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 nr. 236 129 van 28 mei 2020 

in de zaken RvV X, X, X, X en X  / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

 

die handelt in eigen naam en samen met X als wettelijke vertegenwoordigers van hun 

vier minderjarige kinderen 

 

2. X 

 

3. X 

 

4. X 

 

5. X 

 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. DOUTREPONT 

Haachtsesteenweg 55 

1210 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien de vijf verzoekschriften die X, die verklaart van Eritrese nationaliteit te zijn, zowel handelend in 

eigen naam als samen met X als wettelijke vertegenwoordigers van hun vier minderjarige kinderen X, X, 

X en X, die eveneens verklaren van Eritrese nationaliteit te zijn, op 6 januari 2020 heeft ingediend om de 

nietigverklaring te vorderen van de vijf beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 13 november 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’s met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememories. 

 

Gelet op de beschikkingen van 28 april 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2020. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 
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Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN DEN BROECK, die loco advocaat M. DOUTREPONT 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat M. MISSEGHERS, die loco advocaten C. 

DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Namens haarzelf en haar minderjarige kinderen, van wie T.F.G. de vader is, diende K.M.A. op 23 mei 

2019 bij de Belgische ambassade in Ethiopië een aanvraag in tot afgifte van een visum lang verblijf 

(type D), zodat zij en haar minderjarige kinderen kunnen worden herenigd met T.F.G. die in België op 21 

december 2015 werd erkend als vluchteling. 

 

Op 13 november 2019 trof de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel 

en Migratie vijf beslissingen tot weigering van de afgifte van dit visum. 

 

Dit zijn de thans bestreden beslissingen die op identiek wijze luiden als volgt: 

 

“Commentaar: Betrokkenen kunnen 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 23/05/2019 een visumaanvraag gezinshereniging ingediend werd op 

naam van [K.M.A.] […], samen met haar kinderen [F.D.T.] […], [F.Y.T.] […], [F.N.T.] […] en [F.E.T.] […] 

teneinde haar vermoedelijke echtgenoot en hun vermoedelijke vader, [F.G.T.] […], erkend vluchteling 

van Eritrese 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 van mevrouw werd ingediend op grond van een huwelijkscertificaat, 

afgeleverd door de Eritrese orthodoxe Tewahdo Kerk, niet gelegaliseerd. 

Overwegende dat dit document geen conforme huwelijksakte betreft maar een document afgeleverd 

door een religieuze instantie met betrekking tot het religieuze huwelijk. 

Overwegende dat het dossier bijgevolg geen bewijs bevat dat het religieuze huwelijk werd erkend door 

de burgerlijke instanties. 

Overwegende dat ter staving van de verwantschap voor het kinderen geboortecertificaten werden 

voorgelegd, afgeleverd door de Eritrese Ortodoxe Tewahdo Kerk, niet gelegaliseerd. 

Overwegende dat we enkel over niet-gelegaliseerde kopies van de geboortecertificaten beschikken 

waardoor de authenticiteit van deze document niet kan worden achterhaald. 

Overwegende dat er voor mevrouw geen geboorteakte werd voorgelegd voor mevrouw. 

Overwegende dat de aanvraag gezinshereniging voor mevrouw en de kinderen werd ingediend op 

23/05/2019 terwijl haar echtgenoot en hun vader reeds erkend werd als vluchteling op 21/12/2015, 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 werd voorgelegd. 

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

Bijgevolg wordt de visumaanvraag geweigerd.(...) 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst uw aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt uw visumaanvraag geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere voorwaarden niet 

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

nieuwe visumaanvraag deze andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of 

analyse die zij nodig acht. 

De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe 

aanvraag in te dienen. De te vervullen voorwaarden en voor te leggen bewijsstukken kan u terugvinden 

op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be).  



  

  

RvV X - Pagina 3 van 15 

 

Betrokken(e) kan zich niet beroepen op de richtlijnen van art. 10, §1, al.1, 4° of 5° of 6°, 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 legt geen bewijs voor dat hij 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 het artikel 2 van Boek IIIl, Titel VIII, Hoofdstuk 11, 

Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek.  

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.” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De vijf verzoekschriften betreffen leden van hetzelfde gezin, namelijk een moeder en haar vier 

minderjarige kinderen. Ook de motieven van de vijf bestreden beslissingen, de hiertegen ontwikkelde 

middelen en de nota’s met opmerkingen zijn nagenoeg identiek, zodat het gepast voorkomt deze zaken 

samen te voegen. Hierop gewezen ter terechtzitting, hebben partijen geen bezwaar.  

 

2.2. De verzoekende partijen hebben er telkens voor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende 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), “doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft”. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel werpen T.F.G. en K.M.A ten behoeve van hun minderjarig kinderen, en K.M.A. in 

eigen naam (hierna: de verzoekende partijen) de schending op van:  

 

“l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (M.B., 12 

septembre 1991) ; 

o les articles 9 et 10 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

o l’article 12 de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22.09.2003 relative au droit au regroupement 

familial ; 

o l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 

o l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ; 

o ainsi que des principes de bonne administration, et plus précisément de l’obligation de prendre en 

considération tous les éléments du dossier, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

De verzoekende partijen betogen op identieke wijze als volgt: 

 

“1. Première branche 

 

a) Résumé de la position des requérants 

 

8. Dans une première branche, les requérants invoquait une erreur manifeste d’appréciation commise 

par la partie adverse, en ce que la décision litigieuse est motivée exclusivement sur le défaut, dans le  

chef des requérants, des conditions du regroupement familial telles que prévues à l’article 10 de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

Or, les requérants ont explicitement basé leur demande de visa sur l’article 9 de la même loi, sachant 

pertinemment qu’ils ne réunissaient pas les conditions du regroupement familial. C’est d’ailleurs le motif 



  

  

RvV X - Pagina 4 van 15 

 

pour lequel ils se sont acquittés d’une redevance d’un montant de 350 €, conformément aux articles 

1er/1, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 et lcr/l/l, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, ce 

qui indique clairement qu’ils n’entendaient pas prétendre au regroupement familial, une telle demande 

faisant l’objet d’une dispense de redevance en vertu de l’article lcr/l, § 2, 3°, de la même loi. 

