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 nr. 101 967 van 29 april 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X handelend in eigen naam en samen met  X handelend in de 

hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van X, X en X, die allen verklaren van Iraakse 

nationaliteit te zijn, op 5 december 2012 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 28 september 2012 tot weigering van de afgifte van visa type D. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gelet op de beschikking van 22 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. LANCKMANS, die loco advocaat F. GELEYN verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. X diende samen met haar drie minderjarige kinderen een aanvraag in tot afgifte van een visum type 

D, teneinde haar echtgenoot M. N. K., aan wie in België de subsidiaire beschermingsstatus werd 

toegekend, te kunnen vervoegen. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 28 september 2012 de beslissingen tot weigering van de afgifte van visa 

type D aan H. B. F. H. en aan haar drie minderjarige kinderen. Deze beslissingen, die verzoekers op 7 

november 2012 ter kennis werden gebracht, zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“Betrokkene kan zich niet beroepen op de richtlijnen van art, 10bis, §2, van de wet van 15/12/1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen ; gewijzigd door da wet van 08/07/2011. De te vervoegen vreemdeling bewijst niet op 

afdoende wijze (of legt geen enkel bewijs voor) dat hij over stabiele, regelmatige en voldoende 
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bestaansmiddelen beschikt zoals bepaald in artikel 10, §5 om in zijn eigen behoeften en die van zijn 

familieleden te voorzien en om te voorkomen dat zij ten laste vallen van de openbare overheden. Deze 

bestaansmiddelen moeten ten minste gelijk, zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in 

artikel 14,§1,3° van de wet van 28 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 

 

Immers uit de voorgelegde documenten blijkt dat de heer [K. M. N.] een equivalent leefloon ontvangt 

van het OCMW. Betrokkene is dus reeds zelf ten laste van de Staat en kan bijgevolg niet voorkomen dat 

zijn familieleden, in case echtgenote en 3 kinderen, ten laste zouden vallen van de openbare overheden 

zoals art 10§5 van hogervernoemde wet stipuleert. 

Bovendien vermeldt het voorgelegde huurcontract dat de woonst betrokken mag worden door slechts 1 

enkel persoon; in geval overtreding kan de eigenaar het contract stopzetten. Er werd aan betrokkene 

dan ook gevraagd: om een toestemming van de eigenaar voor te leggen opdat 4 extra personen zich op 

hetzelfde adres zouden mogen vestigen. Echter werd dit document niet aangeleverd zodat niet voldaan 

is aan de voorwaarde inzake huisvesting, 

De visumaanvraag wordt dan ook geweigerd, Voor da Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Maatschappelijke Integratie, getekend: [A. H.], Attaché. 

Betrokkene roept bij de indiening van de visumaanvraag de schending van art 3 van het EVRM niet in - 

betreffende haar specifieke situatie - (immers toont geen enkel element aan dat er sprake is van 

uitzonderlijke humanitaire omstandigheden eigen aan de betrokkene zelf) zodat de Dienst 

Vreemdelingenzaken niet verweten kan worden de visumaanvraag niet vanuit deze positie te hebben 

behandeld 

 

Motivatie: 

Betrokken(e) kan zich niet beroepen op de richtlijnen van art. 10, §1, al.1, 4° of 5° of art. 10bis, §2, 

naargelang het geval, van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen gewijzigd door de wet van 08/07/2011. De te 

vervoegen vreemdeling bewijst niet op afdoende wijze (of legt geen enkel bewijs voor) dat hij over 

stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen beschikt zoals bepaald in artikel 10, §5 om in zijn 

eigen behoeften en die van zijn familieleden te voorzien en om te voorkomen dat zij ten laste vallen van 

de openbare overheden. Deze bestaansmiddelen moeten ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig 

procent van het bedrag bedoeld in artikel 14,§1,3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie. 

Aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in hogervermeld artikel niet voldaan werd, wordt de 

visumaanvraag geweigerd, De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. 

Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe 

visumaanvraag de andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij 

nodig acht.” 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat geen 

standpunt meer dient te worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

2.2. Verweerder heeft nagelaten om het administratief dossier neer te leggen binnen de in artikel 39/81, 

tweede lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) bepaalde termijn van 

acht dagen na de kennisgeving van het beroep. Overeenkomstig artikel 39/59, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet worden de door verzoekers vermelde feiten derhalve als bewezen geacht, tenzij zij 

kennelijk onjuist zijn. 

 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 10, § 1, 4°, artikel 10, § 2, 

tweede, derde en vijfde lid, artikel 10, § 5, artikel 10bis, § 2, artikel 12bis en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 1 tot en met 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht, van het 

redelijkheidsbeginsel, van het proportionaliteitsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel, “van het 
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beginsel van behoorlijk bestuur van een rechtvaardige procedure dat aan de overheid oplegt om te 

oordelen rekening houdend met het geheel van elementen van het dossier”, van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, van de 

artikelen 2, 3, 9 en 10 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te 

New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 en van de artikelen 10, 

11, 22 en 191 van de Grondwet. Zij betogen tevens dat er sprake is van een kennelijk beoordelingsfout 

en van een vergissing in de motieven.  

 

Zij verschaffen volgende toelichting: 

 

“EERSTE ONDERDEEL : schending van artikel 10, § 1
e
, 4°, artikel 10 §2 alinea’s 2, 3 en 5, artikel 10 

bis, §2 en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ; schending van de artikelen 1 tot 4 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, schending 

van het beginsel van behoorlijk bestuur van zorgvuldigheid, schending van het algemeen beginsel tot 

materiële motiveringsplicht van administratieve handelingen, en wegens kennelijke fout in de 

beoordeling en interpretatie en fouten in de motieven, schending van de artikelen 10,11, 22 et 191 van 

de Grondwet 

 

Overwegende dat de reden waarom verzoekers de toekenning van een visum voor een verblijf van 

langere duur in België zien weigeren gelegen is in het feit dat de Heer [K. M. N.], echtgenoot van [S. M.] 

en de vader van hun kinderen, « ne prouve pas à suffisance qu’il dispose de moyens de subsistances 

stables, réguliers et suffisants tels que prévu au §5 de l’article 10 pour subvenir à ses propres besoins et 

à ceux des membres de sa famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge pour les 

pouvoirs publics, ces moyens devant être au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à 

l’article 14 §1er 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale». 

