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Aanvraag in België van een machtiging tot verblijf
RvV 29 oktober 2019, nr. 228.190
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – India als land van verblijf – 
Tibetanen – individuele beoordeling – Tibetaanse partner 
heeft geen ‘registration certificate for Tibetans’ – risico op 
seksueel geweld – art. 8 EVRM – zorgvuldigheidsbeginsel 
– vernietiging

Arbeidsmigratie
RvV 30 oktober 2019, nr. 228.290
Weigering verblijf als arbeidsmigrant – bijlage 48 – 
 artikel 61/25-5, § 1, 3° Vw. – aanvraag vanuit België met 
Attest van Immatriculatie – geen toelating of machtiging 
tot verblijf – verwerping

Asiel en subsidiaire bescherming 
RvV 21 augustus 2019, nr. 225.044
Intrekking subsidiaire bescherming – art. 21 en 23 Vw. – 
openbare orde – ernstig misdrijf – mensensmokkel – enkel 
vervolging voorlidmaatschap organisatie – effectieve deel-
name aan feiten mensensmokkel heeft geen implicatie op 
beoordeling gevaar voor openbare orde – verwerping

RvV 20 maart 2019, nr. 218.531
Intrekking subsidiaire bescherming – Syrische en Poolse 
nationaliteit – Poolse nationaliteit verzwegen bij asielaan-
vraag – subsidiaire bescherming toegekend ten aanzien 
van Syrië – intrekking op basis van Poolse nationaliteit – 
art. 55/5/1, § 2, 2° Vw. – situatie van moslims in Polen – 
intrekking subsidiaire bescherming bevestigd 

RvV 14 maart 2019, nr. 218.300
Verzoek om internationale bescherming – asiel –  Jordanië 
– moeder van onbepaalde nationaliteit is erkend vluch-
teling – asielaanvraag individueel beoordeeld – andere 
 nationaliteit dan moeder – eenheid van familie – belang 
van het kind – weigering

RvV 4 maart 2019, nr. 217.889
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Rwanda 
– land van gewoonlijk verblijf – geboren in België – geen 
mogelijkheid om nationaliteitsbewijs te krijgen – enig 
 duidelijk aanknopingspunt is afgelegde DNA-test – biolo-
gische vader is Belg – land van gewoonlijk verblijf is België 
– weigering

Detentie en Verwijdering
RvS 21 oktober 2019, nr. 245.826
BGV – inreisverbod – geen termijn vrijwillig vertrek – open-
bare orde – art. 74/11, § 1 Vw. – verblijfstitel afgegeven door 
Italië – uitzonderingsgeval van art. 6.2 Richtlijn 2008/115 – 
DVZ was verplicht terugkeerbesluit met inreisverbod op te 
leggen – vernietiging

RvV 18 december 2019, nr. 230.498
BGV – bijlage 13septies – aangehouden bij aangifte 
 geboorte kind – hoger belang van het kind – zorgvuldig-
heidsbeginsel – art. 8 EVRM – art. 74/13 Vw. – vernietiging

RvV 23 oktober 2019, nr. 227.796
BGV – bijlage 13septies – openbare orde – drugsfeiten – 
art. 74/13 Vw. – zoon verblijft in jeugdinstelling – verzoe-
ker in gevangenis – gezinsleven – begin van bewijs – art. 8 
EVRM – vernietiging
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RvV 9 september 2019, nr. 225.862
Einde verblijfsrecht – opheffing subsidiaire bescherming – 
openbare orde – art. 21 Vw. – ernstige bedreiging – straf 
met elektronisch toezicht – toont niet aan dat er geen 
voor de maatschappij gevaarlijke criminele ingesteldheid 
 bestaat – verwerping

Gezinsvorming- en hereniging
RvV 16 december 2019, nr. 230.201
Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. 
– stabiele en toereikende bestaansmiddelen – herkomst 
bestaansmiddelen – ouders referentiepersoon zijn bereid 
financiële steun te verlenen – referentiepersoon woont 
samen met ouders – persoonlijke inkomsten – GwH 
24 oktober 2019, nr. 149/2019 – redenering voor echtgenoot 
van referentiepersoon a fortiori ook van toepassing op 
inkomsten ouders – kennelijk redelijk – verwerping

RvV 12 december 2019, nr. 230.095
Gezinshereniging – ander familielid van een  Unieburger 
– art. 47/1 Vw. – verzoeker in België gevestigd voor 
 referentiepersoon – art. 3, lid 2 Richtlijn 2004/38 niet van 
toepassing – geen schending vrij verkeer Unieburger – 
verwerping

