
  

 

RvV X - Pagina 1 van 6 

 
 

 nr. 228 977 van 19 november 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 13 augustus 2019 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 12 juli 2019 tot weigering van de 

afgifte van een visum gezinshereniging. 

 

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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 oktober 

2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché F. VAN DIJCK, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster meldt zich op 30 december 2018 aan bij de Belgische ambassade in Teheran om een 

visum gezinshereniging aan te vragen, dit als echtgenote van een in België verblijfsgerechtigde 

derdelander die in België is toegekomen in mei 2015 en aan wie op 30 november 2017 de subsidiaire 

beschermingsstatus is verleend.  

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

neemt op 12 juli 2019 een beslissing tot weigering van de afgifte van het gevraagde visum. Deze 

beslissing, die verzoekster op 14 juli 2019 ter kennis wordt gebracht, luidt als volgt: 
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“Betrokkene kan zich niet beroepen op de richtlijnen van art. 10.1.1.4 van de wet van 15/12/1980 

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

vreemdelingen. 

 

Overwegende dat op datum van 30/12/2018 een visumaanvraag gezinshereniging ingediend werd op 

naam van B.T.Z.,° […]1983, Mashad, van Iraanse nationaliteit, teneinde haar vermoedelijke echtgenoot 

H.A., ° […]1971, Khoshak, onder subsidiair bescherming sinds 30/11/2017 van Afghaanse origine te 

vervoegen in België. 

 

Overwegende dat art 10§2 alinea 5 van de wet stelt dat : "de alinea's 2 en 3 zijn niet van toepassing op 

familieleden van een erkend vluchteling/subsidiaire beschermde geviseerd in §1 alinea 1, 4°,5° en 7° 

indien de familieband of verwantschapsband dateert van voordat de vreemdeling het Rijk binnenkwam 

en voor zover de aanvraag werd ingediend binnen het jaar nadat de beslissing tot toekenning van het 

statuut tot vluchteling/subsidiaire werd toegekend. 

Overwegende dat de aanvraag gezinshereniging voor mevrouw werd ingediend op 30/12/2018, terwijl 

haar echtgenoot het statuut tot van subsidiaire reeds werd toegekend op 30/11/2017, hetzij meer dan 

één jaar geleden. 

Overwegende dat de aanvraag gezinshereniging niet binnen de termijn werd ingediend. 

Overwegende dat de aanvraag gezinshereniging aldus meer dan één jaar na de erkenning werd 

ingediend, bijgevolg dient betrokkene te voldoen aan de bijkomende voorwaarden gesteld door de wet 

(bestaansmiddelen, geregistreerd huurcontract en ziektekostenverzekering). Echter dit is niet het geval, 

enkel de ziektekostenverzekering en het geregistreerd huurcontract werden voorgelegd. 

Overwegende aldus dat er geen bestaansmiddelen werden voorgelegd. 

Overwegende daarenboven dat uit de voorgelegde huwelijksakte blijkt dat betrokkenen gehuwd zijn op 

08/03/2018. 

Overwegende dat betrokkenen aldus gehuwd zijn na de toekenning van de subsidiaire bescherming aan 

H.A. op 30/11/2017. 

Overwegende dat het hier een recent huwelijk betreft. 

Overwegende bovendien dat ter staving van de huwelijksband een huwelijkscertificaat wordt 

voorgelegd, afgeleverd door het "Suprême Court of Afghanistan" niettegenstaande dat betrokkenen 

gehuwd zijn te "Iran". 

Overwegende bovendien dat door meneer geen echtscheidingsakte werd voorgelegd van zijn 1ste 

vrouw S.K.. 

Overwegende bijgevolg dat de voorwaarden inzake de gezinshereniging niet vervuld zijn. 

Gelet op al bovenstaande wordt de visumaanvraag geweigerd.” 

 

Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in een enig middel een schending aan van de materiële motiveringsplicht en van 

artikel 8 van het EVRM.  

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij het middel:  

 

“[…] De thans bestreden beslissing stelt dat de aanvraag niet binnen de termijn van één jaar werd 

ingediend na de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan de echtgenoot van de 

verzoekende partij. 