 

(vrije vertaling: "niet voldoende aantoont dat hij beschikt over stabiele, regelmatige en toereikende 

bestaansmiddelen zoals voorzien in §5 van artikel 10 om te voorzien in zijn eigen noden en deze van 

zijn familieleden zodat deze laatste niet ten laste vallen van de openbare overheden, deze middelen 

moeten minstens gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14 §1
 e

  3° van 

de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie") 

 

Dat deze motivering is ontleend aan een lezing van de wet die niet overeenstemt met de wil van de 

wetgever ingeschreven in de laatste hervorming ingevoerd door de wet van 8 juli 2001 tot wijziging van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging, gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad op 12 september 2001 en van kracht sinds 22 september 2011. 

 

Dat bij lezing van de parlementaire werkzaamheden er geen twijfel bestaat over de wil van de wetgever 

om de voorwaarden tot gezinshereniging voor diegenen die het statuut van subsidiaire bescherming 

genieten te conformeren aan deze die gelden voor zij die als vluchteling erkend zijn: 

 

« Met het oog op de nodige coherentie worden anderzijds ook de personen die subsidiaire bescherming 

genieten (...) vrijgesteld van de vigerende voorwaarden die voor de onderdanen van derde landen 

gelden bijeen aanvraag tot gezinshereniging. » (Verantwoording, Amendement °112 van de dames 

Fonck en Delacroix-Rolin, Doc. Pari., 2010-11, n°53-0443/006, p. 2) ; 

 

« Mevrouw Isabel Casteleyn, vertegenwoordigster van de staatssecretaris, (...) Wat de subsidiaire 

bescherming betreft (...) is men binnen de regering tot een consensus gekomen om hen aan hetzelfde 

stelsel te onderwerpen, op grond van het feit dat het subsidiair statuut van dezelfde aard is als het 

asielrecht (...). Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V) sluit zich aan bij die interpretatie» 

(Verslag namens de commissie voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt 

uitgebracht door de dames Leen Dierick en Catherine Fonck, Doc. Parl., Kamer, 2010-11, n°53-

0443/018, p. 91 en 92) ; 

 

«Aangezien personen die subsidiaire bescherming genieten, wat de voorwaarden inzake gezins-

hereniging betreft op dezelfde manier behandeld worden als erkende vluchtelingen, (...)» 

(Advies van de Raad van State n°49356/4 van 4 april 2011, Doc. Parl., Kamer, 2010-11, n°53-0443/015, 

p. 13). 
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«Bovendien moet de situatie van de erkende vluchtelingen worden gelijkgesteld met die van de 

personen die de subsidiaire bescherming genieten, zodat in een gelijke behandeling wordt voorzien.» 

(De Heer Denis Ducarme (MR), d'oc 53 443/18, p. 179) ; 

 

Dat echter, terwijl het nochtans duidelijk is dat het de wil van de wetgever was om personen die de 

subsidiaire bescherming genieten op dezelfde wijze als erkende vluchtelingen te behandelen voor wat 

de voorwaarden voor gezinshereniging betreft, een technische vergissing in de wet is geslopen, 

inderdaad, de gunstiger voorwaarden voor gezinshereniging voor personen die de subsidiaire 

bescherming genieten staan onder het nieuwe artikel 10 van de wet van 15 december 1980. Welnu, 

deze bepaling is slechts van toepassing op familieleden van een vreemdeling die «toegelaten of 

gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk » (art. 10, § 1, 4° Wet 15/12/1980). 

Personen die de subsidiaire bescherming genieten zijn evenwel slechts toegelaten tot een verblijf van 

beperkte duur gedurende de eerste vijf jaar van hun verblijf in België. Bijgevolg kunnen zij zich, in 

principe, niet beroepen op artikel 10 van de wet van 15 december 1980 en moeten zij hun verzoek tot 

gezinshereniging aanvragen op basis van artikel 10 bis van dezelfde wet, dat de gezinshereniging voor 

personen met een beperkt verblijf regelt. Artikel 10 bis voorziet op zijn beurt evenmin enige uitzondering 

voor personen die de subsidiaire bescherming genieten; 

 

Dat, de wil van de wetgever nochtans duidelijk blijkt uit de parlementaire werkzaamheden en dat deze 

technische vergissing niet tot gevolg mag hebben dat deze wil van de wetgever niet wordt 

gerespecteerd en dat diegenen die erkend zijn als vluchteling anders worden behandeld dan diegenen 

die de subsidiaire bescherming genieten; 

 

Dat de wil om de voorwaarden van gezinshereniging voor familieleden van personen die het statuut 

vluchteling genieten toe te passen op familieleden van personen die de subsidiaire bescherming 

genieten tevens duidelijk kan vastgesteld worden bij het lezen van artikel 10, §1
 e

 , 4° van voornoemde 

wet van 15/12/1980 dat bepaalt dat : 

 

«de volgende familieleden van een vreemdeling die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten of 

gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur In het Rijk of sedert minimaal twaalf maanden 

gemachtigd is om er zich te vestigen. Die termijn van twaalf maanden vervalt indien de echtelijke band 

of het geregistreerde partnerschap reeds bestond voor de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk 

aankwam of indien zij een gemeenschappelijk minderjarig kind hebben, of indien het familieleden betreft 

van een vreemdeling die erkend is als vluchteling of die de subsidiaire bescherming geniet» 

 

Dat artikel 10 bis, §2 van de wet moet gelezen worden in het licht van artikel 10 van de wet en de wil 

van de wetgever; 

 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zelf in een recent arrest van 20 januari 2012 n° 73 660 

(stuk 6) betreffende het verzoek gedaan door een echtgenote om haar echtgenoot in België, die genoot 

van het statuut van de subsidiaire bescherming, te vervoegen, heeft erkend dat artikel 10 §2 alinea 5 

van de wet van 15 december 1980 van toepassing is op de vreemdeling die het statuut van de 

subsidiaire bescherming geniet: 

 

« Il ne semble pas que la condition de la possession de moyens d’existence dans le chef du mari de la 

requérante soit en l’espèce une condition prévue par la loi du 15 décembre 1980 pour que la 

requérante, qui est son conjoint, puisse bénéficier du regroupement familial. En effet, même si le champ 

d’application personnel de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 vise le conjoint étranger d'un 

étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s’y 

établir et qu’en l’espèce le mari de la requérante, qui bénéficie de la protection subsidiaire, n’est admis 

au séjour que pour une durée limitée, cette disposition semble applicable à la requérante dès lors qu'elle 

prévoit en faveur des bénéficiaires de la protection subsidiaire, en l’espèce son mari, plusieurs 

exceptions aux conditions qu’elle met à l’exercice du regroupement familial. Ainsi, l’article 10 §2 alinéa 5 

de la loi du 15 décembre 1980 prévoit une telle exception, qui paraît nécessairement applicable à 

l’étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire qui n’est admis au séjour que pour une durée limitée 

(...) » 

 

(vrije vertaling:" Het lijkt er niet op dat de voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen in hoofde van 

de echtgenoot van de verzoekster in casu een voorwaarde is die voorzien is door de wet van 15 

december 1980. Inderdaad, zelfs indien het persoonlijk toepassingsgebied van artikel 10 van de wet van 
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15 december 1980 de vreemde partner viseert van een vreemdeling toegelaten of gemachtigd tot een 

verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of gemachtigd om er zich te vestigen en in dit geval de 

echtgenoot van de verzoekster, die de subsidiaire bescherming geniet, slechts toegelaten is tot een 

verblijf van beperkte duur, lijkt deze bepaling toepasbaar op de verzoekster nu zij immers in 

verschillende uitzonderingen voorziet voor subsidiair beschermden, zoals in casu haar echtgenoot, met 

betrekking tot de voorwaarden voor gezinshereniging. Aldus, voorziet artikel 10, § 2, alinea 5 van de wet 

van 15 december 1980 in een dergelijke uitzondering, die noodzakelijkerwijs toepasbaar is op de 

personen met subsidiaire bescherming die slechts toegelaten zijn tot ene verblijf van beperkte duur (...)") 

 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest 76.023 van 28 februari 2012, geveld in 

uiterst dringende noodzakelijkheid, heeft geoordeeld dat: « Même si le champ d’application personnel 

de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 vise les membres de la famille d’un étranger admis ou 

autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s’y établir, l’exception 

prévue dans son §2, alinéa 5, paraît nécessairement applicable aux membres de famille de l’étranger 

bénéficiaire de la protection subsidiaire qui n’est admis au séjour que pour une durée limitée, dès lors 

qu’une des conditions d’application de cette exception est « que la demande de séjour sur la base de 

cet article ait été introduite dans l’année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié ou 

octroyant la protection subsidiaire à l’étranger rejoint » ; 

 

(vrije vertaling: "Zelfs indien het persoonlijk toepassingsgebied van artikel 10 van de wet van 15 

december 1980 de familieleden van een vreemdeling toegelaten of gemachtigd tot het Rijk voor een 

verblijf van onbeperkte duur of gemachtigd is om er zich te vestigen viseert, lijkt de uitzondering 

voorzien in zijn §2, alinea 5 noodzakelijkerwijze toepasbaar op familieleden van de vreemdeling die de 

subsidiaire bescherming geniet en die slechts is toegelaten tot een verblijf van beperkte duur, nu één 

van de toepassingsvoorwaarden van deze uitzondering is "dat het verzoek tot verblijf op basis van dit 

artikel werd ingediend in het jaar volgend op de beslissing tot erkenning van de hoedanigheid van 

vluchteling of tot toekenning van de subsidiaire bescherming aan de te vervoegen vreemdeling") 

 

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een nog recenter arrest van 30 maart 2012 n°78639, 

ingevolge een verzoek gedaan door een echtgenote en haar minderjarige kinderen teneinde haar man, 

die de subsidiaire bescherming geniet, in België te vervoegen, heeft overwogen dat (stuk 5) : 

 

« Même si le champ d’application personnel de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 vise les 

membres de famille d’un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée 

illimitée ou autorisé à s’y établir, l’exception prévue dans son § 2, alinéa 5, paraît nécessairement 

applicable aux membres de famille de l’étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire qui n’est admis 

au séjour que pour une durée limitée, dès lors qu’elle vise spécifiquement cette catégorie de personnes, 

qu’il ressort de l’article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 que seule la délivrance d’un titre de séjour 

limité valable un an, prorogeable et renouvelable est prévue dans le chef du bénéficiaire de la protection 

subsidiaire et enfin qu’une des conditions d'application de cette exception est « que la demande de 

séjour sur la base de cet article ait été introduite dans l’année suivant la décision reconnaissant la 

qualité de réfugié ou octroyant la protection subsidiaire à l’étranger rejoint » (dans le même sens : CCE, 

arrêt n° 73 650 du 20 janvier 2012, 76 023 du 28 février 2012, 77 749 du 26 mars 2012 et 78 178 du 28 

mars 2012). Il convient de relever, à cet égard, que le Conseil d’Etat, dans son avis n° 49/356/4 du 4 

avril 2011 sur la proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti 

le regroupement familial des ressortissant de pays non membres de l’UE a pu déduire de la proposition 

de loi qui lui était soumise « (...) qu’en ce qui concerne les conditions du regroupement familial, les 

bénéficiaires de protection subsidiaire sont traités de manière identique aux réfugiés reconnus (...) » 

(DOC 53 0443/015- 2010/2011, p. 13). 

 

En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’époux de la requérante bénéficie de la protection subsidiaire 

depuis le 30 août 2011, que la requérante et ses enfants entrent dans la catégorie de membres de la 

famille visés par l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, que les liens de 

parenté ou d'alliance entre la requérante, ses enfants et leur époux et père sont antérieurs à l’entrée de 

ce dernier sur le territoire belge et que la demande de regroupement familial a été introduite dans 

l’année suivant la décision octroyant la protection subsidiaire à celui-ci. Aux termes du raisonnement qui 

précède, il ne semble dès lors pas que les conditions de la possession de moyens d’existence stables, 

réguliers et suffisants, d’une assurance maladie et d’un logement suffisant et convenable dans le chef 

de l’époux de la requérante soit en l’espèce des conditions prévues par la loi du 15 décembre 1980 pour 
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que la requérante, qui est son conjoint, et leurs enfants mineurs d’âge puissent bénéficier du 

regroupement familial. 

 

A lui seul, le premier grief ainsi énoncé par la partie requérante paraît sérieux et susceptible de justifier 

l’annulation de l’acte attaqué ». 

