedogen verblijf – geen nieuw BGV afgeleverd 
 nadat eerder BGV vernietigd werd – familieleven – gezag 
van gewijsde – gedoogsituatie – vernietiging

RvV 14 februari 2020, nr. 232.623
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandig
heden – art. 8 EVRM – gezinsleven met grootouder – EHRM 
25 november 2014, Kruškic’ t. Kroatië – hechte familiale 
banden – samenwoonst – moeder is belangrijkste zorg
figuur – verwerping

RvV 27 januari 2020, nr. 231.809
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandig
heden – geen Belgische ambassade in Kosovo – aanvraag 
moet worden ingediend in Sofia in Bulgarije – administra
tieve en financiële onmogelijkheid om visum voor Bulgarije 
te verkrijgen – DVZ aanvaardde precaire financiële situatie 
– stereotiep en te algemeen motief in verband met hulp 
van verwanten, vrienden of kennissen – vernietiging

Asiel en subsidiaire bescherming 
RvS 20 december 2018, nr. 243.306
Asielaanvraag – verzoek om internationale bescherming – 
limiet 50 aanvragen per dag – quota – mondelinge instruc
tie staatssecretaris – uiterst dringende noodzakelijkheid 
– fundamenteel recht om asiel aan te vragen – schorsing

RvV 2 december 2019, nr. 229.692
Intrekking vluchtelingenstatus – Syrië – gevaar voor de 
samenleving – bijzonder ernstig misdrijf – art. 55/3/1 Vw. 
– omzetting art. 14.4 Richtlijn 2011/95/EU – geen preju
diciële vraag aan GwH – nonrefoulement – intrekking 
vluchtelingenstatus is louter intrekking van de formele 
erkenning van hoedanigheid als vluchteling – voldaan aan 
probatievoorwaarden – geen redenen voor intrekking – 
 behoud vluchtelingenstatus

RvV 18 november 2019, nr. 228.889, noot M. CLAES
Verzoek om internationale bescherming – asiel – on
bepaald – Palestijnse origine – Gaza – geregistreerd bij 
 UNRWA – art. 55/2 Vw. – UNRWA is operationeel in Gaza 
– veiligheidssituatie precair – terugkeer mogelijk – indivi
duele omstandigheden

RvV 2 september 2019, nr. 225.595
Verzoek om internationale bescherming – asiel –  Armenië 
– verzoeker niet gehoord – geldige reden voor afwezig
heid – doktersattest – beslissing genomen op basis van 
 elementen aangebracht door ouders – voldoende onder
scheidingsvermogen – geen objectieve reden om verzoe
ker niet te horen – vernietiging

RvV 5 juni 2019, nr. 222.289
Verzoek om internationale bescherming – asiel – 
 Afghanistan – ongeloofwaardige verklaringen – medewer
kingsplicht – geen geloof aan recente afkomst – minder
jarig op ogenblik van vertrek uit Afghanistan – geen uitge
breide politieke kennis verwacht – weigering
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Detentie en Verwijdering
RvV 2 maart 2020, nr. 233.410
Inreisverbod – bijlage 13sexies – bedreiging openbare orde 
of nationale veiligheid – spionage – verzoeker heeft grond
gebied verlaten voor DVZ een BGV kon geven – Terugkeer
richtlijn niet van toepassing – geen inreisverbod mogelijk 
zonder BGV – vernietiging

RvV 3 februari 2020, nr. 232.142
BGV – bijlage 13 – gezondheidstoestand – “not fit to fly” – 
vrijlating uit gesloten centrum om medische redenen – ook 
bij afleveren bestreden beslissing rekening houden met 
gezondheidstoestand – art. 74/13 Vw. – vernietiging

RvV 23 januari 2020, nr. 231.742
BGV – bijlage 13septies – Brazilië – art. 8 EVRM – belan
genafweging – man aangehouden wegens feiten van open
bare orde – tijdelijke scheiding – visumvrij – bezoek in 
 geval van veroordeling mogelijk – verwerping