 

(pièce 3) 

 

Par ailleurs, les requérants avaient déposé, lors de leur demande de visa, un courrier rédigé par M. 

Renaud DE MOT, juriste au sein de l’ASBL SIREAS et daté du 29.04.2019, par lequel ils exposaient les 

circonstances justifiant le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (et non d’admission au séjour) 

et invoquant expressément l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

(pièce 4) 

 

La circonstance principale exposée dans ce courrier avait trait à la longue détention qu’ils avaient subie 

suite à leur tentative de franchissement irrégulier de la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie, avec pour 

effet que le délai d’une année suivant la décision reconnaissant le statut de réfugié au second requérant 

était expiré, l’empêchant de faire valoir un droit au regroupement familial. 

 

Ce courrier a, à tout le moins, été transmis par courrier électronique en date du 22.05.2019, soit la veille 

de la date du dépôt de la demande de visa, à l’opérateur VFS Global, dans le cadre d’un échange 

spécifiant les particularités du dossier concerné et notamment son caractère humanitaire, de sorte que 

la partie adverse pouvait ignorer ces circonstances. 

 

(pièce 5) 

 

Enfin, le formulaire de demande de visa, dont le dépôt est obligatoire et dont le remplissage se fait 

désormais en ligne, mentionnait, à la rubrique 21 relative à l’objet du voyage, son caractère « 

humanitaire ». 

 

(pièce 6) 

 

Les requérants concluaient de ce qui précède que la motivation de la décision entreprise est inadéquate 

et relève d’une erreur manifeste d’appréciation, en violation des dispositions et principes visés au 

moyen. 

 

b) Résumé de la réponse de la partie adverse 

 

9. Dans sa note d’observations, la partie adverse soutient en substance qu’il ressortirait à suffisance du 

dossier administratif que les requérants ont bel et bien introduit une demande de visa sur pied de 

l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980, et non sur pied de l’article 9 de cette loi. 

 

Elle renvoie quant à ce au formulaire de visa qui indique que le but principal du voyage serait un 

regroupement familial. 

 

Elle considère que le courrier rédigé par M. DE MOT et adressé le 29.04.2019 à l’operateur VFS Global 

ne ferait pas partie du dossier administratif transmis par l’ambassade belge à l’Office des étrangers. Elle 

ajoute que les demandes de visa jointes au recours introductif d’instance ne correspondent pas aux 

demandes sur la base desquelles la décision litigieuse a été prise, de sorte qu’il n’y a aucune preuve du 

fait que les requérants ont introduit une demande de visa humanitaire. 

 

Elle poursuit en exposant que c’est dès lors à bon droit que la partie adverse a considéré que les 

requérants ne remplissaient pas les conditions émises par l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 et a 

donc décidé de refuser le visa sollicité. 

 

Enfin, elle considère que même à considérer que la demande de visa était une demande de visa 

humanitaire, la décision entreprise serait fondée dans la mesure où les documents déposés pour établir 

le lien de parenté sont uniquement des documents non légalisés, délivrés par des instances religieuses 

et non par des instances étatiques. 

 

c) Réplique des requérants 
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Les requérants notent tout d’abord que la partie adverse ne répond pas à l’argument soulevé par eux au 

terme duquel elle ne pouvait ignorer que la demande introduite était une demande de visa humanitaire 

et non une demande de visa en vue d’un regroupement familial, dans la mesure où ils ont payé une 

redevance pour un montant de 350 € (au lieu d’en être dispensés dans le cadre de l’introduction d’une 

demande de visa en vue d’un regroupement familial avec un réfugié reconnu). 

 

Il n’est pas non plus contesté de part adverse que l’opérateur VFS Global, à qui les requérants ont dû 

s’adresser pour introduire leur demande de visa, a accusé réception du long courriel explicatif qui lui a 

été transmis concernant la situation particulière de la requérante par M. DE MOT. 

 

La partie adverse ne pouvait donc ignorer que les requérants souhaitaient introduire une demande de 

visa humanitaire. 

 

Elle ne peut se contenter d’invoquer le fait que les formulaires signés par les requérants invoquaient une 

demande de visa en vue d’un regroupement familial. 

 

En effet, il n’est pas contesté, ni contestable, que le montant de la redevance payée fait partie intégrante 

du dossier administratif, et constitue donc un élément indiquant leur volonté de solliciter un visa 

humanitaire, auquel la partie adverse doit avoir égard lors de la prise de sa décision, ce qu’elle a omis 

de faire. 

 

11. Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que M. DE MOT a adressé un courrier circonstancié, ainsi 

que des demandes de visa en ligne et de nombreux documents probants, à l’opérateur VFS Global, qui 

en a accusé réception. 

 

(pièce 5) 

 

Dès lors que l’Etat belge a délégué à cet opérateur le soin d’enregistrer en son nom et pour son compte 

les demandes de visa, il faut considérer que les communications effectuées à cet opérateur se 

confondent avec celles effectuées à l’Etat belge. 

 

C’est donc à tort que la partie adverse tente de faire accroire qu’elle n’aurait pas valablement eu 

connaissance de ces différents documents. Si défaut de communication il y a, la faute en incombe à 

l’opérateur VFS Global et donc à l’Etat belge, et non à la requérante. 

 

Ceci est d’autant plus vrai au vu des circonstances particulières de l’espèce : il s’agit en effet d’une 

demande introduite par une personne extrêmement vulnérable, une femme seule avec quatre enfants 

mineur.es, qui survit dans un camp de réfugié.es. 

 

Dans la mesure où il n’est pas contesté de part adverse qu’elle avait connaissance de cette dernière 

circonstance, ne fut-ce qu’en raison du lieu de résidence de la première requérante, il s’agit d’un 

élément donc la partie adverse aurait dû tenir compte lors de la prise de la décision litigieuse, en 

apportant un soin particulier à vérifier que tous les éléments à elle soumis avaient été correctement 

analysés, ce qu’elle a omis de faire. 

 

Ce faisant, la partie adverse a violé les principes et dispositions visées au moyen. 