 

(vrije vertaling: " Zelfs indien het persoonlijk toepassingsgebied van artikel 10 van de wet van 15 

december 1980 de familieleden van een vreemdeling toegelaten of gemachtigd tot het Rijk voor een 

verblijf van onbeperkte duur of gemachtigd is om er zich te vestigen viseert, lijkt de uitzondering 

voorzien in zijn §2, alinea 5 noodzakelijkerwijze toepasbaar op familieleden van de vreemdeling die de 

subsidiaire bescherming geniet en die slechts is toegelaten tot een verblijf van beperkte duur, nu zij 

specifiek deze categorie van personen viseert, dat uit artikel 49/2 van de wet van 15 december 1980 

voortvloeit dat de aflevering van een beperkte verblijfstitel geldig gedurende één jaar, verlengbaar en 

hernieuwbaar enkel is voorzien in hoofde van diegene die de subsidiaire bescherming geniet en 

tenslotte dat één van de toepassingsvoorwaarden van deze uitzondering is "dat het verzoek tot verblijf 

op basis van dit artikel werd ingediend in het jaar volgend op de beslissing tot erkenning van de 

hoedanigheid van vluchteling of tot toekenning van de subsidiaire bescherming aan de te vervoegen 

vreemdeling» (in dezelfde zin : R.V.V., arrest n° 73 660 van 20 januari 2012, 76 023 van 28 februari 

2012, 77 749 van 26 maart 2012 en 78 178 van 28 maart 2012). Het past op dit punt te verwijzen naar 

het feit dat de Raad van State in haar advies n° 49/356/4 van 4 april 2011 op het wetsvoorstel tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen voor wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging 

van niet-EU-onderdanen uit het wetsvoorstel dat haar werd voorgelegd heeft kunnen afleiden « Aan 

gezien personen die subsidiaire bescherming genieten, wat de voorwaarden inzake gezinshereniging 

betreft op dezelfde manier behandeld worden als erkende vluchtelingen, (...)» (DOC 53 0443/015- 

2010/2011, p. 13). 

 

In onderhavig geval wordt niet betwist dat de echtgenoot van de verzoekster de subsidiaire bescherming 

geniet sinds 30 augustus 2011, dat de verzoekster en haar kinderen onder de categorie van de 

familieleden geviseerd door artikel 10, § 1e, alinea 1, 4° van de wet van 15 december 1980 vallen, dat 

de bloed- of aanverwantschap tussen verzoekster, haar kinderen en hun echtgenoot en vader reeds 

bestond van voor de aankomst van deze laatste op het Belgische grondgebied en dat het verzoek tot 

gezinshereniging werd ingediend binnen het jaar volgend op de beslissing die hem het statuut van 

subsidiaire bescherming toekende. Krachtens de voorgaande redenering, lijkt het bijgevolg dat de 

voorwaarden om te beschikken over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen, een 

ziektekostenverzekering en voldoende en behoorlijke huisvesting in hoofde van de echtgenoot van 

verzoekster in casu niet de voorwaarden zijn die worden voorzien door de wet van 15 december 1980 

opdat verzoekster, die zijn echtgenote is, en hun minderjarige kinderen kunnen genieten van 

gezinshereniging. 

 

Op zichzelf, lijkt de eerste grief opgeworpen door de verzoekende partij ernstig en is het vatbaar om de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing te rechtvaardigen ».) 

 

Dat het gepast lijkt in huidig geval toepassing te maken van deze rechtspraak. Dat in casu, het statuut 

van de subsidiaire bescherming van de echtgenoot van verzoekster niet in vraag wordt gesteld. Hij heeft 

dit statuut bekomen op 30/11/2011. De bloed- en aanverwantschap tussen verzoekster, haar kinderen 

en hun echtgenoot en vader bestond voor de aankomst van deze laatste op het Belgische grondgebied. 

Het visumverzoek werd ingediend op 28/09/2012, zijnde binnen het jaar volgend op de beslissing die 

hem de subsidiaire bescherming toekende. 

 

Dat de voorwaarden om te beschikken over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen, 

een ziektekostenverzekering en voldoende en behoorlijke huisvesting in hoofde van de echtgenoot van 

verzoekster aldus niet de voorwaarden zijn die de wet van 15 december 1980 voorziet opdat 

verzoekster, die zijn echtgenote is, en hun minderjarige kinderen van de gezinshereniging kunnen 

genieten; 

 

Dat inderdaad, artikel 10, §2, alinea 5 voorziet dat « Het tweede, en het derde lid zijn niet van 

toepassing op de in § 1, eerste lid, 4°, 5° en 7° bedoelde familieleden van een als vluchteling erkende 

vreemdeling en van een vreemdeling die de subsidiaire bescherming geniet indien de bloed- of 

aanverwantschapsbanden of het geregistreerd partnerschap al bestonden vooraleer de vreemdeling het 

Rijk binnenkwam en voor zover de aanvraag tot verblijf op basis van dit artikel werd ingediend in de loop 
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van het jaar na de beslissing tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling of de toekenning van de 

subsidiaire bescherming van de vreemdeling die vervoegd wordt.». 

 

Dat de wet op dit punt duidelijk is (zij heeft trouwens het voorwerp uitgemaakt van een nota van de 

BCHV die dit samenvallen van voorwaarden duidelijk vermeldde: zie stuk 7) ; 

 

Dat er geen ruimte is voor interpretatie noch voor het toevoegen van een voorwaarde, daar waar de wet 

in een vrijstelling van deze voorwaarde voorziet; 

 

Dat er bijgevolg geen enkele geldige reden is om de toekenning van de visa voor een verblijf van lange 

duur te weigeren aan verzoekers nu de Heer [K. M. N.] geen enkel bewijs van toereikende bestaans-

middelen, noch van een voorwaarde tot behoorlijke huisvesting moet voorleggen bij de aanvraag tot een 

visum van zijn echtgenote (eerste verzoekster) en hun kinderen (tweede, derde en vierde verzoeker); 

 

Dat minstens de reden ingeroepen door verwerende partij geen beslissing tot weigering van visa kan 

rechtvaardigen; 

 

Dat de andere voorwaarden betreffende de toekenning van visa voor een verblijf van lange duur niet 

betwist worden in de motivering van de bestreden beslissing; 

 

Overwegende dat verwerende partij een verkeerde beoordeling en interpretatie geeft aan de 

toepasselijke bepalingen geviseerd in het eerste onderdeel van het middel, een kennelijke interpretatie 

en beoordelingsfout maakt, een vergissing in de motivering van haar beslissing, de artikelen 1 tot 4 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen schendt, en 

het beginsel van behoorlijk bestuur van zorgvuldigheid schendt, het algemeen beginsel tot materiële 

motiveringsplicht van administratieve handelingen schendt; 

