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117 Filipe Van Huylenbroeck
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RvV 2 december 2020, nr. 245.378
Inreisverbod – 6 jaar – transmigrant – art. 74/11 Vw. –
openbare orde – binnendringen in havengebied – art. 1 en
546/1 Strafwetboek – geen criminele straf – wanbedrijf –
gebrek criminele ingesteldheid – disproportioneel – vernietiging

152

RvV 25 november 2020, nr. 244.774
BGV – bijlage 13 – art. 74/13 Vw. – gezinshereniging aangevraagd – traag handelen gemeentebestuur – kan verzoeker niet kwalijk worden genomen – retributie betaald
– DVZ had zich kunnen informeren – vernietiging

153

RvV 13 november 2020, nr. 243.975
BGV – COVID-19 – corona – verbod op niet-essentiële reizen – staat afgifte BGV niet in de weg – tijdelijke belemmering om uitvoering te geven aan BGV - verwerping

155

RvV 4 november 2020, nr. 243.631
Inreisverbod – bijlage 13sexies – 8 jaar – Unieburger –
art. 44nonies Vw. - openbare orde – uit vrije wil naar B
 elgië
gekomen om mee te werken met gerecht – verblijf als
gevangene – rekening houden met omstandigheden van
het geval – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

156

RvV 14 september 2020, nr. 240.814
BGV – verzoeker om internationale bescherming – bijlage 13quinquies – art. 74/13 Vw. – aanvraag 9ter na BGV
– mentale gezondheid – België behandelde asielaanvraag
omwille van gezondheidsproblemen, hoewel Polen verantwoordelijke lidstaat was – onzorgvuldig onderzoek –
vernietiging

156

RvV 17 augustus 2020, nr. 239.710
Inreisverbod – bijlage 13sexies – art. 1, § 1, 8° Vw. –
twee modaliteiten voor inreisverbod - nationaal inreis
verbod – art. 11, vierde lid Terugkeerrichtlijn – formulering
betreden beslissing – geen schending zorgvuldigheids
beginsel - verwerping

RECHTSLEER
118 Isabelle De Gols

De impact van de Brexit op het verblijfsrecht van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden

131 Astrid Declercq

De termijn van vrijstelling van de materiële voorwaarden bij gezinshereniging met begunstigden van internationale bescherming: onvoldoende waarborgen voor een
effectieve vrijstelling
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149
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Aanvraag in België van een machtiging tot verblijf

RvV 23 oktober 2020, nr. 242.795
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – financiële toegankelijkheid medische zorg
in Kenia – verzoeker is werkonbekwaam – verzekering
afhankelijk van werkvergunning – niet aannemelijk dat

verzoeker werkvergunning zal krijgen – vernietiging
RvV 14 september 2020, nr. 240.808
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – geen identiteitsdocument
voorgelegd – documentaire ontvankelijkheidvoorwaarde –
geen BGV – geen toetsing art. 8 EVRM – verwerping

Detentie en verwijdering

RvS 14 januari 2021, nr. 249.488
Gevestigde vreemdeling – einde verblijf – art. 22 Vw. –
openbare orde – jonger dan 12 jaar bij aankomst in België
– GwH 18 juli 2019, nr. 122/2019 – toepassing art. 22 Vw.
enkel mogelijk bij terrorisme of zeer zware criminaliteit –
vernietiging
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158
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160
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Gezinsvorming- en hereniging