 

De verwerende partij stelt in essentie dat de aanvraag "te laat" werd ingediend en dat het een recent 

huwelijk betrof gezien zij over een huwelijksakte van 08/03/2018 beschikt, van na de toekenning van de 

subsidiaire beschermingsstatus aan de echtgenoot van de verzoekende partij aldus. 

 

Het is echter niet duidelijk waarom de verwerende partij in casu meent de aanvraag niet meent te 

moeten onderzoeken omdat het na méér dan een jaar van het krijgen van de subsidiaire 

beschermingsstatus door de echtgenoot van de verzoekende partij werd ingediend en omdat het een 

recent huwelijk betreft. 

 

Ook in dat geval kon de verzoekende partij immers, conform artikel 10bis, §2 VW immers om een visum 

gezinshereniging verzoeken. 
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II.1.2. Zelfs als men meent dat de voorwaarden van artikel 10/10bis VW niet volledig werden nageleefd, 

dan nog verplicht artikel 8 EVRM de verwerende partij rekening te houden met het familieleven van de 

subsidiair beschermde in kwestie: 

 

"Artikel 8 - Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven 

1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en 

zijn correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van 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." 

 

II.1.3. Verwerende partij heeft in casu een positieve verplichting om verzoekende partij en haar 

echtgenoot, dan wel partner, een gezins- en familieleven te laten onderhouden en uitbouwen. Dit 

gebeurt door een afweging van de verschillende belangen in kwestie. 

  

In casu werd het bestaan van dit familieleven en hoe dat verder kan worden uitgebouwd, geenszins op 

ernstige wijze onderzocht. 

 

Aldus blijkt er evenmin nergens uit het dossier blijkt dat de verwerende partij een belangenafweging 

heeft gemaakt met betrekking tot de mogelijkheid die verzoekende partij en haar echtgenoot/partner 

redelijkerwijze hebben om elders een familieleven te ontwikkelen en voort te zetten. 

 

De echtgenoot van de verzoekende partij kreeg immers subsidiaire bescherming in België. Er kan van 

hem dus redelijkerwijze niet verwacht worden dat hij z'n familieleven in Iran of Afghanistan uitbouwt. 

 

De verzoekende partij, een Iraanse, kan door de bestreden beslissing niet naar België komen. 

Hieromtrent gebeurde niet de minste belangenafweging. Nochtans wordt het huwelijk door de 

verwerende partij niet ontkend. 

 

De bestreden beslissing is aldus tevens manifest in strijd met artikel 8 EVRM en met de materiële 

motiveringsplicht.” 

 

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

2.3. Artikel 10, §§ 1, 2 en 5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet) luiden 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: 

(...) 

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. Deze voorwaarden met 

betrekking tot de aard van het verblijf en de duur van het verblijf zijn niet van toepassing indien het 

familieleden betreft van een vreemdeling die overeenkomstig artikel 49, § 1, tweede of derde lid, of 

artikel 49/2, §§ 2 of 3, als begunstigde van een internationale beschermingsstatus tot een verblijf in het 

Rijk is toegelaten : 

– 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, 
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op voorwaarde dat beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter 

teruggebracht tot achttien jaar wanneer, naargelang het geval, de echtelijke band of dit geregistreerd 

partnerschap, reeds bestond vóór de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk aankwam; 

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

en alleenstaand zijn; 

(...) 

 

§ 2 

“(...) 

[tweede lid] 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. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de vreemdeling 

zich enkel laat vervoegen door de leden van zijn familie bedoeld in § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde 

streepje. 

 

[derde lid] De in § 1, eerste lid, 4° tot 6°, bedoelde vreemdelingen moeten het bewijs aanbrengen 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 en over een ziektekostenverzekering beschikt die de risico's in België voor hem en 

zijn familieleden dekt. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de 

wijze waarop de vreemdeling bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

(...) 

 

[vijfde lid] Het tweede, derde en vierde lid zijn niet van toepassing op de in § 1, eerste lid, 4° tot 6° 

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. 

