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RECHTSPRAAK

VERBLIJFSWETGEVING

Aanvraag in België van een machtiging tot verblijf
RvS 5 februari 2021, nr. 249.734
Art. 9bis Vw. – zonder voorwerp – inreisverbod – art. 74/11 
en 74/12 Vw. – HvJ 26  juli 2017, C-225/16, Ouhrami – 
rechtsgevolgen inreisverbod – HvJ 8  mei 2018, C-82/16, 
K.A. – art. 20 VWEU niet relevant voor 9bis-aanvraag – ver-
nietiging

RvV 14 januari 2021, nr. 247.472
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandig-
heden – geen Belgische ambassade in Kosovo – adminis-
tratieve onmogelijkheid – disproportioneel moeilijk om 
aanvraag in Bulgarije in te dienen – RvS 9 december 2009, 
nr. 198.769 – sluiting zaak – zware financiële gevolgen – 
art. 8 EVRM – vernietiging

Bijzondere statuten
RvV 18 januari 2021, nr. 247.609
Aanvraag status langdurig ingezetene – art.  15bis Vw. – 
bestaansmiddelen – geen eigen inkomsten – verbintenis 
tot tenlasteneming – verklaring – Provinciaal Overste Orde 
van Augustijnen – art. 5 Richtlijn 2003/109 – HvJ 3 oktober 
2019, nr. C-302/18, X v. Belgische Staat – vernietiging

Detentie en Verwijdering
RvV 25 februari 2021, nr. 250.009
Vrijheidsbeperkende maatregel – verbod om toegewezen 
gemeente te verlaten, beschikbaar blijven voor coaches 

en dagelijkse melding bij plaatselijke politie – art. 7, vier-
de lid  Vw. – rechtsmacht RvV – geen vrijheidsberovende 
maatregel – art.  39/1, §  1 Vw. – mogelijkheid opheffing 
door minister doet geen afbreuk aan bevoegdheid RvV om 
wettigheid vrijheidsbeperkende maatregel te onderzoeken 
– art. 63 en 68 Vw. – art. 47 EU-Handvest – evenredigheid 
– geen perspectief op daadwerkelijke verwijdering binnen 
redelijke termijn – schending zorgvuldigheidsbeginsel – 
vernietiging

RvV 21 januari 2021, nr. 247.924
Intrekking verblijfsrecht – art. 11 Vw. – bijlage 14ter – geen 
werkelijk huwelijksleven – slachtoffer familiaal geweld – 
uitzonderingsgrond art.  11, §  2, vierde lid  Vw. – samen-
woonstverslag stad Antwerpen – standaardformulier – van 
verzoekster kan niet worden verwacht dat ze spontaan 
partnergeweld aan wijkagent signaleert – stuk daterend 
van voor bestreden beslissing – vernietiging

RvV 21 december 2020, nr. 246.615
BGV – bijlage 13septies – leidende rol in terroristische or-
ganisatie – veroordelingen – verlies Belgische nationaliteit 
– onbeperkt verblijf voorafgaandelijk aan verkrijgen Bel-
gische nationaliteit – geen toegang tot verblijf bij verlies 
nationaliteit – art. 3 EVRM – art. 8 EVRM – verwerping

KI Brussel 18 februari 2021, nr. 2021/760
Detentie – BGV – risico op onderduiken – inreisverbod – 
Marokko – geen laissez-passer – art. 7, tweede lid Vw. – 
art.  15 Terugkeerrichtlijn – geen redelijk vooruitzicht op 
een reële verwijdering – vrijlating