RvV 20 november 2019, nr. 229.068
BGV – bijlage 13septies – geen termijn – detentie –  gevaar 
voor nationale veiligheid – terrorisme – UDN – art. 8 EVRM 
– grote impact op privé en gezinsleven – terrorisme en 
radicalisering stelt DVZ niet vrij van individueel onder
zoek – concreet aantonen – zorgvuldigheidsbeginsel – fair 
 balancetoets – MTHEN – schorsing

RvV 8 augustus 2019, nr. 224.729
BGV – bijlage 13 – Congo – verzoekende partij heeft 
 Belgische nationaliteit – geboren in Belgisch Congo – 
 vermeld in Belgisch paspoort van vader – geen motief 
over al dan niet bezit Belgische nationaliteit in bestreden 
 beslissing – art. 8 WBN – zorgvuldigheidsplicht – vernie
tiging

Gezinsvorming- en hereniging
RvS 11 december 2019, nr. 246.365
Gezinshereniging – visum – art. 10 Vw. – echtgenote 
van een erkende vluchteling – stabiele en toereikende 
 bestaansmiddelen – tewerkstelling art. 60, § 7 OCMWWet 
– vorm van maatschappelijke dienstverlening – vernieti
ging

RvV 2 april 2020, nr. 234.797
Gezinshereniging – familielid van derdelander – art. 10 Vw. 
– moeder van een NBMV – meerderjarig geworden tijdens 
beroepsprocedure – behoud belang – HvJ 12 april 2018, 
nr. C550/16, A, S t. Staatssecretaris van Veiligheid en Jus-
titie – weigering wegens hoger belang van het kind – kind 
tegen betaling door ouders uitgehuwelijkt – art. 12bis, § 7 
Vw. – art. 5, lid 5 Gezinsherenigingsrichtlijn – art. 24 EU
Handvest – nauwkeurige belangenafweging – meer nauw
gezette zorgvuldigheidsplicht – DVZ had in deze context de 
dochter moeten horen – vernietiging
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RvV 21 februari 2020, nr. 232.987
Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter 
Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – IGO – 
inkomensgarantie voor ouderen – bedoeling van de wet
gever – voorbereidende werken – IGO niet uitgesloten als 
bestaansmiddelen – art. 40ter, § 2, tweede lid, 1° Vw. is 
uitzonderingsbepaling die restrictief geïnterpreteerd moet 
worden – vernietiging

RvV 30 januari 2020, nr. 231.975
Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – 
art. 40bis Vw. – referentiepersoon heeft domicilie in 
 België, maar hoofdbelangen liggen in Nederland – geen 
voorwaarde in Vreemdelingenwet of Richtlijn 2004/38 dat 
hoofdbelangen in België moeten liggen – vernietiging

RvV 20 januari 2020, nr. 231.452
Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger 
– art. 47/1 Vw. – zich voegen bij de referentiepersoon – 
 verzoeker verblijft niet langer op zelfde adres als referen
tiepersoon – geen vereiste van samenwoonst – vernietiging

RvV 17 januari 2020, nr. 231.395
Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – 
art. 47/1 Vw. – termijn 6 maanden – gevolgen nietnaleving 
termijn – HvJ 27 juni 2018, nr. C246/17, Diallo – art. 10 
Richtlijn 2004/38 – art. 52, § 4, tweede lid Vb. – buiten 
 toepassing laten – verwerping

RvV 17 januari 2020, nr. 231.394
Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. 
– voldoende bestaansmiddelen – geen rekening houden 
met bestaansmiddelen van derde – term ‘beschikken’ – 
art. 42, § 1 Vw. – behoeftenanalyse – rekening houden met 
samenwoonst met andere familieleden – vernietiging

RvV 7 november 2019, nr. 228.524
Gezinshereniging – visumaanvraag – art. 10 Vw. –  dochter 
erkend als vluchteling – dochter was reeds gehuwd in 
 Syrië en verblijft met echtgenoot in België – eigen gezins
cel uitgebouwd – onder de hoede staan van een krachtens 
de wet verantwoordelijke meerderjarige vreemdeling – 
dochter werd als nietbegeleide minderjarige beschouwd 
– huwelijksakte werd niet erkend door Belgische overheid 
– vernietiging