RvV 3 december 2019, nr. 229.757
Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – 
art. 40ter, § 2, eerste lid, 2° Vw. – vereiste van geldig iden-
titeitsdocument – vervallen paspoort, duplicaat identiteits-
kaart en Nederlands identiteitsbewijs voorgelegd – DVZ 
vereist geldig paspoort – begrip identiteitsdocument is 
ruimer dan paspoort – vernietiging

RvV 25 november 2019, nr. 229.178
Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig 
kind – kind ondertussen meerderjarig geworden – belang 
bij vernietiging – verzoekende partij komt niet langer in 
aanmerking voor gezinshereniging – verwerping

RvV 19 november 2019, nr. 228.971
Gezinshereniging – einde verblijf – nog geen echtschei-
ding – woont nog in hetzelfde huis – geen gezinscel meer 
–  verwerping

RvV 7 november 2019, nr. 228.608
Gezinshereniging – familielid van een Belg – termijn om 
documenten neer te leggen – vervaldag op een zaterdag – 
geen verlenging – art. 52, § 2 Vb. – verwerping

RvV 29 oktober 2019, nr. 228.189
Gezinshereniging – familielid van een erkende vluchteling 
– art. 10 Vw. – bewijs bestaansmiddelen en huisvesting – 
niet van toepassing op aanvragen binnen jaar na erken-
ning als vluchteling – bijzondere omstandigheden – HvJ 
7  november 2018, C-380/17, K, B t. Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie – praktijk DVZ – vernietiging
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RvV 30 september 2019, nr. 226.872
Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – 
feitelijke partner – art. 47/3 Vw. – bewijs duurzame  relatie 
– overtuigende stukken – geen rekening gehouden met 
 inhoud en hoeveelheid WhatsApp-gesprekken – respect 
voor privéleven – verregaande intensiteit – vernietiging

RvV 18 september 2019, nr. 226.232
Gezinshereniging – familielid van een Unieburger –  ouder 
van een minderjarige Unieburger – begrip ten laste – 
herkomst van de bestaansmiddelen – niet afkomstig van 
 gezinshereniger zelf – herkomst irrelevant – art. 7 Richtlijn 
2004/38/EG – HvJ 9 oktober 2004, nr. C-200/02, Kunquian 
Catherine Zhu en Man Lavette Chen t. Secretary of State 
for the Home Department – vernietiging

RvV 6 september 2019, nr. 225.807
Gezinshereniging – familielid van een derdelander – art. 10 
Vw. – termijn – verlenging termijn – beslissing mondeling 
meegedeeld – art. 12bis, § 2, 5e lid Vw. – geen straffe van 
nietigheid – geen vormvereiste die een beroepstermijn 
doet ingaan – verwerping

RvV 30 augustus 2019, nr. 225.451
Gezinshereniging – art. 10, § 1, 7° Vw. – ouder van een 
meerderjarig geworden erkende vluchteling – HvJ 12 april 
2018, nr. C-550/16 – minderjarig op moment indienen 
 verzoek om internationale bescherming – termijn voor 
indiening – redelijke termijn – in concreto beoordeling – 
art. 12 Gezinsherenigingsrichtlijn – vernietiging

RvV 23 augustus 2019, nr. 225.152
Gezinshereniging – art. 47/1 Vw. – ander familielid van 
een Unieburger – F-kaart gekregen na nieuwe aanvraag – 
 beroep tegen weigering eerdere aanvraag – behoud belang 
bij beroep – sneller verkrijgen onvoorwaardelijk verblijfs-
recht – ascendenten Unieburger niet uitgesloten als ‘ander 
familielid’ – vernietiging

RvV 29 juli 2019, nr. 224.344
Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – niet-in-
overwegingname – inreisverbod – termijn inreisverbod 
loopt vanaf moment dat verzoeker grondgebied verlaat – 
 verzoeker verliet grondgebied en keerde terug – vergissing 
– impact binnenkomst die zich gedurende tijdvak inreis-
verbod voordoen – noch uit beslissing noch uit rechtspraak 
Hof van Justitie op te maken – vernietiging

RvV 8 juli 2019, nr. 223.686
Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter 
Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – werk-
loosheidsuitkering – voorwaarde van actief zoeken naar 
werk – art. 56, § 3 en 58 , § 1, eerste lid KB 25 november 
1991 houden de werkloosheidsuitkering – vrijstelling van 
voorwaarde actief werk zoeken voor 60-plussers – GwH 
26 september 2013, nr. 121/2013 – vernietiging
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Medische redenen
RvV 2 december 2019, nr. 229.622
Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid adequate 
 medische behandeling – psychische aandoening niet 
 erkend in Armenië – opgeroepen voor legerdienst – geen 
rekening met medische toestand – vernietiging