 

2. Seconde branche 

 

a) Résumé de la position des requérants 

 

12. Dans une seconde branche, les requérants invoquaient le fait que la décision entreprise a pour effet 

de priver le fils mineur du second requérant de rejoindre son père en Belgique pour y vivre en famille, en 

violation de l’article 10, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, qui prévoit le droit pour un.e étranger.e 

admis.e ou autorisé.e à séjourner en Belgique de se faire rejoindre par les membres de sa famille à 

certaines conditions. 

 

Elle précisait que l’article 10, § 2, alinéa 5, de la même loi prévoit que ces conditions ne sont pas 

applicables aux membres de la famille d’un.e étrangère à laquelle ou auquel la Belgique a octroyé le 

statut de réfugié.e, pour autant que la demande de regroupement familial soit introduite dans l’année 
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suivant la reconnaissance du statut à l’étranger.e rejointe. Ces dispositions sont la transposition, en droit 

belge, de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement 

familial, notamment son article 12, § 1er. 

 

Par ailleurs, elle invoquait un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a considéré 

que le motif de refus tenant au dépassement du délai permettant de limiter dans le temps les conditions 

plus favorables du regroupement familial pour les membres de famille des bénéficiaires de protection 

internationale 

 

« ne peut pas être retenu dans des situations dans lesquelles des circonstances particulières rendent 

objectivement excusable l’introduction tardive de la première demande »  

 

Or, en l’espèce, les requérants avaient précisé, dans le courrier susvisé du 29.04.2019, que la première 

requérant n’avait pas pu se rendre en Ethiopie en raison d’une longue détention du fait des autorités de 

son pays d’origine, survenue alors qu’elle tentait de franchir la frontière, ce alors que la Belgique ne 

dispose pas d’une représentation diplomatique ou consulaire en Erythrée. 

 

Une telle détention, survenue dans le cadre d’une tentative d’exil salutaire, doit pouvoir être considérée 

comme une « circonstance particulière » rendant « objectivement excusable » l’introduction tardive de la 

demande de visa. 

 

En n’examinant aucunement ces motifs, et en se contentant de considérer que la demande de la 

requérante est tardive, les requérants considéraient que la partie adverse avait porté atteinte au droit au 

respect de leur vie privée et familiale, spécialement en leur qualité de personnes séparées et 

déracinées du fait de la dictature sévissant dans leur pays d’origine. 

 

Les requérants concluaient de ce qui précède que la motivation de la décision entreprise est inadéquate 

et violait leur droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions et principes visés 

au moyen. 

 

b) Résumé de la réponse de la partie adverse 

 

13. Dans sa note d’observations, la partie adverse considère que l’article 8 CEDH n’est pas applicable 

en l’espèce, dans la mesure où il s’agit d’une décision de refus de séjour, et non d’une décision qui met 

tin à un droit de séjour préalablement accordé. 

 

En outre, elle considère que les requérants ne feraient pas état de l’existence dans leur chef d’une vie 

privée et familiale digne de respect au sens de l’article 8 CEDH. 

 

Par ailleurs, elle considère que les documents déposés pour attester du lien de parenté sont 

insuffisants, dans la mesure où il s’agit de documents non légalisés. 

 

Elle avance encore que les requérants ne démontrent pas que la vie privée et familiale ne pourrait pas 

se poursuivre ailleurs, d’autant plus, écrit-elle, que l’enfant mineur en cause et son père sont séparés 

depuis déjà quatre ans sans qu’il soit établi que des problèmes se seraient posés au cours des quatre 

dernières années quant à cette séparation (sic !). 

 

Elle invoque également de la jurisprudence de votre Conseil quant à la possibilité pour l’enfant mineur 

en cause de maintenir le lien avec son père par le biais des moyens de communication modernes, ainsi 

que de la jurisprudence relative à la circonstance que la Cour de justice se montre plus sévère à l’égard 

des étrangères qui ont construit une relation ou une vie familiale alors que leur séjour au sein de l’Union 

européenne était irrégulier ou précaire. 

 

Enfin, elle considère que la décision entreprise n’a pas pour effet de séparer de manière définitive 

l’enfant mineur en cause de son père, dans la mesure où ladite décision ne contient pas d’interdiction 

absolue, pour l’enfant mineur en cause, de pénétrer sur le territoire belge ou d’y séjourner. 

 

c) Réplique des requérants 

 

14. Les requérants estime que la partie adverse ne manque pas d’air. 
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Pour mémoire, ils ont exposé que la première requérante a été arrêtée avec ses enfants alors qu’elle 

tentait de fuir l’Erythrée en compagnie de ses quatre enfants mineur.es et y avoir été détenue pendant 

un an. 

 

Ce point n’a pas été mis en doute par la partie adverse. 

 

Elle a également exposé survivre à présent dans un camp de réfugié.es d’Hitsats, en Ethiopie. 

 

Ce point n’a pas non plus été mis en doute par la partie adverse. 

 

Ecrire que les quatre années de séparation de l’enfant mineur en cause d’avec son père ne semblent 

pas avoir posé de problèmes, au vu de ce que la première requérante et ses enfants ont enduré pour 

pouvoir introduire une demande de visa, au-delà du fait que ceci ne dent aucunement compte de 

l’ensemble des éléments apportés à l’appui de la demande de visa, est méprisant et indigne de 

l’administration belge. 

 

Considérer que l’enfant mineur en cause pourrait maintenir le contact avec son père à travers « les 

moyens de communication modernes » à partir d’un camp de réfugié.es en Ethiopie ressortit à la 

mauvaise plaisanterie, qui ne fait cependant pas rire les requérants. Il est de notoriété publique que le 

camp d’Hitsats manque de l’essentiel, y compris d’eau potable et d’énergie : comment la première 

requérante, sans ressources, réfugiée érythréenne dans un camp éthiopien avec ses quatre enfants 

mineur.es, pourrait-elle avoir accès à des « moyens de communication modernes » permettant de 

maintenir un contact régulier de ses enfants avec leur père propre à garantir son droit au respect de sa 

vie privée et familiale, alors même qu’il n’y a pas d’électricité pour charger un hypothétique téléphone ? 

 

Ce faisant, la partie adverse a grossièrement omis de prendre en compte des éléments essentiels du 

dossier, qui lui avaient pourtant été soumis en temps utile. 