Gezinsvorming en -hereniging
RvS 16 februari 2021, nr. 249.844
Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – stabiele en toerekende 
bestaansmiddelen – IGO – inkomensgarantie voor ouderen 
– financiële maatschappelijke dienstverlening – aanvul-
lende bijstand – geen rekening mee houden bij beoordelen 
bestaansmiddelen – vernietiging
✎ met noot M. QUENÉ, “Inkomensgarantie voor ouderen 
telt niet mee bij gezinshereniging met statische Belgen”
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RvS 3 april 2020, nr. 247.370
Gezinshereniging – ouder van een minderjarige Belg – in-
reisverbod – HvJ 26 juli 2017, C-225/16, Ouhrami – rechts-
gevolgen inreisverbod – Hof van Justitie heeft zich enkel 
uitgesproken over berekening van de duur van het inreis-
verbod – HvJ 8 mei 2018, C-82/16, K.A. – art. 20 VWEU – 
afhankelijkheidsverhouding – RvV heeft zich beperkt tot 
algemene stelling dat inreisverbod geen rechtsgevolgen 
heeft – geen uitspraak gedaan of onderzoek in het licht van 
art. 20 VWEU vereist is – vernietiging

RvS 15 januari 2020, nr. 246.628
Gezinshereniging – echtgenoot van erkende vluchteling – 
visum type D – art. 74/20, § 1 Vw. – fraus omnia corrumpit 
– vervalst document – Somalische documenten – geen wil 
om te frauderen – toepassing art.  74/20, §  1 Vw. vereist 
intentie – vernietiging

RvV 26 maart 2021, nr. 251.748
Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger 
– art.  47/1 Vw. – weigering door gemeente – geen pas-
poort met geldig inreisvisum voorgelegd – HvJ 25 juli 2002, 
C-459/99, Brax – HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman 
– art. 41, § 2 Vw. – niet kennelijk onredelijk – art. 8 EVRM 
– verwerping

RvV 15 februari 2021, nr. 249.056
Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter 
Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – her-
komst van de bestaansmiddelen – beschikken – doel wet-
gever – GwH 26 september 2013, nr. 121/2013 – gelijke be-
handeling Belgen en derdelanders – HvJ 3 oktober 2019,  
nr. C-302/18 – herkomst van de middelen is geen beslis-
send criterium – HvJ 12 december 2019, nrs. C-381/18 en 
C-382/19, G.S en V.G. – HVJ 17 juli 1997, nr. C-28/95, Leur-
Bloem – RvS 24 oktober 2017, nr. 239.533 – RvS 17 januari 
2017, nr. 237.044 – vermijden uiteenlopende uitleggingen 
– richtlijnconforme uitlegging – GwH 24  oktober 2019, 
nr. 149/2019 kon nog geen rekening houden met HvJ 3 ok-
tober 2019, nr. C-302/18 – vernietiging

RvV 9 februari 2021, nr. 248.812
Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van 
een Belg – art.  40ter Vw. – (fictieve) moeder/zoonrelatie 
– geen liefdesrelatie – art. 40bis, § 2, 2° Vw. – samenle-
vingsproject dat vergelijkbaar is met dat van echtgenoten – 
GwH 28 januari 2021, nr. 13/2021 – huwelijksbeletsel – niet 
kennelijk onredelijk – verwerping
✎ met noot S. EGGERMONT en F. SWENNEN, “Gezinsher-
eniging als waren zij gehuwd”

RvV 26 januari 2021, nr. 248.196
Gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 40ter 
Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – behoef-
teanalyse – mogelijkheid DVZ om inlichtingen te vragen 
– geen wettelijke verplichting – duidelijk onvoldoende be-
staansmiddelen – bijlage 19ter voldoende duidelijk – ver-
werping  
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RvV 23 december 2020, nr. 246.790
Gezinshereniging – wettelijk partner van een Belg – 
art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen 
– behoefteanalyse – eigen woning – invaliditeit – algemene 
veronderstellingen in bestreden beslissing – kosten on-
derhoud woning – medische kosten – zorgvuldigheidsbe-
ginsel – vernietiging

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. C-550/16, 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
✎ met noot L. BRUIJNEN, “Gezinshereniging na kindhu-
welijk: in het hoger belang van het kind?”

