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Aanvraag in België van een machtiging tot verblijf
RvV 5 maart 2020, nr. 233.609
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandig-
heden – verzoeker heeft Belgische partner en Belgisch 
kind – geen buitengewone omstandigheid omdat gezins-
hereniging kan aangevraagd worden – art. 9bis, § 2 – geen 
onontvankelijkheidsgrond – vernietiging

Asiel en subsidiaire bescherming 
RvV 14 januari 2020, nr. 231.198
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – 
deelname aan film – documentaire over leven als asiel-
zoeker in België – réfugié sur place – erkenning vluchte-
lingenstatus 

RvV 20 december 2019, nr. 230.683
Verzoek om internationale bescherming – asiel – 
 Afghanistan – uitsluiting – art. 1 F Vluchtelingenverdrag 
– ernstig misdrijf – werkzaamheden bij militaire inlichtin-
gendienst – geen materiële bijdrage aan foltering – niet
medeplichtig – erkenning vluchtelingenstatus

RvV 11 december 2019, nr. 230.067
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

RvV 22 oktober 2019, nr. 227.765
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – 
rapper en dj – tatoeages – sociale groep – non-conformisti-
sche levensstijl – aannemelijk dat verzoeker deel uitmaakt 
van subcultuur – overeenstemming met landeninformatie 
– erkenning vluchtelingenstatus

RvV 22 oktober 2019, nr. 227.764
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Irak – 
fotografie en filmen van clips – sociale groep – non-con-
formistische levensstijl – als homoseksueel gepercipieerd 
door conservatieve religieuzen – niet in overeenstemming 
met landeninformatie – weigering

RvV 9 oktober 2019, nr. 227.254
Verzoek om internationale bescherming – asiel – 
 Afghanistan – geaardheid – onderscheid tussen seksuele 
praktijken, seksuele gerichtheid en seksuele identiteit – 
video met seksuele handelingen – geen doorleefde verkla-
ringen – tegenstrijdige verklaringen – weigering

Detentie en Verwijdering
RvV 17 juni 2020, nr. 237.072
Inreisverbod – verloofd met erkende vluchteling – 
art. 8 en 12 EVRM – huwelijksaanvraag geweigerd door 
 ambtenaar burgerlijke stand – beroepsprocedure lopende 
–  standaardformulering – art. 74/11 Vw. – onmogelijkheid
om te huwen in Albanië – humanitaire omstandigheden –
vernietiging

RvV 21 april 2020, nr. 235.451
BGV – geen termijn vrijwillig vertrek – lopende procedure 
erkenning vaderschap – hoger belang van het kind – BGV 
verlengd na schrijven van advocaat – art. 74/13 Vw. – art. 8 
EVRM – geen rekening met hoger belang kind en erken-
ningsprocedure in bestreden beslissing – vernietiging
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RvV 12 maart 2020, nr. 233.933
Weigering opheffing op opschorting MB – art. 74/12 Vw. 
– aanvechtbare rechtshandeling – inreisverbod om huma-
nitaire redenen – vraag tot opheffing kan op elk moment –
vraag tot opheffing kan na twee derde van de duur om pro-
fessionele of studieredenen – HvJ 26 juli 2017, C-225/16, 
Ouhrami – vernietiging

RvV 9 maart 2020, nr. 233.707
BGV – bijlage 13sexies – inreisverbod – art. 74/11 Vw. – 
verzoeker betrapt op zwartwerk – eerste bijlage 3ter met 
‘arbeidsmarkt onbeperkt’ gekregen – vervolgens bijlage 3 
met ‘arbeidsmarkt neen’ – bijlage 3ter doet geen rechten 
ontstaan – zorgvuldigheidsplicht – verwerping

Gezinsvorming en -hereniging
RvS 15 mei 2020, nr. 247.555
Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van 
een Belg – art. 40ter, § 2, 1° Vw. – geen liefdespartners 
– partnerrelatie niet hetzelfde als liefdesrelatie – naar
 behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrela-
tie – werkelijk samenlevingsproject als koppel – gegrond
– vernietiging

RvV 26 mei 2020, nr. 236.016
Gezinshereniging – ouders van erkende vluchteling – 
art. 10 Vw. – bewijs afstamming – verwantschapsband – uit 
eerder arrest RvV blijkt dat verwantschap wordt aangeno-
men als een feit – kennelijk onredelijk om verwantschap te 
betwisten – vernietiging