 

Overwegende dat de verwerende partij in ieder geval niet uitlegt hoe en waarom zij, terwijl de wet 

betreffende de verplichting om de voorwaarden van toereikende bestaansmiddelen en voldoende 

huisvesting te voldoen, in een vrijstelling voorziet in hoofde van de persoon die de subsidiaire 

bescherming geniet, het zich heeft veroorloofd ten aanzien van de familieleden van deze laatste een 

bewijs te eisen van het feit dat de persoon die de subsidiaire bescherming geniet deze voorwaarden 

vervult; 

 

Dat de bestreden beslissingen niet uitleggen waarom geen toepassing werd gemaakt van artikel 10 van 

de wet of waarom artikel 10 bis van de wet, dat trouwens verwijst naar artikel 10, §5 van de wet, niet 

moet gelezen worden in het licht van artikel 10 van de wet en meer in het bijzonder van artikel 10, §2, 

alinea 5 van de wet ; 

 

Dat de bestreden beslissingen nergens vermelden waarom het zou passen af te zien van de wil van de 

wetgever; 

 

Dat in de bestreden beslissingen [g]een enkele motivering is te vinden omtrent deze kwestie; 

 

Dat het past de bestreden beslissingen te vernietigen ; 

 

Overwegende dat trouwens, indien zou moeten beschouwd worden dat de wet een verschil in 

behandeling doorvoert tussen de familieleden van een persoon erkend als vluchteling en de familieleden 

van een persoon die de subsidiaire bescherming geniet, het passend zou zijn vast te stellen dat dit 

verschil in behandeling in ieder geval onwettelijk is en de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet 

schendt, nu zij op geen enkele wettelijke wijze gerechtvaardigd wordt (geen enkele rechtvaardiging kan 

wettelijk worden ingebracht om dit verschil in behandeling uit te leggen nu de wetgever zelf overweegt 

dat het past de familieleden van diegenen die de subsidiaire bescherming genieten te laten genieten 

van het gunstiger regime dat van toepassing is op de familieleden van de personen die als vluchteling 

zijn erkend); 

 

Dat deze assimilatie van alle vreemdelingen die de subsidiaire bescherming genieten met de 

vreemdelingen die als vluchteling erkend zijn logisch is inzoverre deze twee categorieën van 

vreemdelingen van een internationale bescherming genieten verleend op basis van de richtlijn 

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen 
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van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming 

behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PB L 304 van 30/09/2004 p. 0012 - 0023) ; 

 

Dat een dergelijk verschil in behandeling niet redelijkerwijze kan gerechtvaardigd worden in het licht van 

de wet nu geen enkel doel werd weerhouden teneinde een dergelijk verschil in behandeling te 

rechtvaardigen; 

 

Dat een interpretatie van de wet (en meer specifiek van artikel 10 bis van de wet van 15 december 1980 

voornoemd) waarin familieleden van een vreemdeling die subsidiaire bescherming geniet, dit ontzegt 

wordt bijgevolg in strijd is met de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet ; 

 

Dat zelfs in de veronderstelling dat een dergelijk verschil in behandeling de wil zou geweest zijn van de 

wetgever, het nodig is dat dergelijk verschil in behandeling redelijk zou zijn en dat de gevolgen die 

voortvloeien uit de invoering van een dergelijk verschil in behandeling proportioneel zouden zijn gelet op 

het doel dat zou worden nagestreefd ; 

 

Dat indien Uw Raad van oordeel zou zijn de bestreden beslissingen niet onmiddellijk te moeten 

vernietigen, het past het Grondwettelijk Hof de vragen te stellen die in het dispositief van huidig 

verzoekschrift vermeld zijn; 

 

TWEEDE ONDERDEEL : schending van artikel 10, § 1° 4°, artikel 10 § 2 alinea’s 2, 3 en 5, artikel 10 

bis, §2, artikel 12bis en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen: schending van de artikelen 

1 tot 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen: 

schending van het beginsel van behoorlijk bestuur van zorgvuldigheid, schending van het algemeen 

beginsel tot materiële motiveringsplicht van administratieve handelingen, wegens kennelijke fouten in de 

beoordeling en interpretatie en fouten in de motieven 

 

Overwegende dat in het onmogelijk geval, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelt dat de 

Heer [K. M. N.], echtgenoot en vader van de verzoekende partijen, ten genoegen moet bewijzen dat hij 

beschikt over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen zoals voorzien in artikel 10 § 5 

van de wet van 15 december 1980 om in zijn eigen behoeften en deze van zijn familieleden te voorzien 

teneinde te voorkomen dat deze laatste ten laste van de openbare overheden zouden vallen, men 

niettemin moet vaststellen dat de bestreden beslissingen artikel 12bis §2 alinea 4 van de wet van 15 

december 1980 voornoemd schenden; 

 

Dat artikel 12bis §2 alinea 4 van de wet van 15 december 1980 uiteenzet dat « Indien aan de 

voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 10, § 5, niet 

voldaan is, dient de minister of zijn gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de vreemdeling 

die vervoegd wordt en van zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in 

hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn 

gemachtigde kan hiervoor alle bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, 

doen overleggen door de vreemdeling. » 

 

Dat deze bepaling aan de minister of zijn gemachtigde de verplichting oplegt om in concreto de 

bestaansmiddelen te bepalen in functie van de noden eigen aan diegene die vervoegd wordt en zijn 

familieleden; 

 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken op 12/09/2012 een brief (stuk 8) heeft gericht aan de Heer [K. M. 