De minister of zijn gemachtigde kan, door middel van een met redenen omklede beslissing, echter eisen 

dat de in het tweede, derde en vierde lid bedoelde documenten worden overgelegd indien de 

gezinshereniging mogelijk is in een ander land, waarmee de vreemdeling die vervoegd wordt of diens 

familielid een bijzondere band heeft, waarbij rekening gehouden wordt met de feitelijke omstandigheden, 

de aan de gezinshereniging gestelde voorwaarden in dat ander land en de mate waarin de betrokken 

vreemdelingen deze voorwaarden kunnen vervullen. 

Alle in § 1 bedoelde vreemdelingen moeten bovendien het bewijs aanbrengen dat zij niet lijden aan een 

van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen en die worden opgesomd in de bijlage 

bij deze wet. 

 

(...) 

 

§ 5 De bestaansmiddelen bedoeld in § 2, 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 en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. 

Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen: 

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslag, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezinsbijslagen 

niet in aanmerking genomen; 

3° worden de inschakelingsuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt 

de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de vreemdeling bij wie men zich 

voegt, kan bewijzen dat hij actief werk zoekt.” 

 

2.4. In casu werd vastgesteld dat verzoekster haar aanvraag tot afgifte van een visum gezinshereniging 

heeft ingediend meer dan één jaar nadat de referentiepersoon de subsidiaire beschermingsstatus werd 

toegekend. Hierbij geeft de verwerende partij aan dat verzoekster aldus dient te voldoen aan de wettelijk 

bepaalde voorwaarden voor gezinshereniging, waaronder het beschikken over bestaansmiddelen. De 
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verwerende partij stelt vast dat geen bestaansmiddelen werden voorgelegd en concludeert na over-

wegingen over de huwelijksband dat de voorwaarden inzake de gezinshereniging niet zijn vervuld.  

 

2.5. Verzoekster betwist niet dat de aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend meer dan één jaar na 

de erkenning van de subsidiaire beschermingsstatus van de referentiepersoon. Verzoeksters kritiek dat 

verweerder op grond hiervan meent “de aanvraag niet te moeten onderzoeken” omdat deze “te laat 

werd ingediend”, gaat uit van een incorrecte lezing van de bestreden beslissing. Nergens wordt gesteld 

dat verzoekster “te laat” is en niet meer om een visum gezinshereniging zou kunnen verzoeken, noch 

dat haar verblijfsaanvraag niet meer zou moeten worden onderzocht. Er wordt enkel aangegeven dat 

verzoekster zich niet kan beroepen op de vrijstelling van de geldende voorwaarden, wat steun vindt in 

artikel 10, §§ 1 en 2, tweede en derde lid en vijfde lid (a contrario) van de Vreemdelingenwet. De 

verwerende partij geeft aan dat verzoekster geen bewijsstukken inzake de bestaansmiddelen heeft 

overgemaakt. Dat zij dergelijke stukken niet heeft overgemaakt wordt door verzoekster niet betwist. De 

overige, niet-betwiste motieven, van de bestreden beslissing blijven bovendien eveneens overeind. 

Verzoekster brengt met haar betoog de bestreden beslissing dan ook niet aan het wankelen.  

 

2.6.Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM, wijst de Raad er vooreerst op 

dat het huwelijk tussen verzoekster en de referentiepersoon niet zonder betwisting is. Zo wordt in de 

bestreden beslissing aangegeven dat ter staving van de huwelijksband een huwelijkscertificaat wordt 

voorgelegd, afgeleverd door het “Supreme Court of Afghanistan”, niettegenstaande dat betrokkenen 

gehuwd zijn in Iran. Er wordt tevens vastgesteld dat geen echtscheidingsakte werd voorgelegd, met 

betrekking tot het eerste huwelijk van de referentiepersoon met zijn eerst vrouw S.K. Alleszins dient de 