Kort verblijf
RvV 4 februari 2020, nr. 232.233
Visum type C met oog op wettelijke samenwoning – 
art. 32 Visumcode – doel en omstandigheden van het 
verblijf  onvoldoende aangetoond – art. 40bis Vw. – visum 
kort  verblijf onderscheiden van gezinshereniging – HvJ 
19  december 2013, nr. C84/12, Koushkaki t. Duitsland – 
afzonderlijke procedures – kennelijk onredelijk – vernie
tiging



199Inhoud

258

260

260

262

266

267

267

Langdurig ingezetenen
RvV 6 februari 2020, nr. 232.318
Aanvraag status langdurig ingezetene – art. 15bis Vw. 
– art. 5 Richtlijn 2003/109 – stabiele en toereikende 
 bestaansmiddelen – HvJ 3 oktober 2019, nr. C302/18, X 
t. België – ook inkomsten die door derden ter beschikking 
worden gesteld – vernietiging

Niet-begeleide minderjarigen
RvS 9 december 2019, nr. 246.340
Verzoeker om internationale bescherming  NBMV – leef
tijdsbepaling – twijfel omtrent leeftijd  medisch onderzoek 
– art. 7, §3 Voogdijwet NBMV – drie tests – foutenmarge – 
bepaling eindresultaat – uit twee van de drie tests blijkt dat 
minderjarigheid niet uitgesloten is – vernietiging

RvV 6 februari 2020, nr. 232.297
NBMV – bijlage 38 – duurzame oplossing – art. 616/14 en 
74/16 Vw. – hoger belang van het kind – slachtoffer van 
intrafamiliaal geweld in Marokko – family assesment 
–  onderzoek in bestreden beslissing beperkt tot socio 
economische situatie – zorgvuldigheidsplicht – vernieti
ging

SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND

GwH 12 maart 2020, nr. 41/2020
Sociaal recht – sociale zekerheid – tegemoetkomingen 
aan personen met een handicap – inkomensvervangende 
tegemoetkoming – toekenningsvoorwaarden – werkelijk 
verblijf in België gedurende ten minste tien jaar, waarvan 
ten minste vijf jaar ononderbroken

Cass. 8 april 2019, nr. C.17.0086.F
Gezinsbijslag – kinderbijslag – art. 9ter Vw. – attest van 
 immatriculatie – tijdelijk en precair verblijf – wettig verblijf 
– verwerping

NATIONALITEIT

Rb. Brugge 2 maart 2020, nr. 19/1454/B
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 
2° WBN – grondvoorwaarden vervuld – drie leerjaren be
roepssecundair onderwijs gevolgd als beroepsopleiding 
van 400 uur – gewichtig feit eigen aan de persoon – valse 
identiteit – als dertienjarige binnengekomen samen met 
ouders – kan niet aan verzoeker worden toegerekend – 
 nationaliteitsaanvraag ouders wel gunstig beoordeeld 
– geen strafdossier opgesteld – gegrond – toekenning 
 Belgische nationaliteit

Rb. Brussel 24 februari 2020, nr. 19/1603/B
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 2° 
WBN – bewijs maatschappelijke integratie – vijf jaar onaf
gebroken als werknemer of zelfstandige gewerkt  hebben 
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– verzoeker heeft twee maanden ouderschapsverlof opge
nomen – begrip ‘arbeidsdag’ enkel van toepassing in het 
kader van voorwaarde economische participatie – geen 
afbreuk aan onafgebroken tewerkstelling door beperkte 
periodes van ouderschapsverlof of zwangerschapsrust – 
gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