 

15. Par ailleurs, la partie adverse n’a pas plus tenu compte de l’ensemble des éléments du dossier 

lorsqu’elle considère que la vie privée et familiale des requérants pourrait être poursuivie ailleurs. 

 

Il n’est en effet ni contesté ni contestable que le fait que le second requérant est reconnu réfugié en 

Belgique a été communiqué à la partie adverse. 

 

Ce dernier ne peut donc retourner en Erythrée pour y poursuivre sa vie privée et familiale avec la 

première requérante et leurs enfants. 

 

Les requérants ne voient donc pas où la poursuite de cette vie privée et familiale pourrait avoir lieu, dès 

lors que le seul pays où le second requérant est admis à séjourner est la Belgique. Enjoindre la 

première requérante à poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en Belgique revient à lui enjoindre 

de la poursuivre en Erythrée, puisque la seule nationalité - et le seul titre de séjour — qu’elle possède 

est érythréen.ne. Cela revient cependant également à enjoindre le second requérant à l’y rejoindre et, 

ce faisant, à violer la convention de Genève, en vertu de laquelle il a été reconnu réfugié et qui implique 

qu’il ne puisse plus se rendre en Erythrée. 

 

Or, il n’est certes pas concevable que la partie adverse ait envisagé d’enjoindre les requérants à violer, 

fut-ce par ricochet, une convention internationale. 

 

Il découle donc de ce qui précède que la partie adverse n’a pas dûment tenu compte de la 

reconnaissance de la qualité de réfugié dans le chef du second requérant lors de son examen du 

respect de l’article 8 de la CEDH par la décision entreprise. Pour mémoire, si l’article 8 CEDH ne 

garantit certes pas le droit à un type particulier de séjour, la solution proposée par l’Etat membre doit 

permettre à l’individu concerné d’exercer sans entrave son droit à la vie privée et/ou familiale. Des 

mesures restreignant le droit d’une personne de séjourner dans un pays peuvent, dans certains cas, 

donner lieu à une violation de l’article 8 s’il en résulte des répercussions disproportionnées sur la vie 

privée et/ou familiale de l’intéressé.e . 

 

Ces jurisprudences sont parfaitement applicables au cas d’espèce : contrairement à ce qu’avance la 

partie adverse, la décision entreprise a pour effet de rendre impossible la poursuite de la vie privée et 

familiale des requérants, ainsi qu’il a été exposé supra. Contrairement à ce qu’avance la partie adverse, 
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l’article 8 CEDH peut bel et bien impliquer une obligation positive de garantir la jouissance effective par 

la ou le requérant.e de son droit au respect de sa vie privée et/ou familiale. 

 

En l’espèce, au vu de la situation particulière de la première requérante et de ses enfants, de leur 

tentative de fuite d’Erythrée, de leur longue détention, de leur survie dans un camp de réfugié.es en 

Ethiopie, de la qualité de réfugié du second requérant, de l’impossibilité de poursuivre ailleurs qu’en 

Belgique la vie privée et familiale et du fait que l’ensemble de ces circonstances a été porté à la 

connaissance de la partie adverse en temps utile, la dernière jurisprudence citée doit trouver à 

s’appliquer et implique l’obligation positive, pour la partie adverse, de mettre en place une procédure - 

ou une combinaison de procédures - effective et accessible, permettant de garantir le respect du droit à 

la vie privée et familiale des requérants. 

 

Il est, dans ce contexte, particulièrement hypocrite de considérer que la décision entreprise ne 

contiendrait pas d’interdiction définitive de séjour pour l’enfant mineur en cause : au vu des 

circonstances particulières de l’espèce, refuser d’examiner son dossier sous l’angle de l’article 8 CEDH 

revient en effet à lui interdire définitivement de séjourner en Belgique puisqu’elle ne remplit pas les 

exigences liées à une demande de regroupement familial. 

 

16. Enfin, la jurisprudence citée par la partie adverse, relative à la circonstance que la Cour de justice se 

montre plus sévère à l’égard des étrangères qui ont construit une relation ou une vie familiale alors que 

leur séjour au sein de l’Union européenne était irrégulier ou précaire, n’est pas applicable en l’espèce. 

 

En effet, le second requérant a joui d’un droit de séjour durant toute la durée de sa demande d’asile, 

droit de séjour qui a ensuite rétroagi à la date de l’introduction de sa demande d’asile, puisque la 

reconnaissance de la qualité de réfugié opère ex tunc. 

 

Il est donc censé, rétroactivement, avoir joui dès la date de sa demande d’asile d’un droit de séjour 

particulièrement stable. 

 

En toute hypothèse, la vie privée et familiale des requérants préexistait à l’introduction d’une demande 

d’asile par le second requérant, de sorte que les requérants n’aperçoivent pas en quoi cette 

jurisprudence pourrait trouver à s’appliquer à leur situation.” 

 

3.2. De verzoekende partijen kunnen zich niet dienstig beroepen op de schending van artikel 12 van de 

richtlijn 2003/86/EG. Zij voeren immers niet aan dat de omzetting van die bepaling in nationale 

wetgeving niet of niet op correcte wijze zou zijn gebeurd. Zij kunnen derhalve thans niet rechtstreeks de 

schending van de voornoemde bepaling van de richtlijn inroepen. Het middel is in die mate niet 

ontvankelijk. 

 

3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen de 

motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissingen kennen nu zij deze aan een 

inhoudelijk onderzoek onderwerpen in hun middelen waarin wordt opgeworpen dat er sprake is van een 

manifeste beoordelingsfout, zodat is voldaan aan de formele motiveringsplicht. De middelen dienen 

derhalve te worden behandeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

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). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt verweerder de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldig-
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heidsbeginsel houdt derhalve in dat verweerder bij het nemen van een beslissing minstens moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

3.4. De verzoekende partijen zijn in een eerste onderdeel van hun middelen van oordeel dat de 

bestreden beslissingen getuigen van een manifeste beoordelingsfout aangezien ze de visumaanvragen 

behandelen op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet, daar waar de verzoekende partijen zich 

hebben beroepen op artikel 9 van de Vreemdelingenwet en een visumaanvraag om humanitaire 

redenen hebben  ingediend. Ze halen hierbij aan dat K.M.A. een retributiebedrag betaald heeft van 350 

euro en dat de visumaanvraag werd ondersteund door een brief van 29 april 2019 opgesteld door 

R.D.M. die werkzaam is voor een vzw en waarin de omstandigheden die de zaken kenmerken werden 

uiteengezet en waarin werd benadrukt dat de visumaanvragen van de verzoekende partijen geschieden 

op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet. Volgens de verzoekende partijen werd deze brief op 

22 mei 2019 overgemaakt aan VFS Global. De verzoekende partijen wijzen er ten slotte op dat ook het 

formulier aan de hand waarvan de visumaanvragen werden ingediend, in rubriek 21, vermeldt dat het 

gaat om een humanitaire aanvraag. 