N.], diegene die vervoegd wordt, ingevolge het verzoek tot visum wegens gezinshereniging ingediend 

door mevrouw [H. B. F. H.] om onder andere een bewijs […] te vragen van de inkomsten van de te 

vervoegen persoon ; 

 

Dat deze brief niet volstaan opdat de minister zou voldoen aan zijn verplichting de bestaansmiddelen 

van de Heer [K. M. N.] in concreto te bepalen; 

 

Dat door niet aldus te handelen, verwerende partij haar beslissing noch adequaat noch wettelijk 

motiveert en de artikelen 12bis §2, 4° en 62 van de wet van 15 december 1980 miskent; 

 

Overwegende dat de betwiste beslissingen niet toelaten de door verwerende partij gevolgde redenering 

te begrijpen; 
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Dat zij enerzijds preciseert “de vreemdeling bewijst niet op afdoende wijze (of legt geen enkel bewijs 

voor) dat hij over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen beschikt zoals bepaald in artikel 

10 § 5 om zijn eigen behoeften en die van zijn familieleden te voorzien en om te voorkomen dat zij ten 

laste vallen van de openbare overheden”; en anderzijds uiteenzet dat "Immers uit de voorgelegde 

documenten blijkt dat de heer [K. M. N.] een equivalent leefloon ontvangt van het OCMW”; 

 

Dat de vraag zich stelt te weten hoe de administratie aan de ene kant kan overwegen dat de heer [K.] 

geen enkel bewijs bijbrengt dat aantoont dat hij over stabiele regelmatige en toereikende bestaans-

middelen beschikt om vervolgens te bevestigen dat uit de neergelegde documenten blijkt dat de heer 

[K.] een loon ontvangt equivalent aan een OCMW leefloon; 

 

Dat op basis van een dergelijke rede[ne]ring niet kan voorgehouden worden dat de administratie heeft 

rekening gehouden met alle elementen van het; dossier nu zij aan de ene kant bevestigt dat hij 

onvoldoende bewijs levert (of geen bewijzen neerlegt) en vervolgens zegt dat hij documenten heeft 

bijgebracht ; 

 

Dat een dergelijke argumentatie tegenstrijdig is in haar motieven, totaal onbegrijpelijk en in strijd met de 

algemene beginselen van een goede administratieve motivering ; 

 

Dat door dit te doen verwerende partij de artikelen 1 tot 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen schendt; 

 

Dat verwerende partij trouwens lijkt te overwegen dat de Heer [K.] ten laste is van de openbare 

overheden want hij ontvangt een loon equivalent aan dit van het OCMW en dat a fortiori niet kan 

vermeden worden dat zijn familieleden ten laste zullen vallen van de openbare overheden; 

 

Dat het niet aan de administratie is om de situatie van de familie van de heer [K.] te vooronderstellen, 

het is trouwens totaal fout te verklaren dat de heer [K.] ten laste is van de openbare overheden terwijl hij 

een loon verdient en verwerende partij dit ook duidelijk aanhaalt in haar beslissing; 

 

Dat een dergelijke argumentatie volledig in strijd is met de algemene beginselen van een behoorlijke 

administratieve motivering, en in het bijzonder met het principe van de rechtszekerheid; 

 

Overwegende dat de administratie het naleven van de andere voorwaarden niet verifieert, aangezien 

één van de voorwaarden, te weten het bewijs van stabiele, regelmatige en toereikende bestaans-

middelen, al niet vervuld is; 

 

Dat het past de bestreden beslissingen nietig te verklaren. 

 

DERDE ONDERDEEL : schending van artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955; 

schending van de artikelen 2, 3, 7, 8.1, 9 en 10 van het Verdrag van New York van 20 november 1989 

betreffende de rechten van het kind; schending van de artikelen 22 en 22bis van de Grondwet 

 

Overwegende dat voormelde artikelen het recht op respect voor het privé- en familieleven bekrachtigen; 

Dat de vreemdeling die geniet van een verblijfsrecht in België, op het grondgebied waar hij legaal 

verblijft vanzelfsprekend geniet van een groot aantal economische, sociale en culturele rechten; 

 

Dat deze rechten onder andere bekrachtigd worden door de hoger aangehaalde bepalingen; Dat door 

het visum gezinshereniging te weigeren aan Mevrouw [H. B. F. H.] en  haar kinderen, de Belgische staat 

de verplichtingen die voortvloeien uit deze bepalingen miskent en een inmenging betekenen in het recht 

op respect op het privé- en familieleven van verzoekers; 

 

Dat artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden geen inmenging van enig openbaar gezag toestaat, dan wanneer zij noodzakelijk is voor de 

bescherming van één van de doelstellingen vermeld in dit artikel, zijnde de nationale veiligheid, de 

openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en 

strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de 

rechten en vrijheden van anderen. 
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Dat de enige omstandigheid dat de Heer [K.] niet het bewijs bijbrengt dat hij beschikt over toereikende 

bestaansmiddelen niet Impliceert dat de niet toekenning van het visum gezinshereniging aan verzoekers 

gerechtvaardigd wordt door één van deze doelstellingen; 

 

Dat men niet ziet hoe de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het 

land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of 

de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen gecompromitteerd worden 

door het verblijf van mevrouw [H. B. F. H.] en haar drie kinderen ; 

 

Overwegende dat uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voortvloeit dat 

indien het recht op respect voor het familieleven tussen ouders en kinderen in het algemeen begrepen 

wordt als een negatieve verplichting zich te onthouden van het nemen van maatregelen die een 

verbreking van de familiebanden veroorzaken, dit recht tevens een positieve verplichting inhoudt om zo 

te handelen dat het familieleven tussen ouders, in casu ouders van vreemde herkomst, en kinderen, 

zich kan voortzetten; 

 

Dat artikel 22bis van de Grondwet en de artikelen 3 en 8.1 van het Verdrag van New York van 20 

november 1989 betreffende de rechten van het kind opleggen dat het belang van het minderjarig kind 

primordiaal dient overwogen te worden; 

 

Dat artikel 7 van het Internationaal Verdrag voor de rechten van het kind het recht bekrachtigd voor ene 

kind om opgevoed te worden door zijn ouders; 

 

Dat artikel 9 van ditzelfde Verdrag voorziet dat de lidstaten erover waken dat het kind niet tegen zijn wil 

wordt gescheiden van zijn ouders ; 

 

Dat volgens artikel 10 van dit Verdrag, elk verzoek van een kind of van zijn ouders met het oog op het 

binnenkomen van een lidstaat of het verlaten ervan met als doel tot een familiehereniging te komen door 

de lidstaten in een positieve geest, met menselijkheid en diligentie moet beoordeeld worden; 

 

Overwegende dat het Europees hof voor de rechten van de Mens in zijn arrest Sen tegen Nederland 

van 21 december 2001, in de hypothese van Turkse kinderen die hun ouders wilden vervoegen die in 

Nederland leefden, heeft beslist dat artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens in hoofde van de Staat niet alleen een negatieve verplichting van niet-uitwijzing inhoudt maar ook 

een positieve verplichting tot toelating tot verblijf: 

 

« 41. En ne laissant aux deux premiers requérants que le choix d'abandonner la situation qu'ils avaient 

acquise aux Pays-Bas ou de renoncer à la compagnie de leur fille aînée, l’Etat défendeur a omis de 

ménager un juste équilibre entre les intérêts des requérants, d'une part, et son propre intérêt à contrôler 

l'immigration, de l'autre, sans qu'il soit nécessaire pour la Cour d'aborder la question de savoir si les 

proches de Sinem résidant en Turquie sont disposés et aptes à s'occuper d'elle, comme l'affirme le 

Gouvernement défendeur. 

42. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention » 

 

(vrije vertaling: "41.Door aan de twee eerste verzoekers geen andere keuze te laten dan de situatie te 

verlaten die ze in Nederland verworven hadden of af te zien van het gezelschap van hun oudste 

dochter, heeft de verwerende Staat nagelaten een rechtmatig evenwicht te scheppen tussen de 

belangen van verzoekers enerzijds en haar eigen belang de immigratie te controleren anderzijds, 

zonder dat het nodig is voor het Hof de vraag aan te snijden te weten of de naasten van Sinem 

verblijvend in Turkije bereid en in staat zijn zich over haar te ontfermen, zoals de verwerende Overheid 

verzekert. 

42. Bijgevolg is er een schending geweest van artikel 8 van het Verdrag.") 

 

Overwegende dat gelet op al deze elementen het bestaan niet wordt gezien van een hoger sociaal 

belang dat van aard is de inmenging te rechtvaardigen die de bestreden beslissingen inhouden op het 

recht van verzoekers tot respect van hun privé- en familieleven; 

 

Dat bijgevolg de bestreden beslissingen artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 

schenden, de artikelen 2, 3, 7, 8.1, 9 en 10 van het Verdrag van New York van 20 november 1989 

betreffende de rechten van het kind schenden en de artikelen 22 en 22bis van de Grondwet schenden;” 
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3.2. De personen op wie de bestreden beslissingen betrekking hebben zijn de familieleden (de 

echtgenote en de kinderen) van M. N. K., een vreemdeling aan wie de subsidiaire beschermingsstatus 

werd toegekend. Verweerder weigert hen een visum gezinshereniging toe te staan op grond van het 

motief dat zij zich niet kunnen beroepen op artikel 10bis, § 2 van de Vreemdelingenwet omdat M. N. K., 

de vreemdeling die zij wensen te vervoegen, niet aantoont dat hij over stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen beschikt zoals bepaald in artikel 10, § 5  van de Vreemdelingenwet om in 

zijn eigen behoeften en die van zijn familieleden te voorzien en om te voorkomen dat zij ten laste vallen 

van de openbare overheden.   

 

Er moet worden geduid dat artikel 10, § 1, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de 

echtgenote en de kinderen van een vreemdeling die de subsidiaire beschermingsstatus geniet zonder 

wachttijd te dienen doorlopen een recht op verblijf van meer dan drie maanden kunnen laten gelden. 

Voormelde bepaling luidt immers als volgt: 

 

“§ 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, zijn van rechtswege toegelaten om 

meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven: 

1° (…); 

2° (…); 

3° (…); 

4° de volgende familieleden van een vreemdeling die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten of 

gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimaal twaalf maanden 

gemachtigd is om er zich te vestigen. Die termijn van twaalf maanden vervalt indien de echtelijke band 

of het geregistreerde partnerschap reeds bestond voor de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk 

aankwam of indien zij een gemeenschappelijk minderjarig kind hebben, of indien het familieleden betreft 

van een vreemdeling die erkend is als vluchteling of die de subsidiaire bescherming geniet: 

- de buitenlandse echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap gesloten 

werd dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het huwelijk in België, die met hem komt samenleven, 

op voorwaarde dat beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. (…) 

- hun kinderen, die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt 

en alleenstaand zijn; 

- (…); 

5° (…); 

6° (…); 

7° (…).” 

 

Artikel 10bis, § 2 van de Vreemdelingenwet, waarnaar in de bestreden beslissing wordt verwezen, stelt 

daarnaast het volgende: 

 

“Wanneer de in artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 6° bedoelde familieleden van een vreemdeling die 

gemachtigd werd in België te verblijven voor een beperkte duur ingevolge deze wet of ingevolge de 

bijzondere omstandigheden eigen aan de betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn 

activiteiten in België, een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden aanvragen, moet die 

machtiging toegekend worden indien zij het bewijs aanbrengen: 

- dat de vreemdeling die vervoegd wordt over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen 

beschikt zoals bepaald in artikel 10, § 5 om in zijn eigen behoeften en die van zijn familieleden te 

voorzien en om te voorkomen dat zij ten laste vallen van de openbare overheden; 

- dat de vreemdeling die vervoegd wordt, over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid 

of de familieleden die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en die 

voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als 

hoofdverblijfplaats zoals bepaald in artikel 2, van boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. De Koning bepaalt, in een in ministerraad overlegd besluit, de wijze waarop de 

vreemdeling bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden en dat hij over een 

ziektekostenverzekering beschikt die de risico’s in België voor hem en zijn familieleden dekt; 

- dat zij zich niet bevinden in één van de in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8° bepaalde gevallen, of niet lijden 

aan één van de ziekten die een gevaar voor de volksgezondheid opleveren en die worden opgesomd in 

de bijlage bij deze wet. 

De bepalingen van artikel 12bis, § 6, zijn eveneens van toepassing.” 

 

De vraag rijst of de echtgenote en de kinderen van een vreemdeling aan wie de subsidiaire 

beschermingsstatus werd toegekend vrijgesteld zijn van het voorleggen van een bewijs dat de 
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referentiepersoon over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen beschikt zoals bepaald in 

artikel 10, § 5 van de Vreemdelingenwet, dat op zijn beurt verwijst naar de stabiele en toereikende 

bestaansmiddelen bedoeld in artikel 10, § 2, derde lid van de Vreemdelingenwet. 

 

In dit verband moet worden verwezen naar artikel 10, § 2, derde lid van de Vreemdelingenwet dat luidt 

als volgt: 

 

“De vreemdeling bedoeld in § 1, eerste lid, 4° en 5°, moet het bewijs aanbrengen dat de vreemdeling die 

vervoegd wordt beschikt over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen zoals bepaald in § 

5 om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden en om te voorkomen dat zij ten laste van de openbare 

overheden vallen. (…).” 