IPR

Rb. Brugge 21 februari 2020, nr. 19/1288/B
Erkenning huwelijk – religieus huwelijk – art. 27 WIPR – 
vrijgesteld van legalisatie wegens materiële onmogelijk
heid om de akte te laten legaliseren – andere documenten 
– religieuze huwelijksakte – beslissing RvV waarin gemo
tiveerd is dat er geen sprake is van een schijnhuwelijk – 
 erkenning door Oegandese autoriteiten – gegrond

RECHTSPRAAKOVERZICHT

 • Hof van Justitie van de Europese Unie 
(1 februari 2020 tot 30 april 2020) 

HvJ 19 maart 2020, zaak C-406/18, PG t. Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal
Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake 
asiel en subsidiaire bescherming – Gemeenschappelijke 
procedures voor de toekenning van de internationale be
scherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46, lid 3 – Vol
ledig en ex nunc onderzoek – Artikel 47 Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie – Recht op een daad
werkelijk rechtsmiddel – Bevoegdheden en verplichtingen 
van de rechter in eerste aanleg – Geen bevoegdheid tot wij
ziging van de besluiten van de op het gebied van internatio
nale bescherming bevoegde autoriteit – Nationale regeling 
die voorziet in een procestermijn van zestig dagen

HvJ 19 maart 2020, zaak C-564/18, LH t. Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal
Prejudiciële verwijzing – Asielbeleid – Gemeenschap
pelijke procedures voor de toekenning en intrekking van 
internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Ver
zoek om internationale bescherming – Artikel 33, lid 2 – 
Gronden voor nietontvankelijkheid – Nationale regeling 
op grond waarvan het verzoek nietontvankelijk is wan
neer de verzoeker in de betrokken lidstaat is aangekomen 
via een land waar hij niet aan vervolging of een risico op 
ernstige  schade is blootgesteld of waar toereikende be
scherming wordt geboden – Artikel 46 – Recht op een doel
treffende voorziening in rechte – Rechterlijke toetsing van 
administratieve beslissingen inzake de ontvankelijkheid 
van verzoeken om internationale bescherming – Beslis
singstermijn van acht dagen – Artikel 47 Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie
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HvJ 2 april 2020, zaak C-802/18, Caisse pour l’avenir des 
enfants t. FV en GW
Prejudiciële verwijzing – Artikel 45 VWEU – Sociale ze
kerheid van migrerende werknemers – Verordening (EG) 
nr. 883/2004 – Artikel 1, onder i) – Vrij verkeer van werk
nemers – Gelijke behandeling – Sociale voordelen – Richt
lijn 2004/38/EG – Artikel 2, punt 2 – Verordening (EU) nr. 
492/2011 – Artikel 7, lid 2 – Kinderbijslag – Begrip ‘gezins
leden’ – Uitsluiting van het kind van de echtgenoot van een 
nietingezeten werknemer – Verschil in behandeling met 
het kind van de echtgenoot van ingezeten werknemers – 
Rechtvaardiging

HvJ 2 april 2020, gevoegde zaken C 715/17, C 718/17 en 
C 719/17, Europese Commissie t. Republiek Polen, Honga-
rije en Tsjechische Republiek 
Nietnakoming – Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 
2015/1601 – Artikel 5, leden 2 en 4 tot en met 11, van deze 
besluiten – Voorlopige maatregelen op het gebied van 
 internationale bescherming ten gunste van de Helleense 
 Republiek en de Italiaanse Republiek – Noodsituatie ten 
gevolge van een plotselinge toestroom van onderdanen 
van derde landen op het grondgebied van bepaalde lid
staten – Herplaatsing van die onderdanen op het grond
gebied van de andere lidstaten – Herplaatsingsproce
dure –  Verplichting van de lidstaten om op gezette tijden 
en ten minste om de drie maanden mee te delen hoeveel 
aanvragers van internationale bescherming snel op hun 
grondgebied konden worden herplaatst – Daaropvolgende 
verplichtingen tot daadwerkelijke herplaatsing – Belangen 
van de lid staten inzake nationale veiligheid en openbare 
orde – Mogelijkheid voor een lidstaat om artikel 72 VWEU 
in te roepen om bindende handelingen van Unierecht niet 
uit te voeren