RvV 10 april 2020, nr. 235.038
Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – 
art. 47/1 Vw. – Marokkaans huwelijk niet erkend – deug-
delijk bewezen duurzame relatie – HvJ 5 september 2012, 
C-83/11, Rahman – verschillende documenten voorgelegd
inzake duurzaam karakter relatie – zorgvuldigheidsplicht
– vernietiging

RvV 16 maart 2020, nr. 234.094
Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 43 Vw. – 
openbare orde – verschillende veroordelingen – niet meer 
dan 3 dagen opgesloten – onafgebroken werk sinds 2017 – 
afbetaling huis – zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

RvV 12 maart 2020, nr. 233.996
Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – bewijs 
 huwelijk – huwelijksakte van Egyptische ambassade in 
Brussel – huwelijk op consulaat door Belg niet mogelijk – 
weigering erkenning – geen rechtsgeldig huwelijk – art. 27 
WIPR – verwerping

RvV 9 maart 2020, nr. 233.702
Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig 
kind – art. 40ter Vw. – geen samenwoonst – niet intentie 
om zich bij het kind te voegen – affectieve en/of financiële 
banden onvoldoende aangetoond – niet kennelijk onrede-
lijk – verwerping
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RvV 5 maart 2020, nr. 233.626
Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner 
van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende 
 bestaansmiddelen – inkomsten verzoeker zelf – art. 42 Vw. 
– behoefteanalyse – verzoeker heeft voltijds contract van
onbepaalde duur – inkomsten verzoeker hebben invloed op
bestaansmiddelen referentiepersoon – vernietiging

Kort verblijf
RvV 27 maart 2020, nr. 234.604
Kort verblijf – visum type C – eerdere weigering visum door 
Noorwegen – eerdere weigering leidt niet automatisch tot 
nieuwe weigering – individueel onderzoek – onzorgvuldig 
– vernietiging

Medische redenen
RvS 29 juni 2020, nr. 247.946
Art. 9ter Vw. – ongegrond – vernietiging door RvV – MedCOI 
– motiveringsplicht – redenering van ambtenaar-genees-
heer moet begrijpelijk zijn – verwerping

RvV 14 april 2020, nr. 235.105
Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid  adequate 
 behandeling – Noord-Macedonië – Roma – rapport 
 Europese Commissie – tekortkomingen inclusie Roma in 
de gezondheidszorg – vernietiging

Niet-begeleide minderjarigen
RvV 21 april 2020, nr. 235.459
NBMV – niet-begeleide minderjarige – bijlage 38 – duur-
zame oplossing – hoger belang van het kind – eenheid van 
gezin – socio-economische situatie ouders in Marokko – 
 algemene rapporten – onderzoek ter plaatse – garanties 
voor opvang en zorg – niet kennelijk onredelijk – verwerping

Staatlozen
Rb. Gent 18 juni 2020, nr. 18/858/B
Staatloze – art. 1 Verdrag van New York – Angolese af-
komst – registratie geboorte in Angola – niet aanvaard als 
bewijs Angolese nationaliteit – al het mogelijke gedaan 
om  Angolese nationaliteit te verkrijgen – theoretisch bezit 
Angolese nationaliteit – feitelijk staatloze – erkenning als 
staatloze

SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND

Arbh. Brussel 20 mei 2020, nr. 2020/AB/179
Opvang – verzoeker om internationale bescherming – 
meervoudige aanvraag – onontvankelijk verklaard – be-
roep bij RvV – coronacrisis – COVID-19 – ernstige medische 
problematiek – art. 4, 3° Opvangwet – individuele motive-
ring – situatie grondig veranderd door lockdown – risico op 
besmetting door verblijf op straat – gegrond – verplichting 
Fedasil om opvang te verlenen
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NATIONALITEIT

Cass. 6 februari 2020, nr. C.19.0203.N
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 3° 
WBN – echtelijke samenleving gedurende 3 jaar vooraf-
gaandelijk aan de verklaring – verwerping

Rb. Brugge 8 juni 2020, nr. 20/52/B
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 11bis WBN 
– nationaliteitsverklaring door ouders voor kind – ouders
gekend bij staatsveiligheid – nationaliteitsverklaring in be-
lang van het kind – kind kan niet verantwoordelijk  worden
gesteld voor gedrag van ouders – geen verblijfsrechte-
lijk voordeel – negatief advies ongegrond – toekenning
 Belgische nationaliteit