Internationale bescherming
RvS 3 december 2020, nr. 249.122
Verzoeker om internationale bescherming – asiel – uitslui-
ting – art. 1 F Vluchtelingenconventie – geen oordeel over 
vluchtelingenstatus noodzakelijk – geen insluiting voor 
uitsluiting – verwerping

RvV 30 april 2021, nr. 253.776
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Turkije 
– vrees voor ex-man en schoonfamilie – femicide – gen-
dergerelateerd geweld – onvoldoende bescherming – 
art. 48/7 Vw. – erkenning vluchtelingenstatus

RvV 11 maart 2021, nr. 250.868
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Pa-
lestijnse origine – Gaza – ernstige financiële problemen  
UNRWA – COVID-19 – art. 55/2 Vw. – art. 1, D Vluchtelin-
genverdrag – erkenning vluchtelingenstatus

RvV 18 november 2020, nr. 244.375
Opheffing vluchtelingenstatus – Afghanistan – art.  55/3 
Vw. – vrees voor vervolging niet langer actueel – funda-
menteel, duurzaam gewijzigde situatie – opheffing beves-
tigd

RvV 10 november 2020, nr. 243.874
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Marokko 
– ganse leven in België gewoond – uitsluiting subsidiaire 
bescherming – openbare orde – deelname aan terroris-
tische organisatie – terreurverdachte in Marokko – geen 
bewijs dat mensenrechten geschonden zullen worden – 
art. 3 EVRM – COI-informatie over Marokko – verbetering 
mensenrechtensituatie – rechtspraak EHRM – art.  55/4 
Vw. – weigering vluchtelingenstatus – uitsluiting subsidi-
aire bescherming
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Medische redenen
RvV 22 december 2020, nr. 246.625
Art. 9ter Vw. – ongegrond – medische zorg niet toeganke-
lijk in land nationaliteit – verblijfsvergunning in Argentinië 
– onderzoek met betrekking tot land verblijfsvergunning 
– decisief criterium – DVZ haalde info uit asielaanvraag 
– weigering om reden waarop verzoeker onmogelijk kon 
anticiperen – attest Argentijnse ambassade – geen ver-
blijfsrecht meer in Argentinië – vernietiging

RvV 15 december 2020, nr. 246.131
Art. 9ter Vw. – ongegrond – adequate behandeling – equiva-
lent medicijn – bijwerkingen – RvS 5 juni 2020, nr. 247.716 
– werkzame behandeling mogelijk – verwerping

Staatlozen
Rb. Luik 5 februari 2021, nr. 20/770/B
Staatloosheid – staatloze – Palestijnse origine – art. 1 Ver-
drag van New York 1954 betreffende de Status van Staat-
lozen – Palestijnse staat niet erkend door België – Mon-
tevideoconventie – tegenstrijdige rechtspraak – positie 
federale overheid doorslaggevend – gegrond – toekenning 
statuut staatloze

Studenten
RvV 1 februari 2021, nr. 248.519
Derdelandsstudent – aanvraag statuutwijziging naar zoek-
jaar – art. 9bis Vw. – art. 25 Richtlijn (EU) 2016/801 – niet 
omgezet in Belgisch recht – voldoende duidelijke bepaling 
– rechtstreekse werking – vernietiging

Unieburgers
RvV 22 december 2020, nr. 246.624
Einde verblijf – Unieburger – bijlage 21 – verblijf als werk-
nemer – art.  42bis, §  2, 1° Vw. – tijdelijke arbeidsonge-
schiktheid – onzorgvuldige bevraging door DVZ – zorgvul-
digheidsbeginsel – vernietiging

NATIONALITEIT

GwH 27 mei 2021, nr. 77/2021
Nationaliteit – verkrijging van de Belgische nationaliteit 
– voorwaarden – onafgebroken wettelijk verblijf – gezins-
hereniging – familielid van een Belg die geen gebruik heeft 
gemaakt van het recht van vrij verkeer – hiaat tussen twee 
verblijfsstatuten