 

3.5. De verwerende partij stelt in haar nota’s op identieke wijze het volgende: 

 

“(...) Uit de stukken van het administratief dossier blijkt immers dat de verzoekende partij wel degelijk in 

toepassing van artikel 10 van de Vreemdelingenwet een aanvraag heeft ingediend voor het bekomen 

van een visum lang verblijf (type D) met het oog op gezinshereniging. 

Verweerder verwijst daartoe naar het visumdossier, dat volledigheidshalve als bijkomend stavingstuk 

wordt gevoegd, waaruit blijkt dat de ondertekende visumaanvragen wel degelijk zonder enige 

uitzondering vermelden dat “the main purpose of the journey” (vrij vertaald het voornaamste doel van de 

reis) “Family reunion art. 10” betreft. 

Gelet op het voormelde kan eenvoudigweg niet ernstig worden voorgehouden dat door de gemachtigde 

van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie bij het nemen van de bestreden 

beslissing ten onrechte zou zijn uitgegaan van het feit dat de verzoekende partij wel degelijk een 

aanvraag voor een visum gezinshereniging indiende. 

Verweerder stelt vast dat de verzoekende partij bij haar inleidend verzoekschrift verscheidene 

documenten voegt, onder meer niet-ondertekende aanvraagformulieren voor een visum, alsook een 

begeleidend schrijven van de juridische raadgever van de verzoekende partij dd. 29.04.2019. 

Dienaangaande merkt verweerder op dat het schrijven van 29.04.2019 geen deel uitmaakt van de 

stukken van het visumdossier, dewelke door de Belgische ambassade werden overgemaakt aan de 

Dienst Vreemdelingenzaken. Terwijl hoe dan ook moet worden benadrukt dat de door de verzoekende 

partij voorgelegde visumaanvragen niet stroken met de ondertekende standaardformulieren, dewelke 

deel uitmaken van het visumdossier. 

De betreffende documenten hebben niet dezelfde barcode als de visumaanvragen dewelke 

daadwerkelijk werden overgemaakt door de ambassade en op grond waarvan aldus de bestreden 

beslissing werd genomen, terwijl -en zulks weze benadrukt- de documenten niet eens ondertekend zijn 

door de verzoekende partij, zulks in tegenstelling tot de formulieren op grond waarvan tot de bestreden 

beslissing werd besloten. 

Uit de stukken van het dossier kan aldus niet dienstig anders worden besloten dat de verzoekende partij 

wel degelijk in toepassing van artikel 10 van de Vreemdelingenwet een aanvraag heeft ingediend tot het 

bekomen van een visum met het oog op gezinshereniging. 

Er ligt volstrekt geen bewijs voor dat de visumaanvragen op grond van artikel 9, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet, om humanitaire redenen, daadwerkelijk werden ingediend door de verzoekende 

partij.(...) “    

 

3.6. De verzoekende partijen stellen dat de visumaanvragen werden ingediend op grond van artikel 9 

van de Vreemdelingenwet. De verwerende partij stelt dat de grondslag van de visumaanvragen artikel 

10 van de Vreemdelingenwet is. De Raad kan uiteraard niet zelf een onderzoek doen om na te gaan wat 

er zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. Hij moet het doen met het administratief dossier en de stukken 

die aangereikt worden door de verzoekende partijen en de verwerende partij om het geschil te 

beslechten.  

 

3.7. Eerst en vooral dient de Raad op te merken dat de verwerende partij blijkens de bestreden 

beslissingen niet gestopt is na de vaststelling dat ze enkel beschikt over niet gelegaliseerde kopies van 

geboortecertificaten, dat er geen geboorteakte voor K.M.A werd overgemaakt alsook geen bewijs dat 

het religieus huwelijk werd erkend door burgerlijke instanties. De aanvragen worden niet geweigerd op 

grond van de vaststelling dat de bloed- of aanverwantschap met T.F.G niet werd aangetoond. De 
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verwerende partij heeft na de vaststelling dat de aanvragen tot gezinshereniging werden ingediend op 

23 mei 2019, terwijl degene die het recht op gezinshereniging opent werd erkend als vluchteling op 21 

december 2015, hetzij meer dan één jaar voor de aanvragen, geoordeeld dat de grondvoorwaarden 

voor gezinshereniging zoals bedoeld in artikel 10 van de Vreemdelingenwet niet vervuld zijn.  

 

3.8. In het administratief dossier bevinden zich niet de visumaanvraagformulieren. Wel bevinden zich 

hierin andere documenten die door de Belgische ambassade in Ethiopië werden overgemaakt aan de 

verwerende partij betreffende de visumaanvragen van de verzoekende partijen. Het betreft stukken 

“transmise le: 23/05/2019”, maar ingegeven (“Introduite”) op verschillende data vanaf 23 mei 2019, met 

als laatste ingeefdatum 3 juni 2019 (“Introduite le: 03/06/2019”). Uit deze stukken blijkt duidelijk en 

eenduidig dat de visumaanvragen van de verzoekende partijen werden bestempeld als aanvragen tot 

gezinshereniging op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet. Immers kan hierin gelezen worden 

onder de rubriek “Motif de séjour: “Regroupement familal art.10” alsook onder de rubriek “Type de visa 

demandé”: “Visa long séjour (type D): Regroument Familal”. De ambassade verstrekte op 3 juni 2019 

een neutraal advies, waarin onder meer gemeld wordt: “Vrouw en 4 kinderen vragen gezinshereniging 

met echtgenoot/vader die als vluchteling verblijft in België” alsook, “Deze aanvraag tot gezinshereniging 

werd ingediend op 23/5/2019”.        