RvV 30 november 2020, nr. 245.116
Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter
Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – wijziging van job – van uitzendkracht naar vaste tewerkstelling
– bestaansmiddelen moeten stabiel zijn, niet tewerkstelling – kennelijk onredelijk – vernietiging
RvV 12 oktober 2020, nr. 242.087
Gezinshereniging – familielid van erkende vluchteling
– weigering visum – art. 10 Vw. – uitzondering op voorwaarden bestaansmiddelen en huisvesting bij aanvraag
binnen het jaar – aanvraag na verstrijken periode van een
jaar - overmacht – sluiting ‘Maison Schengen’ in Congo –
onmogelijkheid aanvraag in te dienen – HvJ 7 november
2018, C-380/17 - individuele omstandigheden onderzoeken
- vernietiging
RvV 28 september 2020, nr. 241.527
Gezinshereniging – kind subsidiaire beschermde – beslissing genomen onder voorbehoud – bottest – DNA-test
– mail DVZ – overschrijden redelijke termijn – kennelijk
onredelijk – resultaten bottest wijzen niet met zekerheid
op meerderjarigheid – geen termijn bepaald door DVZ –
vernietiging
RvV 28 september 2020, nr. 241.523
Gezinshereniging – ouder van een Belgisch kind – openbare orde – art. 43 Vw. – radicaal islamitisch gedachtegoed – veroordeling – valse verklaringen – geweldpleging
– actueel gevaar – vrijheid onder voorwaarden – niet kennelijk onredelijk – verwerping
RvV 17 september 2020, nr. 241.134
Gezinshereniging – art. 10, § 1, eerste lid, 7° Vw. – ouders
van erkende vluchteling – aanvraag 4 dagen na meerderjarigheid – intentie om aanvraag voor meerderjarigheid in
te dienen – overmacht - HvJ 12 april 2018, nr. C-550/18 –
datum aankomst betrokkene en datum indienen asielverzoek is bepalend voor beoordeling minderjarigheid – HvJ
7 november 2018, nr. C-380/17 – beoordeling objectieve
verschoonbare omstandigheden bij gezinshereniging met
een erkend vluchteling – vernietiging
RvV 19 augustus 2020, nr. 239.883
Gezinshereniging – einde verblijf – referentiepersoon
overleden tijdens visumprocedure – overlijdensakte pas
voorgelegd na aankomst in België – art. 74/20 Vw. - fraude
– fraus omnia corrumpit – intentie – verwerping

Internationale bescherming

RvV 28 oktober 2020, nr. 243.251
Verzoek om internationale bescherming – asiel –
Afghanistan – verzoeker voert aan nooit in Afghanistan te
hebben gewoond – ter terechtzitting verklaart verzoeker
Pakistaan te zijn – Hazara – geen veralgemeende vervolging Hazara in Pakistan – 5 jaar lang leugenachtige ver-

klaringen volgehouden gedurende procedures voor RvV en
RvS - weigering
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RvV 9 oktober 2020, nr. 242.059
Intrekking vluchtelingenstatus – asiel – Kameroen –
vluchtelingenstatus toegekend omwille van homoseksuele
geaardheid – wettelijke samenwoning met een vrouw
aangevraagd – verschillende keren teruggekeerd naar
land van herkomst – art. 55/3/1, § 2 Vw. – terugkeer naar
herkomstland was voor erkenning – seksuele voorkeur
is evolutief – psychologische attesten met betrekking tot
biseksuele geaardheid – behoud vluchtelingenstatus

166

RvV 7 september 2020, nr. 240.518
Verzoek om internationale bescherming – asiel – E
 ritrea
– medewerkingsplicht – art. 48/6, § 1 Vw. – verklaringen omtrent reisroute en eerdere plaatsen van verblijf
zijn geen kernelementen – geen sluitend bewijs voor een
legaal vertrek – vernietiging

167

RvV 1 september 2020, nr. 240.401
Intrekking vluchtelingenstatus - Bosnië-Herzegovina –
mentale beperking – medewerkingsplicht – geen capaciteit om zich mondeling of schriftelijk formeel uit te drukken – fraude door vader – verzoeker niet zelf verantwoordelijk – valse informatie betrekking op constitutieve elementen van vrees voor vervolging – bevestiging intrekking

167

RvV 11 augustus 2020, nr. 239.572
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Syrië –
minderjarig – aanvraag door ouders – familie heeft subsidiaire bescherming in Spanje – geen onderzoek naar reële
bescherming – vernietiging