Rb. Brugge 17 februari 2020, nr. 19/990/B
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 
2° WBN – onduidelijkheid over geboortedatum – identi-
teitsfraude – gewichtig feit eigen aan de persoon – exacte 
geboortedatum kan niet worden bepaald – niet geregis-
treerd in Afghanistan – schrijven CGVS – geen valse iden-
titeit – administratieve onvolmaaktheden in informatica-
systeem waardoor verschillende geboortedag en -maand 
werd ingegeven – negatief advies ongegrond – toekenning 
 Belgische nationaliteit

RECHTSBESCHERMING

RvV 2 juli 2020, nr. 237.902
Dublin III – Oostenrijk – formulier vrijwillige terugkeer – 
geen uitvoerbare beslissing – geen aanvechtbare rechts-
handeling – beroep onontvankelijk – verwerping

RvV 24 juni 2020, nr. 237.408
Gezinshereniging – visumaanvraag – UDN – geen verwij-
derings- of terugdrijvingsmaatregel – wil van de wetge-
ver – gewone schorsings- en annulatieprocedure is daad-
werkelijk rechtsmiddel – verwerping

VARIA

RvS 27 februari 2020, nr. 247.151
Opvang – tijdelijk opvangcentrum in Zoutleeuw – verzet 
buurtbewoners – kort geding – spoedeisend – geen objec-
tieve reden – Fedasil is gespecialiseerde overheidsdienst 
– sfeer van achterdocht en verdachtmaking – verwerping

RECHTSPRAAKOVERZICHT

• Hof van Justitie van de Europese Unie 
(1 mei 2020 tot 31 juli 2020)
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HvJ 18 juni 2020, zaak C-754/18, Ryanair t. Országos
Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese 
Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Artikelen 5, 10 en 20 – Recht 
van een derdelander die familielid is van een Unieburger, 
om een lidstaat binnen te komen – Bewijs dat de betrok-
kene dit recht geniet – Bezit van een verblijfskaart als 
familielid van een Unieburger – Bezit van een duurzame 
verblijfskaart

HvJ 2 juli 2020, zaak C-18/19, WM t. Stadt Frankfurt am 
Main
Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke 
 normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer 
van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 
grondgebied verblijven – Omstandigheden van bewaring – 
Artikel 16, lid 1 – Inbewaringstelling in een gevangenis met 
het oog op verwijdering – Onderdaan van een derde land 
die een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde 
of de openbare veiligheid

HvJ 16 juli 2020, zaak C-517/17, Milkiyas Addis t. 
 Bundesrepublik Deutschland
Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht – Asielbeleid – Gemeenschappelijke procedu-
res voor de toekenning en intrekking van de internatio-
nale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikelen 14 
en 34 – Verplichting om een persoon die om internatio-
nale  bescherming verzoekt in de gelegenheid te stellen 
persoonlijk gehoord te worden voordat zijn verzoek niet-
ontvankelijk wordt verklaard – Niet-nakoming van de ver-
plichting tijdens de procedure in eerste aanleg – Gevolgen

HvJ 16 juli 2020, zaken C-133/19, C-136/19, C-137/19, 
B.M.M., B.S., B.M., B.M.O. t. Belgische Staat 
Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid
en recht – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging
– Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 4, lid 1 – Begrip ‘minder-
jarig kind’ – Artikel 24, lid 2 van het Handvest van de grond-
rechten van de Europese Unie – Belangen van het kind –
Artikel 47 EU-Handvest van de grondrechten – Recht op
een doeltreffende voorziening in rechte – Kinderen van de
gezinshereniger die meerderjarig zijn geworden tijdens de
beslissingsprocedure of de gerechtelijke procedure tegen
de beslissing tot afwijzing van het verzoek om gezins-
hereniging

• Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(1 mei 2020 tot 31 juli 2020)

EHRM (GK) 5 mei 2020, nr. 3599/18, M.N. en anderen t. 
België, noot. E. WAUTERS
Artikel 1 EVRM – Visum met het oog op een verzoek om 
internationale bescherming – Aanvraag bij Belgische 
ambassade – Artikel 32 Visumcode – HvJ 7 maart 2017, 
nr. C-638/16 – Artikel 3 EVRM – Artikel 6 EVRM – Artikel 13 
EVRM – Geen territoriale bevoegdheid – Onontvankelijk
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EHRM 12 mei 2020, nr. 42321/15, Sudita Keita t. Hongarije 
Artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven) – Staat-
loosheid – VN-Verdrag betreffende de status van staat-
lozen – Positieve verplichting – Langdurige moeilijkheden 
voor staatlozen om hun rechtspositie te regulariseren – 
Onzekerheid van de rechtspositie met negatieve gevolgen 
voor de toegang tot gezondheidszorg en werk – Gebrek 
aan een doeltreffende en toegankelijke procedure of een 
combinatie van procedures die het mogelijk maken om 
verder verblijf en status vast te stellen met inachtneming 
van de belangen van het privéleven – Onvermogen om te 
voldoen aan wettelijke vereisten voor de status van staat-
lozen in strijd met de internationale publiekrechtelijke 
 verplichtingen