Rb. Antwerpen 12 maart 2021, nr. 20/1177/B
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 5° 
WBN – deelname aan het leven van de onthaalgemeen-
schap – participatie niet aangetoond – negatief advies ge-
grond – Belgische nationaliteit niet toegekend
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GwH 25 februari 2021, nr. 25/2021
Internationaal privaatrecht – vaststelling van de naam – 
toepasselijk recht – kind geboren in België dat de bescher-
ming van de vluchtelingenstatus geniet

Cass. 25 januari 2021, nr. C.18.0055.N
Schijnhuwelijk – weigering huwelijk te voltrekken – laat-
tijdige beslissing – art. 167 BW – verplichting huwelijk te 
voltrekken – termijn niet verlengd – verwerping

Rb. Brugge 7 mei 2021, nr. 20/1693/B
Akte van bekendheid – verzoeker was vroeger erkend 
vluchteling, maar is Belg geworden – geboorteakte nodig 
in kader van huwelijk – aflevering geboorteakte door CGVS 
niet meer mogelijk – getuigen – vader en oudere broer – 
homologatie akte van bekendheid

Rb. Antwerpen 5 maart 2021, nr. 20/1717/B
Nationaliteit – akte van bekendheid – art. 5, § 3 en 4 WBN – 
onmogelijkheid om geboorteakte te bekomen – Somalië – 
getuigen onvoldoende op de hoogte van de feiten waartoe 
zij als getuige optreden – geen homologatie akte van be-
kendheid – machtiging tot afleggen beëdigde verklaring

RECHTSPRAAKOVERZICHT

 • Hof van Justitie van de Europese Unie 
(1 februari 2021 tot 30 april 2021)

HvJ 4 maart 2021, zaak C-193/19, A t. Migrationsverket
Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht – Grenscontroles, asiel en immigratie – Schengen-
uitvoeringsovereenkomst – Raadpleging van het Schen-
geninformatiesysteem (SIS) bij de behandeling van een 
verblijfsaanvraag die is ingediend door een onderdaan van 
een derde land die in dat systeem is gesignaleerd ter fine 
van weigering van toegang – Artikel 25, lid 1 – Schengen-
grenscode – Toegangsvoorwaarden voor onderdanen van 
derde landen – Artikel 6, leden 1 en 5 – Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie – Artikel  7 en arti-
kel 24, lid 2 – Weigering om een verblijfstitel met het oog 
op gezinshereniging te verlengen omdat de identiteit van 
de aanvrager niet ondubbelzinnig is aangetoond

HvJ 11 maart 2021, zaak C-112/20, M.A. t. Belgische staat
Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2008/115/EG – Artikel 5 
– Terugkeerbesluit – Vader van een minderjarig kind dat 
Unieburger is – Inaanmerkingneming van het belang van 
het kind bij de vaststelling van het terugkeerbesluit

HvJ 15 april 2021, zaak C-194/19, H.A. t. Belgische staat
Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – 
Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de be-
handeling van een verzoek om internationale bescherming 
– Artikel  27 – Rechtsmiddelen – Inaanmerkingneming 
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van gegevens die dateren van na het overdrachtsbesluit –  
Effectieve rechterlijke bescherming

HvJ 20 mei 2021, zaak C-8/20, L.R. t. Bundesrepublik 
Deutschland
Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht – Grenscontroles, asiel en immigratie – Asielbeleid 
– Richtlijn 2013/32/EU – Gemeenschappelijke procedures 
voor de toekenning en de intrekking van de internatio-
nale bescherming – Verzoek om internationale bescher-
ming – Niet-ontvankelijkheidsgronden – Artikel  2, onder 
q) – Begrip ‘volgend verzoek’ – Artikel 33, lid 2, onder d) 
– Afwijzing door een lidstaat van een verzoek om inter-
nationale bescherming wegens de niet-ontvankelijkheid 
ervan omdat een vorig verzoek van de betrokkene is af-
gewezen in een derde land dat met de Europese Unie een 
overeenkomst heeft gesloten betreffende de criteria en de 
mechanismen voor de vaststelling van de staat die verant-
woordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek 
dat is ingediend in een van de staten die partij zijn bij die 
overeenkomst – Definitieve beslissing van het Koninkrijk 
Noorwegen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(1 februari 2021 tot 30 april 2021)