   

3.9. Bij de nota’s met opmerkingen wordt “het visumdossier” door verweerder “volledigheidshalve als 

bijkomend stuk [...] gevoegd. Het bevat nog andere stukken dan de in punt 3.8. vermelde stukken. Het 

bevat een voorblad met voorgedrukte rubrieken waarmee elke overzending van de visumaanvraag dient 

gepaard te gaan. In casu werd rubriek “2. Regroument familal” ingevuld. Onder de noemer “Date du 

paiement effectif et complet de la redevance” werd niets ingevuld over het bedrag, noch over de 

vrijstelling voor betaling van dit bedrag, maar werd wel “article 10” aangekruist, naast de melding 

“(joindre la preuve du paiement)”. Onder de noemer “attestation de depôt (art 10 et 10 bis)” werd 

aangekruist “oui (date: 23.05.2019)”. Verder bevat het visumdossier een niet ondertekend formulier 

waarin staat dat de verzoekende partijen zich op 23 mei 2019 hebben aangemeld bij de ambassade om 

er een verblijfsaanvraag in te dienen op basis van de artikelen 10, 10bis en 12bis van de 

Vreemdelingenwet. Verder bevat dit visumdossier ook visumapplicatieformulieren voor een lang verblijf 

in België, waarop een foto van de verzoekende partijen werd aangebracht en de rubrieken ingevuld zijn. 

Rubriek 21 vermeldt onder de noemer “Main purpose of the journey”: “Family reunion art.10”. De rubriek 

37, “Signature (for minors, signature of parental authority/legal guardian)”, bevat een handtekening van 

K.M.A. De visumformulieren bevatten voorts nog algemene informatie. Zo wordt onder de rubriek” Visa 

fees and charges” gesteld, “I am informed that de visa fees and charges, aimed at covering the 

administrative costs associated with the processing of my application, will not be refunded in case my 

application is refused”. Ook dit gedeelte bevat een handtekening van K.M.A. Ten slotte bevat dit 

visumdossier ook het bewijs van een storting van 350 euro met als begunstigde de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Het vermeldt “Communication: M.A.E. 01011985” en als referentienummer, 

“05350FD4GL032”.             

 

3.10. Zowel de stukken die zich bevinden in het administratief dossier als de stukken die gevoegd 

werden bij de nota’s en deel uitmaken van “het visumdossier” wijzen eenduidig op artikel 10 van de 

Vreemdelingenwet en derhalve gezinshereniging als grondslag van de visumaanvragen van de 

verzoekende partijen. De visumapplicatieformulieren die gevoegd zijn bij de nota’s met opmerkingen 

bevatten een handtekening van K.M.A. De handtekening op deze formulieren, stemt overeen met de 

handtekening die figureert op de betekeningsaktes van de bestreden beslissingen en die worden 

gevoegd als stuk 1 bij de verzoekschriften. Deze visumapplicatieformulieren stellen ook duidelijk dat de 

grondslag voor de visumaanvraag bestaat in een gezinshereniging. Aan deze formulieren dient meer 

bewijswaarde te worden gehecht dan aan de visumapplicatieformulieren die de verzoekende partijen 

voegen bij hun verzoekschriften (stuk 6) en die verwijzen naar artikel 9 van de Vreemdelingenwet, daar 

deze geen handtekening bevatten.  

 

3.11. Voor wat betreft het retributiebedrag van 350 euro dat betaald werd door K.M.A., en waarvan het 

bewijs zowel door de verzoekende partijen als de verwerende partij wordt bijgebracht, kan dit op zich 

niet aantonen dat de visumaanvragen werden ingediend op grond van artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet. De verzoekende partijen kunnen dit stuk niet meer laten zeggen dan wat het zegt, 

ook al antwoordt de verwerende partij in haar nota’s met opmerkingen niet formeel op dit argument. Een 

aanvraag tot gezinshereniging op grond van artikel 10 van de Vreemdelingenwet ingediend door een 

gezinslid van een erkende vluchteling is weliswaar vrijgesteld van de betaling van retributie (cf. artikel 

1/1, §2, 3° van de Vreemdelingenwet). Als K.M.A. toch een retributiebedrag heeft betaald als gezinslid 
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van een erkende vluchteling, is dit ten onrechte gebeurd en staat het haar vrij dit bedrag terug te 

vorderen van de verwerende partij .       

 

3.12. Voor wat betreft de brief van 29 april 2019 opgesteld door R.D.M., een jurist die werkzaam is voor 

de vzw Siréas en waarin de omstandigheden die de zaak van de verzoekende partijen kenmerken, 

werden uiteengezet en waarin werd benadrukt dat de visumaanvragen geschieden op grond van artikel 

9 van de Vreemdelingenwet: deze brief die gevoegd werd als stuk 4 bij de verzoekschriften bevindt zich 

niet in het administratief dossier, noch maakt hij deel uit van het visumdossier dat werd gevoegd bij de 

nota’s met opmerkingen. 

 

3.13. Uit de stukken die werden gevoegd bij de verzoekschriften blijkt niet dat deze brief daadwerkelijk 

werd ingediend door de verzoekende partijen toen ze zich aanmeldden voor het indienen van de 

visumaanvragen. Uit stuk 5 gevoegd bij de verzoekschriften blijkt wel dat de jurist, R.D.M., die de 

betrokken brief heeft opgesteld, mails heeft uitgewisseld met de ‘VFS Belgium Helpdesk’ in Ethiopië van 

‘VFS Global Customer Service’, wat blijkens een onderschrift van een mailbericht dat uitgaat van deze 