 

Het vijfde lid van artikel 10, § 2 van de Vreemdelingenwet stelt voorts: 

 

“Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing op de in § 1, eerste lid, 4°, 5° en 7° bedoelde 

familieleden van een als vluchteling erkende vreemdeling en van een vreemdeling die de subsidiaire 

bescherming geniet indien de bloed- of aanverwantschapsbanden of het geregistreerd partnerschap al 

bestonden vooraleer de vreemdeling het Rijk binnenkwam en voor zover de aanvraag tot verblijf op 

basis van dit artikel werd ingediend in de loop van het jaar na de beslissing tot erkenning van de 

hoedanigheid van vluchteling of de toekenning van de subsidiaire bescherming van de vreemdeling die 

vervoegd wordt.” 

 

Uit voormelde bepalingen blijkt dat de familieleden van een vreemdeling aan wie de subsidiaire 

beschermingsstatus werd toegekend vrijgesteld zijn van de voorwaarde van het aanbrengen van een 

bewijs van toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen, indien de bloed- en aanverwant-

schapsbanden reeds bestonden vooraleer de vreemdeling het Rijk binnenkwam en indien de visum-

aanvraag werd ingediend in de loop van het jaar na de toekenning van de subsidiaire bescherming. In 

casu is niet betwist dat M. N. K voor zijn komst naar België reeds gehuwd was met B. F. H. H. en dat 

hun drie gezamenlijke kinderen voor zijn aankomst in België geboren werden. 

 

Verweerder meent echter dat artikel 10, § 2, vijfde lid van de Vreemdelingenwet in voorliggende zaak 

niet van toepassing is, omdat B. F. H. H en haar drie kinderen familieleden zijn van een vreemdeling die 

slechts werd gemachtigd om voor een beperkte duur in België te verblijven (artikel 10bis, § 2 van de 

Vreemdelingenwet).  

 

Deze redenering van verweerder is echter niet verenigbaar met de hierboven geciteerde tekst van 

artikel 10, § 2, vijfde lid van de Vreemdelingenwet, waarin sprake is van een aanvraag tot verblijf op 

basis van artikel 10 van de Vreemdelingenwet in de loop van het jaar na de beslissing tot toekenning 

van de subsidiaire bescherming.  

 

Overeenkomstig artikel 49/2 van de Vreemdelingenwet wordt aan de vreemdeling aan wie de 

subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend een verblijf van beperkte duur toegekend in de vorm 

van een verblijfstitel geldig voor één jaar die hernieuwbaar is. Pas na vijf jaar wordt de vreemdeling aan 

wie de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend toegelaten tot een verblijf van onbeperkte duur 

in het Rijk. 

 

In artikel 10, § 2, vijfde lid van de Vreemdelingenwet wordt niet bepaald dat de aanvraag tot 

gezinshereniging door het familielid moet worden ingediend in de loop van het jaar waarin de 

vreemdeling aan wie de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend na vijf jaar eventueel  

toegelaten wordt tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk, maar wel dat de aanvraag wordt 

ingediend “in de loop van het jaar na (…) de toekenning van de subsidiaire bescherming van de 

vreemdeling die vervoegd wordt.” De aanvraag mag dus reeds geschieden op een ogenblik waarop de 

genieter van de subsidiaire beschermingsstatus slechts over een tijdelijk verblijfsrecht beschikt, en de 

bepalingen van artikel 10, § 2 van de Vreemdelingenwet zijn onverminderd van toepassing op de 

aanvrager. Bij een andere interpretatie zouden deze bepalingen hun nut verliezen. Er blijkt niet dat het 

familielid van de vreemdeling aan wie de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend moet wachten 

tot deze laatste wordt toegelaten tot een verblijf van onbeperkte duur, wat slechts kan na vijf jaar. 

Integendeel, de wetgever heeft voorzien dat het familielid dat de aanvraag binnen het jaar na de 

toekenning van de subsidiaire bescherming indient, geniet van bepaalde vrijstellingen. Deze vrijstelling-

en niet van toepassing verklaren omdat het om een tijdelijk verblijf gaat, ontneemt in casu elke zin aan 

de wetsbepaling vervat in artikel 10, § 2, vijfde lid van de Vreemdelingenwet. 



  

 

 

RvV X - Pagina 13 van 14 

 

Ook uit de voorbereidende werken van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging, blijkt dat het de bedoeling was van de 

wetgever om de vrijstellingen die voorzien zijn voor familieleden van vreemdelingen aan wie de 

vluchtelingenstatus werd toegekend evenzeer te laten spelen ten aanzien van familieleden van 

vreemdelingen aan wie de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend (Parl. St. Kamer 2010-2011, 

nr. 0443/015, p. 10-11 en p. 13 en Parl. St. Kamer 2010-2011, nr. 0443/018, p 91- 92).  

 

Het staat vast dat de wetgever door een bepaling inzake familieleden van vreemdelingen met een 

verblijfsrecht van beperkte duur in te voegen in een artikel dat betrekking heeft op familieleden van 

vreemdelingen met een verblijfsrecht van onbeperkte duur vanuit juridisch-technisch oogpunt een weinig 

logische keuze heeft gemaakt om een situatie te regelen. Echter, zoals hierboven reeds werd 

uiteengezet, heeft de wetgever uitdrukkelijk voorzien – de gebruikte bewoordingen laten hierover geen 

twijfel bestaan – dat het familielid dat de aanvraag binnen het jaar na de toekenning van de subsidiaire 

bescherming indient, geniet van bepaalde vrijstellingen. Deze vrijstellingen niet van toepassing 

verklaren omdat het om een tijdelijk verblijf gaat, ontneemt in casu elke zin aan de wetsbepaling vervat 

in artikel 10, § 2, vijfde lid van de Vreemdelingenwet en zou betekenen dat deze nooit kan worden 

toegepast. De wijze waarop verweerder voormelde wetsbepaling aanwendt is derhalve incorrect. 

 

De schending van artikel 10, § 2, vijfde lid van de Vreemdelingenwet wordt aangetoond.  

 

Aangezien een onderdeel van het aangevoerd middel tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen leidt, is er geen noodzaak tot onderzoek van de overige in het onderzochte middel 

aangehaalde beginselen (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

Gelet op voorgaande vaststellingen dienen de door verzoekers voorgestelde prejudiciële vragen niet te 

worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 28 september 2012 tot weigering van de afgifte van visa type D 

worden vernietigd. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend dertien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter, 

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