RvV 18 november 2019, nr. 228.822
Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – kennelijk ongegrond – 
 medische filter – art. 9ter, § 3, 4° Vw. – onderzoek wanneer 
medische toestand niet duidelijk is – geen banale situatie 
– zorgvuldigheidsplicht – vernietiging

RvV 23 augustus 2019, nr. 225.136
Art. 9ter Vw. – verblijf van onbeperkt duur na 5 jaar – 
 verzoeker moet gemachtigd zijn tot verblijf van beperkte 
duur om verblijf van onbeperkte duur te verkrijgen – art. 13 
Vw. – verwerping

Staatlozen
Cass. 18 februari 2019, C.18.0400.N
Staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Verdrag van 
New York 1954 betreffende de Status van Staatlozen – 
 Palestijnse nationaliteit – Montevideoconventie – interna-
tionaal gewoonterecht – bevolking – bepaald grondgebied 
–  regering – capaciteit om relaties aan te gaan met andere 
 staten – niet afhankelijk van erkenning door andere staten 
–  verwerping

Unieburgers
RvV 31 juli 2019, nr. 224.532
Unieburger – beschikker over voldoende bestaansmidde-
len – art. 40, § 4, eerste lid, 2° Vw. – werk in Nederland – 
interim-arbeid – contracten bepaalde duur – persoonlijke 
situatie – aard en regelmaat inkomsten – redelijkheids-
beginsel – vernietiging

NATIONALITEIT

Cass. 24 oktober 2019, nr. C.19.0159.N
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – gewichtige  feiten 
eigen aan de persoon – art. 15, § 3, eerste lid WBN – 
 opsomming in art. 1, § 2, 4° WBN en art. 2 KB 14 januari 
2013 is niet exhaustief – valse identiteit – verwerping

Brussel 24 oktober 2019, nr. 2019/FQ/3
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – verklaring in 
 buitenland – art. 8, § 1, 2°, b WBN – termijn 5 jaar na 
 geboorte – vervaltermijn, geen verjaringstermijn – hoger 
belang van het kind – overmacht – bijkomende termijn van 
6 maanden verleend
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Brussel 18 december 2018, nr. 2018/FQ/13, noot 
L.  DENYS
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 5° 
WBN – voorwaarde van 10 jaar hoofdverblijfplaats in  België 
– hoedanigheid van echtgenote van een personeelslid van 
de Europese Commissie – protocolkaart – art. 7bis WBN – 
art. 10 Vw. – KB 14 januari 2013 – limitatief – verblijf onder 
protocolkaart valt hier niet onder – ongegrond

Rb. Kortrijk 6 februari 2020, nr. 19/807/B
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – gewichtig feit 
 eigen aan de persoon – identiteit kan niet gecontroleerd 
noch gewaarborgd worden – geboortedatum 00.00.1981 
– erkende vluchteling – getuigschrift van geboorte afge-
leverd door CGVS – geen twijfel over identiteit bij CGVS – 
art. 57/6, 8° Vw. – geloof behoudens tegenbewijs – geen 
 reden om te twijfelen aan identiteit van verzoeker – econo-
mische participatie niet aangetoond – heropening debatten

RECHTSBESCHERMING

RvS 21 oktober 2019, nr. 245.827
Art. 8 EVRM – geen uitdrukkelijke motiveringsplicht – 
 belangenafweging – fair balance-toets – geen eis dat 
 belangenafweging uitdrukkelijk moest worden opgeno-
men in aanvankelijk bestreden beslissing – verwerping

IPR

RvV 12 september 2019, nr. 226.037
Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 27 
WIPR – bigamie naar Nederlands recht – weigering 
 erkenning buitenlandse huwelijksakte – referentiepersoon 
heeft wettelijke samenwoning in België – niet verbonden 
door huwelijk met andere persoon – definitie bigamie in 
 Nederland – foutieve beoordeling – zorgvuldigheidsbegin-
sel – vernietiging

RECHTSPRAAKOVERZICHT

 • Hof van Justitie van de Europese Unie 
(1 november 2019 tot 31 januari 2020) 