Dienst, “60 Client Governments” heeft, in 139 landen actief is, 2722 applicatiecenters heeft en al 180 

miljoen applicaties heeft verwerkt, dit sedert 31 augustus 2018. De Raad begrijpt hieruit dat het gaat om 

een externe dienstverlener die ambassades ondersteunt bij de verwerking van visumaanvragen. Op 5 

februari 2019 om 17 uur 11 verstuurt R.D.M. een eerste mail naar “info.Belgium.et @vfshelpline.com” 

waarin hij uiteenzet dat hij als juridisch raadgever optreedt voor een man uit Eritrea die in België erkend 

is als vluchteling en dat zijn familieleden, die nu Ethiopië bereikt hebben, waar ze zich geregistreerd 

hebben bij ARRA/UNHCR, hem wensen te vervoegen. Hij stelt te begrijpen dat de dienst 

verantwoordelijk is voor de registratie van visumaanvragen en benadrukt dat de visumaanvragen 

moeten worden geregistreerd als humanitaire visumaanvragen omdat ze niet voldoen aan de geijkte 

voorwaarden. Hij vraagt voordat er 350 euro wordt overgemaakt aan “fees” en ze naar “your office” 

worden gezonden, om bevestiging dat de aanvraag kan worden geregistreerd “(registration of their 

application”), aangezien ze niet in het bezit zijn van een paspoort en geen documenten bij zich hebben 

inzake hun burgerlijke stand, maar enkel certificaten die niet gelegaliseerd zijn. R.D.M. vraagt een 

bevestiging dat de betrokken familie een visumaanvraag kan indienen (“make its application”) op de dag 

dat ze zich aanmelden bij hun diensten (“before your services”). Op 5 februari 2019 om 17 uur 12 krijgt 

R.D.M. van ‘VFS Belgium Helpdesk in Ethiopia’ van ‘VFS Global Customer Service’ een 

gestandaardiseerde antwoordmail met de vraag om de details van de visumapplicaties te verstrekken 

voor algemene vragen die visumaanvragen betreffen die in Ethiopië ingediend worden met België als 

bestemming. Op 5 februari 2019 om 17 uur 12 stuurt R.D.M. nog eens dezelfde mail. Op 6 februari 2019 

om 12 uur 32 verstuurt  VFS Global Customer Service/ VFS Belgium Helpdesk in Ethiopia een mail naar 

R.D.M. waarin wordt gesteld dat de betrokkenen een visumaanvraag kunnen indienen bij het 

visumapplicatiecenter. Er wordt meegedeeld dat alle nodige info kan worden gevonden via een 

websitelink waarnaar wordt verwezen in de mail . Op 18 februari 2019 om 11 uur 18 stuurt R.D.M. een 

mail aan “info.Belgium.et @vfshelpline.com” om te herinneren aan zijn mail van 5 februari 2019. Op 18 

februari 2019 om 12 uur 18 stuurt een zekere Anjali van VFS Global Customer Service/ VFS Belgium 

Helpdesk in Ethiopia een mail naar R.D.M. waarin deze stelt dat de betrokkenen een visumaanvraag 

kunnen indienen bij het visumapplicatiecenter. Hij stelt dat alle nodige info kan worden gevonden via 

een websitelink die hij meedeelt. Op 22 mei 2019 om 11 uur 52 en 12 uur 50 stuurt R.D.M. een mail 

naar “info.Belgium.et @vfshelpline.com” waarin hij stelt te willen terugkomen op het dossier van de 

familie M./T. Hij stelt dat mevrouw M. zich tevergeefs bij het kantoor heeft aangemeld om een 

humanitaire visumaanvraag in te dienen en dat hij de reden ervan niet kan achterhalen. Hij stelt dat bij 

de mail alle documenten worden gevoegd die ze bij zich had, m.i.v. een brief waarin de reden van haar 

aanvraag wordt uitgelegd. Hij benadrukt dat het voor Eritrese vluchtelingen onmogelijk is om “the usual 

documents” te verkrijgen en dat ze moeten toegelaten worden om hun aanvraag in te dienen en dat dit 

aan de Belgische immigratiedienst moet worden overgemaakt. Op 22 mei 2019 om 14 uur 11 wordt er 

een email teruggestuurd vanwege een zekere Ashwin vanuit het emailadres 

“info.Belgium.et@vfshelpline.com” waarin wordt gesteld dat het mailbericht van R.D.M. werd 

overgemaakt aan het betrokken departement (“the concerned department”) waarbij R.D.M. vriendelijk 

wordt verzocht om het antwoord af te wachten. Emailberichten van latere datum werden niet gevoegd bij 

het verzoekschrift. Uit de stukken van het administratief dossier die hogerop werden besproken, blijkt 

dat de Belgische ambassade in Ethiopië 23 mei 2019 hanteert als datum waarop de visumaanvraag 

werd ingediend. 

 

3.14. Uit punt 3.13 kan de Raad enkel afleiden dat VFS Global Customer Service/ VFS Belgium 

Helpdesk in Ethiopia door R.D.M. ingelicht werd over de achtergrond van de visumaanvragen van de 

verzoekende partijen en dat er aan deze dienst een brief in attachment werd overgemaakt met als titel 
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“M.-T. Humanitarian visa application”. Er kan echter niet worden afgeleid dat dit alles daadwerkelijk werd 

overgemaakt aan de Belgische ambassade in Ethiopië of aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De 

verzoekende partijen verstrekken ook geen mailverkeer dat dateert van na de laatste mail van 22 mei 

2019 vanwege  een zekere Ashwin  vanuit het emailadres “info.Belgium.et @vfshelpline.com” waarin 

wordt gesteld dat het mailbericht van R.D.M. werd overgemaakt aan het betrokken departement (“the 

concerned department”) waarbij R.D.M. vriendelijk verzocht wordt om het antwoord af te wachten. Dat 

K.M.A. de brief van R.D.M. overhandigd heeft op het moment dat ze zich fysiek aanmeldde bij het 

visumapplicatie-center om een visumaanvraag in te dienen ten behoeve van haarzelf en haar 

minderjarige kinderen, blijkt nergens uit. De verzoekende partijen gevent dit ook toe wanneer ze in hun  

verzoekschriften over deze brief aangeven, “(...) s’il ne peut être démontré qu’il a effectivement été 

déposé lors de l’introduction de la demande de visa auprès de l’opérateur VFS Global, ce dernier ne 

délivrant pas d’accusé de réception des documents déposés à l’appui de telles demandes (…)”. Het is 

niet de registratie of het voorbereidend proces voor het indienen van de visumaanvraag dat werd 

verzorgd door VFS Global Customer Service dat van belang is in deze, doch wel de documenten die 

daadwerkelijk worden overgemaakt op het ogenblik dat de visumaanvragen daadwerkelijk wordt 

ingediend. Er anders over oordelen klemt ook met de visumapplicatieformulieren die gevoegd werden bij 

de nota’s met opmerkingen waarop de handtekening van K.M.A. figureert en waarin wordt gesteld dat 

het doel van de visumaanvragen gezinshereniging is. Dat K.MA. een kwetsbaar persoon is met vier 

minderjarige kinderen die in een vluchtelingenkamp leven, kan op zich niet leiden tot de conclusie dat de 

verzoekende partijen een humanitaire aanvraag hebben ingediend op grond van artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet of dat de verwerende partij de betrokken visumaanvragen op een onzorgvuldige 

wijze heeft behandeld.                    