169

170
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Medische redenen

RvV 6 november 2020, nr. 243.716
Art. 9ter Vw. – uitsluiting – art. 9ter, § 3 Vw. – art. 55/4
Vw. – ernstig misdrijf – veroordelingen – tijdsverloop – niet
noodzakelijk dat het om actuele ernstige misdrijven gaat –
verwerping
RvV 26 augustus 2020, nr. 240.057
Art. 9ter Vw. – ongegrond – Venezuela - medische
behandeling beschikbaar – economische crisis – relevante
bronnen aangebracht door verzoeker – geen werkelijke
toegankelijkheid medische zorg – vernietiging

Niet-begeleide minderjarigen

RvV 26 oktober 2020, nr. 242.974
NBMV – bijlage 38 – art. 59/56 Vw. – art. 61/14 Vw. – duurzame oplossing – verzoeker was minderjarig op moment
bestreden beslissing, maar meerderjarig op ogenblik
uitspraak – bevel niet meer uitvoerbaar – geen actueel
belang – verwerping
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SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BIJSTAND
172

GwH 4 februari 2021, nr. 17/2021
Sociale zekerheid - Kinderbijslag - Toekenning van
verhoogde gewaarborgde gezinsbijslag - Voorwaarden Begrip ‘feitelijk gezin’ - Illegaal op het grondgebied verblijvende persoon

176

Arbrb. Luik 3 februari 2021, nr. 21/1/C
Opvang – OTP – bijlage 26quater – specifieke traject –
document van medewerking – gedwongen om te kiezen
tussen twee fundamentele rechten – recht op vrijheid
– recht op menselijke waardigheid – effectiviteit beroep
– schorsende werking – art. 27 Dublin III-Vo. – art. 3 en
13 EVRM – recht op effectieve opvang is in huidige omstandigheden een illusie

180

HvJ 17 december 2020, zaak C-808/18, Europese Commissie t. Hongarije
Niet-nakoming – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht –
Beleid inzake grenscontroles, asiel en immigratie – Richtlijnen 2008/115/EG, 2013/32/EU en 2013/33/EU – Procedure voor de toekenning van internationale bescherming –
Daadwerkelijke toegang – Grensprocedure – Procedurele
waarborgen – Verplichte plaatsing in transitzones – Bewaring – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders –
Rechtsmiddel dat is ingesteld tegen de bestuurlijke besluiten waarbij het verzoek om internationale bescherming is
afgewezen – Recht om op het grondgebied te blijven

181

HvJ 14 januari 2021, zaak C-441/19, TQ t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
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 – Artikel 5, onder a), artikel 6, leden 1
en 4, artikel 8, lid 1, en artikel 10 – Terugkeerbesluit dat
wordt uitgevaardigd tegen een niet-begeleide minderjarige – Belang van het kind – Verplichting voor de betrokken lidstaat om zich vóór de vaststelling van een terugkeerbesluit ervan te overtuigen dat die minderjarige wordt
teruggestuurd naar een familielid, een aangewezen voogd
of adequate opvangfaciliteiten in het land van terugkeer
– Louter op de leeftijd van de minderjarige gebaseerd
onderscheid voor de toekenning van een verblijfsrecht –
Terugkeerbesluit waarop geen verwijderingsmaatregelen
zijn gevolgd

182

HvJ 24 februari 2021, zaak C-673/19, M e.a. tegen Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en T
Prejudiciële verwijzing – Asiel en immigratie – Richtlijn
2008/115/EG – Artikelen 3, 4, 6 en 15 – Vluchteling die
illegaal op het grondgebied van een lidstaat verblijft –

Inbewaringstelling met het oog op overbrenging naar een
andere lidstaat – Vluchtelingenstatus in die andere lidstaat
– Beginsel van non-refoulement – Geen terugkeerbesluit
– Toepasselijkheid van richtlijn 2008/115

184

• Europees Hof voor de Rechten van de Mens
(1 november 2020 tot 31 januari 2021)

184

EHRM 17 november 2020, nr. 889/19 en 43987/16, B. en
C. tegen Zwitserland
Artikel 3 (verbod op foltering) - Uitzetting - Ontoereikende
beoordeling van het risico en de beschikbaarheid van
bescherming van de staat tegen mishandeling op grond
van seksuele geaardheid door niet-overheidsactoren in
Gambia - Uitzetting zonder nieuwe beoordeling van deze
aspecten zou een schending vormen