EHRM 2 maart 2021, nr. 36037/17, R.R. e.a. tegen Honga-
rije 
Schending artikel  3 EVRM (materieel) – Mensonterende 
behandeling – Leefomstandigheden in transitzone Röszke 
die de drempel van de ernst van de situatie overschrijden, 
gelet op de lange duur van de opsluiting gedurende bijna 
vier maanden – Schending artikel 5, § 1 en 4 – Onwettige 
de facto detentie in transitzone op basis van te ruime uit-
legging van wettelijke bepalingen en bij gebreke van for-
mele, met redenen omklede beslissing – Ontbreken van 
tijdslimieten en mate van beperking van bewegingsvrijheid 
– Onmogelijkheid om rechterlijke toetsing van rechtmatig-
heid van detentie te vragen

EHRM 11 maart 2021, nr. 6865/19, Feilazoo tegen Malta
Schending artikel  34 – Belemmering van de uitoefening 
van het recht op een individueel verzoekschrift voor het 
EHRM – Belemmering van de correspondentie tussen het 
EHRM en verzoeker door gevangenisautoriteiten, en on-
doeltreffende vertegenwoordiging in rechte –  Schending 
artikel 3 EVRM (materieel) – Mensonterende behandeling 
– Inadequate detentieomstandigheden, in het bijzonder 
door de buitensporig strenge en lange periode van de facto 
isolatie, en blootstelling van verzoeker aan gezondheids- 
risico’s door onnodige plaatsing bij nieuwkomers in  
COVID-19-quarantaine – Schending artikel 5, lid 1 – Recht-
matige detentie – Gronden voor verzoekers detentie niet 
gedurende gehele periode geldig, gelet op het later ont-
breken van vooruitzicht op uitzetting – Gebrek aan actieve 
en zorgvuldige stappen van autoriteiten met het oog op uit-
zetting van verzoeker tijdens detentieperiode

EHRM 25 maart 2021, nr. 40324/16 en 12623/17, Bivolaru 
en Moldovan tegen Frankrijk
Artikel  3 (verbod op foltering, onmenselijke en verne-
derende behandelingen) – Uitlevering aan Roemenië op 
basis van Europees aanhoudingsbevel – Geen schending 
op basis van toekenning vluchtelingenstatus door Zweden  
10 jaar eerder – Vrees voor vervolging niet meer gegrond 
en actueel – Geen schending wegens vluchtelingenstatuut 
– Vermoeden van gelijkwaardige bescherming in de EU-
rechtsorde – Fundamentele en structurele gebreken i.v.m. 
detentieomstandigheden in Roemenië – Onvoldoende mi-
nimale individuele ruimte in de cel – Voldoende feitelijke 
basis om het vermoeden weer te leggen – Schending arti-
kel 3 wegens detentieomstandigheden

EHRM 15 april 2021, nr. 5560/19, K.I. tegen Frankrijk
Schending artikel 3, procedureel vlak (verbod op foltering, 
onmenselijke en vernederende behandelingen) – Uitwij-
zing naar Rusland na beëindiging vluchtelingenstatuut na 
veroordeling wegens terrorisme – Behouden hoedanigheid 
vluchteling na beëindiging statuut – Onvoldoende ex-nunc 
onderzoek van het non-refoulementbeginsel ten aanzien 
van de bewaring van de hoedanigheid van vluchteling – Be-
horen tot geviseerde groep door Russische autoriteiten

WETGEVING

 • Publicatieblad van de Europese Unie
(15 april 2021 tot 20 juli 2021)

 • Belgisch Staatsblad
(15 april 2021 tot 20 juli 2021)
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