EHRM 2 juni 2020, nr. 49773/15, S.A. t. Nederland
Geen schending artikel 3 EVRM bij uitwijzing naar  Soedan 
– Geen schending artikel 13 EVRM – Soedan – Geloof-
waardigheid – Algemene situatie die op zich geen risico 
van mishandeling in strijd met het Verdrag inhoudt – Niet- 
Arabische etnische afkomst: op zich geen risico van vervol-
ging of ernstige schade in Khartoem – Geen betrokkenheid 
bij verzet tegen het huidige regime of andere  individuele 
factoren of aanwijzingen voor een negatief belang van de 
autoriteiten

EHRM 2 juni 2020, nr. 3138/16, Azerkane t. Nederland 
Artikel 8 EVRM – Uitzetting – Gerechtvaardigde beslis-
singen om een verblijfsvergunning in te trekken en een 
inreisverbod van tien jaar op te leggen, geboren en geto-
gen in Nederland – Bedreiging van de openbare orde en 
de veiligheid – Geen bewijs voor de onmogelijkheid of de 
uitzonderlijke moeilijkheid om zich in Marokko te vestigen 
– Zeer ernstige gevolgen van de bestreden maatregelen 
voor het gezin en het privéleven van verzoeker, gelet op de 
duur van zijn verblijf in Nederland en de beperkte banden 
met  Marokko – Billijk evenwicht

EHRM 25 juni 2020, nr. 9347/14, Moustahi t. Frankrijk 
Niet-begeleide minderjarigen – Terugdrijving aan de grens 
van Mayotte naar de Comoren – Geen voogd aangesteld 
– Willekeurige verbinding met onbekende volwassene –
Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmen-
selijke en vernederende behandeling) – Schending artikel 
5, § 1 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) – Schending 
artikel 5, § 4 (recht op een effectief rechtsmiddel tegen 
detentiebeslissing) – Schending artikel 8 EVRM (recht op 
gezins- en privéleven) – Schending artikel 4, Protocol nr. 4 
EVRM – Verbod op collectieve uitzetting – Schending arti-
kel 13 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel) – Geen 
schorsend rechtsmiddel

EHRM 23 juli 2020, nrs. 40503/17, 42902/17, 43643/17, 
M.K. en anderen t. Polen 

grens – Schending artikel 4, Protocol nr. 4 EVRM (verbod 
op collectieve uitzetting) – Verklaringen en documenten 
van asielzoekers meermaals genegeerd door de grens-
politie – Schending artikel 13 EVRM (recht op daadwerke-
lijk rechtsmiddel) – Geen schorsend beroep – Schending 
artikel 34 EVRM – Uitwijzing en weigering behandeling 
asielaanvraag ondanks voorlopige maatregelen (art. 39 
Procedurereglement)

EHRM 2 juli 2020, nr. 54962/18, N.H. en anderen t. 
 Frankrijk 
Jonge volwassen alleenstaande asielzoekers in  Frankrijk 
– Laattijdige registratie van asielaanvraag – Geen  opvang
of bestaansmiddelen gedurende 262 en 133 dagen –
 Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering en onmen-
selijke en vernederende behandeling) – Geen schending
artikel 3 EVRM – Geen opvang of bestaansmiddelen ge-
durende 28 dagen – Drempel van de ernst niet bereikt –
 Morele  schadevergoeding van 10.000 tot 12.000 euro

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

WETGEVING

• Publicatieblad van de Europese Unie 
(4 juli 2020 tot 14 oktober 2020)

• Belgisch Staatsblad (4 juli 2020 tot 14 oktober 2020)

MEDEDELINGEN
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Schending artikel 3 EVRM (verbod op foltering, onmense-
lijke en vernederende behandeling) – Gezin Tsjetsjeense 
asielzoekers – Geen toegang tot asielprocedure aan de 
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