Raad op te merken dat verzoekster niet aantoont dat, gelet op de aard en de hechtheid van haar gezins-

banden, de weigering tot de afgifte van het gevraagde visum haar belangen op een disproportionele 

wijze ondergeschikt maakt aan de belangen van de Belgische staat in het kader van het doen naleven 

van de verblijfsreglementering. Verzoeksters actuele belangen bestaan er in se in om in het bezit te 

worden gesteld van een visum gezinshereniging, terwijl verweerder heeft vastgesteld dat zij niet 

aantoont te voldoen aan de gestelde wettelijke voorwaarden. Verzoekster toont evenmin concreet aan 

dat er in casu op de Belgische overheid een positieve verplichting rust om het gezinsleven tussen 

verzoekster en haar echtgenoot, die zich slechts sedert mei 2015 op het Belgisch grondgebied bevindt, 

alhier te laten uitbouwen. Zo blijft zij in gebreke ernstige hinderpalen aan te tonen die hen verhinderen 

hun gezinsleven elders verder te zetten. Verzoekster stelt weliswaar terecht dat het gezinsleven niet kan 

worden verdergezet in Afghanistan, gelet op de subsidiaire beschermingsstatus van de referentie-

persoon, doch zij toont niet aan dat zij hun gezinsleven niet elders kunnen verderzetten. In deze wijst de 

Raad erop dat verzoekster de Iraanse nationaliteit heeft, waarbij uit het administratief dossier (verklaring 

aan Dienst Vreemdelingenzaken van 16 januari 2016, rubriek 10) bovendien blijkt dat de referentie-

persoon, alvorens naar België te komen, 42 jaar in Iran heeft verbleven. Verzoekster toont niet aan dat 

zij hun gezinsleven niet aldaar kunnen verderzetten. Bovendien houdt de bestreden beslissing geen 

definitieve scheiding in en staat het verzoekster vrij een nieuwe visumaanvraag in te dienen.  

 

2.7. De verwerende partij verwijst ten slotte in haar nota terecht naar het arrest van de Raad van State 

van 26 juni 2015 met nr. 231.772. Hierin werd gesteld: “Si l’article 8 de la Convention de sauvegarde 

des droits de l’homme prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, il ne fait pas obstacle 

à l’application de normes, tel l’article 40ter, qui lui sont conformes et assurent, moyennant le respect de 

certaines conditions, la mise en oeuvre du droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger en 

Belgique.” Mutatis mutandis kan worden gesteld dat artikel 8 van het EVRM geen obstakel kan vormen 

voor de toepassing van artikel 10, §§ 1 en 2, tweede en derde lid van de Vreemdelingenwet en dat via 

de voorziene voorwaarden de inwerkstelling voorzien wordt van het recht op een gezinsleven van een 

derdelander met een vreemdeling die hier de subsidiaire beschermingsstatus geniet. De Belgische 

wetgever heeft hierbij de gezinsherenigingsvoorwaarden van richtlijn 2003/86/EG toepasbaar verklaard 

op familieleden van vreemdelingen aan wie de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend. België 

is wel ruimer geweest dan de in richtlijn 2003/86/EG voorziene termijn van drie maanden waarbinnen 

lidstaten van familie van vluchtelingen niet mogen eisen dat ze bij de aanvraag tot gezinshereniging 

bewijzen dat de vreemdeling die ze wensen te vervoegen over voldoende bestaansmiddelen, 

huisvesting en een ziekteverzekering beschikt (art. 12.1, derde lid). In België geniet de familie van 

erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden immers gedurende één jaar na de toekenning van de 

status van internationale bescherming van de vrijstelling van de materiële voorwaarden voor 

gezinshereniging. In overweging 2 van richtlijn 2003/86/EG kan gelezen worden: “(...) In deze richtlijn 

worden de grondrechten en de beginselen in acht genomen die met name worden erkend in artikel 8 

van het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden, en in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.” Daar zoals gezegd België 
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temporeel ruimer is in de vrijstelling van de gezinsherenigingsvoorwaarden dan de voormelde richtlijn 

2003/86/EG, dringt de beoordeling dat er geen sprake is van een schending van artikel 8 van het EVRM 

zich des te meer op. Verzoekster kan dan gelet op dit alles dan ook niet de verwachting koesteren om 

nog een motivering in het licht van artikel 8 van het EVRM aan te treffen in de bestreden beslissing. 

 

Het enig middel is ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien november tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