HvJ 8 mei 2018, Zaak C-82/16, K.A. e.a. t. Belgische Staat, 
noot A. PAHLADSINGH
Prejudiciële verwijzing – Grenscontroles, asiel en immigra-
tie – Artikel 20 VWEU – Handvest van de Grondrechten van 
de Europese Unie – Artikelen 7 en 24 – Richtlijn 2008/115/
EG – Artikelen 5 en 11 – Derdelander tegen wie een inreis-
verbod is uitgevaardigd – Verblijfsaanvraag met het oog op 
gezinshereniging met een burger van de  Europese Unie die 
zijn recht op vrij verkeer nooit heeft uitgeoefend – Weige-
ring de aanvraag te behandelen
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HvJ 12 december 2019, gevoegde zaken C-381/18 en 
C-382/18, G.S. en V.G. t. Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid
Prejudiciële verwijzing – Grenstoezicht, asiel en immigra-
tie – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/86/EG – Recht op 
gezinshereniging – Vereiste voorwaarden voor de uitoefe-
ning van het recht op gezinshereniging – Begrip ‘redenen 
van openbare orde’ – Afwijzing van een verzoek om  toegang 
en verblijf van een gezinslid – Intrekking of niet-verlenging 
van een verblijfstitel van een gezinslid

HvJ 12 december 2019, zaak C-519/18, T.B. t. Bevándor-
lási és Menekültügyi Hivatal
Prejudiciële verwijzing – Immigratiebeleid – Recht op ge-
zinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 10, lid 2 – 
Facultatieve bepaling – Voorwaarden voor de uitoefening 
van het recht op gezinshereniging – Niet in artikel 4 ge-
noemd gezinslid van een vluchteling – Begrip ‘ten laste 
komende persoon’

HvJ 12 december 2019, zaak C-380/18, Staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid tegen E.P.
Prejudiciële verwijzing – Grenstoezicht, asiel en immigra-
tie – Verordening (EU) 2016/399 – Uniecode voor de over-
schrijding van de grenzen door personen (Schengengrens-
code) – Artikel 6 – Toegangsvoorwaarden voor onderdanen 
van derde landen – Begrip ‘bedreiging van de openbare 
orde’ – Terugkeerbesluit tegen een illegaal verblijvende 
onderdaan van een derde land

HvJ 27 februari 2020, zaak C-836/18, Subdelegación del 
Gobierno en Ciudad Real t. RH
Prejudiciële verwijzing – Artikel 20 VWEU – Burgerschap 
van de Europese Unie – Burger van de Unie die nooit 
 gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer – 
Aanvraag voor een tijdelijke verblijfskaart voor de echtge-
noot die onderdaan van een derde land is – Afwijzing – Ver-
plichting om in de behoeften van de echtgenoot te voor-
zien – Onvoldoende bestaansmiddelen van de Unieburger 
– Samenwoonverplichting van de echtgenoten – Nationale 
wettelijke regeling en praktijk – Effectief genot van de 
 belangrijkste aan de Unieburgers toegekende rechten – 
Verlies daarvan

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(1 november 2019 tot 31 januari 2020)

EHRM 14 januari 2020, nr. 75953/16, D. en anderen t. 
Roemenië 
Geen schending art. 2 (recht op leven) en art. 3 EVRM 
( verbod op foltering en onmenselijke en vernederen-
de  behandeling) – Uitwijzing van soenniet naar Irak na 
 veroordeling gerelateerd aan terrorisme – Onvoldoende 
 individueel risico – Schending art. 13 EVRM (daadwerke-
lijk rechtsmiddel) – Beroep niet van rechtswege schor-
send – Geen schending artikel 8 EVRM (recht op gezins- en 
 privéleven)

EHRM 14 november 2019, nr. 25244/18, N.A. t. Finland 
Schending art. 2 (recht op leven) en 3 EVRM (verbod op 
foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) 
– Soennitische Irakees vermoord na terugkeer – Weigering 
asielaanvraag na twee levensbedreigende incidenten – 
Geen adequaat onderzoek – Terugkeer niet echt vrijwillig

EHRM 21 november 2019, nr. 47287/15, Ilias en Ahmed t. 
Hongarije
Grote Kamer – Schending artikel 3 EVRM voor de verwij-
dering naar Servië (unaniem) – Geen schending artikel 3 
EVRM voor de omstandigheden in de transitzone van 
 Röszke (unaniem) – Klachten onder artikel 5 (1) en (4) 
over het verblijf in de transitzone onontvankelijk ratione 
 materiae (bij meerderheid)

WETGEVING

 • Publicatieblad van de Europese Unie 
(14 februari 2020 tot 14 april 2020)

 • Belgisch Staatsblad
 (14 februari 2020 tot 14 april 2020)
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