185

EHRM 8 december 2020, nr. 26764/12, Rotaru t. Moldavië
Schending artikel 2 Protocol 4 (vrijheid van verplaatsing)
– weigering verlenging paspoort door ambtenaar van burgerlijke stand – wettelijke rechtsgrond summier – gebrek

NATIONALITEIT
177

Cass. 7 december 2020, nr. P.20.0224.N
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – protocolkaart –
art. 12bis, § 1 WBN – wettelijk verblijf –verblijf overeenkomstig de vreemdelingenwet – art. 4 KB 14 januari 2013
– bezit verblijfsdocument geen voorwaarde voor wettelijk
verblijf van een Unieburger – lijst niet limitatief voor Unieburgers – cassatie

IPR
178

RvV 18 december 2020, nr. 246.433
Gezinshereniging – kind van Belgische vader – art. 40ter
Vw. – art. 44 Vb. – gelegaliseerde geboorteakte – laat
tijdig geregistreerd – art. 18 WIPR – art. 27 WIPR – de
plano erkenning – restrictieve interpretatie art. 18 WIPR
– vernietiging
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• Hof van Justitie van de Europese Unie
(1 november 2020 tot 31 januari 2021)

180

HvJ 10 december 2020, zaak C-616/19, M.S., M.W., G.S. t.
Minister for Justice and Equality
Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid
en recht – Asielbeleid – Procedure voor toekenning en intrekking van de vluchtelingenstatus – Richtlijn 2005/85/
EG – Artikel 25, lid 2 – Niet-ontvankelijkheidsgronden
– Niet-ontvankelijkverklaring door een lidstaat van een
verzoek om internationale bescherming op grond dat aan
de verzoeker tevoren in een andere lidstaat subsidiaire
bescherming is toegekend – Verordening (EG) nr. 343/2003
– Verordening (EU) nr. 604/2013

115

116

T.Vreemd. 2021, nr. 2

aan procedurele waarborgen tegen willekeur – geen onderzoek van juridische argumenten van verzoeker – geen
evenredigheidstoets door nationale rechters – 3.000 euro
morele schadevergoeding

186

EHRM 10 december 2020, nr. 56751/16 en 33762/17,
Shiksaitov t. Slovakije
Schending Art. 5, lid 1, sub f - Uitlevering - Gebrek aan
zorgvuldigheid van de autoriteiten bij de beoordeling van de
toelaatbaarheid van de uitlevering van verzoeker aan zijn
land van herkomst, ondanks de toekenning van de vluchtelingenstatus door een andere EU-lidstaat - Uitlevering
gevraagd door het land waar verzoeker zou zijn vervolgd
- Onderzoek van de Slowaakse autoriteiten gewettigd in
het licht van de uitsluitingen van het Verdrag van Genève
van 1951 met betrekking tot de extraterritoriale werking
van de door Zweden toegekende vluchtelingenstatus Algehele detentie van verzoeker in afwachting van zijn uitlevering heeft meer dan 21 maanden geduurd – Schending
Art 5, § 5 - Schadeloosstelling - Geen afdwingbaar recht
op schadeloosstelling voor buitensporig lange detentie in
strijd met art. 5, § 1 – 8.500 euro morele schadevergoeding

187

EHRM 22 december 2020, nr. 43936/18, Usmanov t.
Rusland
Schending artikel 8 (recht op privé- en gezinsleven) – vervallenverklaring Russische nationaliteit – onvolledige
informatie over familieleden bij verkrijging nationaliteit – formalistische aanpak door nationale autoriteiten
– Europees Verdrag inzake nationaliteit – onevenredige
maatregel – verwijderingsbeslissing – vrouw en kinderen
Russische burgers – geen belangenafweging door nationale autoriteiten – 3.000 euro morele schadevergoeding
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•P
 ublicatieblad van de Europese Unie
(3 februari 2021 tot 14 april 2021)
• Belgisch Staatsblad
(3 februari 2021 tot 14 april 2021)
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