HvJ 14 mei 2020, gevoegde zaken C 924/19 en C-925/19, 
FMS e.a. t. Országos Idegenrendeszeti Fo”igazgatóság 
 Dél-alföldi Regionális Igazgatóság and Országos 
 Idegenrendeszeti Fo”igazgatóság
Prejudiciële verwijzing – Asiel en immigratiebeleid – 
Richtlijn 2013/32/EU – Verzoek om internationale bescher
ming – Artikel 33, lid 2 – Nietontvankelijkheidsgronden 
– Artikel 40 – Volgende verzoeken – Artikel 43 – Grens
procedures – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 2, onder h), en 
artikelen 8 en 9 – Bewaring – Rechtmatigheid – Richtlijn 
2008/115/EU – Artikel 13 – Doeltreffende rechtsmiddelen 
– Artikel 15 – Bewaring – Rechtmatigheid – Recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte – Artikel 47 Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie – Beginsel van 
voorrang van het Unierecht

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(1 februari 2020 tot 30 april 2020)

EHRM (GK) 13 februari 2020, nrs. 8675/15 en 8697/15, 
N.D. en N.T. t. Spanje 
Artikel 1 EVRM – Pushbackoperatie van Melilla ( Spanje) 
naar Marokko – Effectieve controle door de Spaanse 
rechtsmacht – Artikel 4, Protocol nr. 4 EVRM – Verbod op 

collectieve uitzetting – In principe toepasselijk op push
backs – Uitzondering bij schuldig gedrag van betrokkenen 
– Geen schending – Artikel 13 EVRM – Recht op daadwer
kelijk rechtsmiddel – Geen schending

EHRM 18 februari 2020, nr. 12848/15, Makdoudi t. België, 
noot E. VANDENNIEUWENHUYSEN
Schending artikel 5, § 4 – Detentie – Recht op een effectief 
rechtsmiddel – Geen definitieve gerechtelijke beslissing na 
ongeveer 4 maanden – Schending artikel 8 EVRM (recht op 
gezins en privéleven) – Vader van Belgisch kind – Geen 
voldoende belangenafweging bij verwijderingsmaatregel

EHRM 28 februari 2020, nrs. 68377/17 en 530/18, A.S.N. 
e.a. tegen Nederland
Artikel 3 EVRM (verbod op foltering) – Geen schending – 
Sikhminderheid – Afghanistan – Adequate beoordeling 
van de risico’s door de nationale autoriteiten – Geen dwin
gende humanitaire redenen tegen uitzetting

EHRM 24 maart 2020, nr. 24917/15, Asady en anderen t. 
Slovakije 
Geen schending artikel 4, Protocol nr. 4 EVRM (4 rechters 
tegen 3) – Verbod op collectieve uitzetting – Verwijdering 
van Afghanen naar Oekraïne – Geen asielaanvraag in 
 Slovakije – Geen individueel onderzoek – Geen aanwijzing 
van risico behandeling die het EVRM zou schenden

EHRM 26 maart 2020, nr. 23685/14, Bilalova e.a. tegen 
Polen
Artikel 5, lid 1, onder f) – Uitzetting – Onregelmatige ver
lenging van de detentie van kinderen na afwijzing van de 
vluchtelingenstatus – Plaatsing in een gevangenisachtige 
structuur – Alternatieve maatregelen niet overwogen – 
 Gebrek aan zorgvuldigheidseisen van autoriteiten om de 
duur van de detentie van de kinderen tot het strikte mini
mum te beperken – Geen schending artikel 3 EVRM

ELDERS GEPUBLICEERD

Rechtspraak
• Belgisch recht
• Grensoverschrijdend recht

Rechtsleer
• Belgisch recht
• Grensoverschrijdend recht

WETGEVING
• Publicatieblad van de Europese Unie 

(14 april 2020 tot 3 juli 2020)
• Belgisch Staatsblad (14 april 2020 tot 3 juli 2020)
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