 

Het eerste onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

3.15. In een tweede onderdeel van het middel – dat enigszins haaks staat op het eerste onderdeel van 

het middel – verwijzen de verzoekende partijen naar artikel 10, §2, vijfde lid van de Vreemdelingenwet 

en naar een arrest van het Hof van Justitie van 7 november 2018 in de zaak C-380/17 dat de aandacht 

vestigt op bijzondere omstandigheden die het indienen van een late aanvraag gezinshereniging met een 

erkende vluchteling kunnen rechtvaardigen. De verzoekende partijen zijn van oordeel dat ze een 

dergelijke bijzondere omstandigheid hebben aangetoond maar dat de verwerende partij in gebrek is 

gebleven deze te onderzoeken. Volgens de verzoekende partijen is de motivering van de bestreden 

beslissingen hierdoor inadequaat en is ze ook strijdig met artikel 8 van het EVRM.       

 

3.16. De relevante bepalingen van artikel 10, §1 en §2 van de Vreemdelingenwet 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, 

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; 

– de kinderen van de vreemdeling die vervoegd wordt, van diens echtgenoot of van de geregistreerde 

partner bedoeld in het eerste streepje, die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van 

achttien jaar hebben bereikt en alleenstaand zijn, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn 

echtgenoot of de bedoelde geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en de kinderen 

ten laste zijn van hem of diens echtgenoot of deze geregistreerde partner en, indien het recht van 
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bewaring wordt gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn 

toestemming heeft gegeven; 

(…) 

§ 2 

(…) 

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. 

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. 

(…) 

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. 

(…) 

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.” 

 

3.17. Het wordt niet betwist dat T.F.G. in België op 21 december 2015 erkend werd als vluchteling en 

dus als begunstigde van een internationale beschermingsstatus tot verblijf is toegelaten. De 

verzoekende partijen kunnen dus in geval van bewijs van hun bloed- en aanverwantschap aanspraak 

maken op het verblijfsrecht, voorzien bij artikel 10, §1, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet. Evenmin 

wordt betwist dat K.M.A. op 23 mei 2019, zijnde meer dan drie jaar nadat T.F.G. in België werd erkend 

als vluchteling, visumaanvragen indiende opdat de verzoekende partijen T.F.G. in België kunnen 

vervoegen.  

 

3.18. Overeenkomstig artikel 10, §2, tweede en derde lid van de Vreemdelingenwet moeten de in §1, 

eerste lid, 4° bedoelde vreemdelingen bewijzen dat de vreemdeling die wordt vervoegd beschikt over 

behoorlijke huisvesting die toelaat het familielid of de familieleden, dat of die gevraagd heeft of hebben 

om zich bij hem te komen voegen, te herbergen. Hij dient ook te beschikken over toereikende, stabiele 

en regelmatige bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering. 

 

3.19. Het vijfde lid van artikel 10, §2 van de Vreemdelingenwet bepaalt evenwel dat deze voorwaarden 

niet van toepassing zijn op de in §1, eerste lid, 4° tot 6° bedoelde familieleden van een als vluchteling 

erkende vreemdeling indien de bloed- of aanverwantschapsbanden of het geregistreerd partnerschap al 

bestonden vooraleer de vreemdeling het Rijk binnenkwam en voor zover de aanvraag werd ingediend in 

de loop van het jaar na de beslissing tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling van de 

vreemdeling die wordt vervoegd. 

 

3.20. In casu werden de visumaanvragen ontegensprekelijk meer dan een jaar na de beslissing tot 

erkenning van de hoedanigheid van vluchteling van T.F.G. ingediend. De verwerende partij stelt vast dat 

de grondvoorwaarden voor gezinshereniging niet zijn vervuld omdat geen bewijs van geschikte 

huisvesting en geen bewijs van toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen werd 

overgemaakt. Dat dergelijke bewijzen ontbreken, wordt niet betwist door de verzoekende partijen.  

 

3.21. De verzoekende partijen verwijzen naar de hierboven reeds besproken brief van 29 april 2019  

opgesteld door R.D.M., een jurist die werkzaam is voor de vzw Siréas en waarin de omstandigheden die 

de zaak kenmerken werden uiteengezet, waaronder het feit dat de verzoekende partijen in de loop van 
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2016 op weg waren naar Ethiopië – waar zich in tegenstelling tot Eritrea wel een Belgisch ambassade 

bevindt – maar dat ze aan de Eritrese-Ethiopische grens voor een lange tijd gevangen zijn gezet door 

de autoriteiten in Eritrea waardoor er meer dan een jaar verstreken is sinds T.F.G. erkend werd als 

vluchteling. De verzoekende partijen zijn van oordeel dat dit een bijzondere omstandigheid uitmaakt 

zoals bedoeld in het arrest van het Hof van Justitie van 7 november 2018, wat maakt dat ze niet moeten 

voldoen aan de grondvoorwaarden voor gezinshereniging zoals geduid in punt 3.20 .   

 

3.22. In het arrest van 7 november 2018 van het Hof van Justitie waarnaar de verzoekende partijen 

verwijzen, stelde het Hof dat artikel 12, lid 1, derde alinea van richtlijn 2003/86/EG waarin gepreciseerd 

wordt dat de lidstaten van de vluchteling kunnen eisen dat hij aan alle voorwaarden van artikel 7, lid 1, 

van diezelfde richtlijn voldoet wanneer het verzoek om gezinshereniging niet wordt ingediend binnen 

een termijn van drie maanden na de toekenning van de vluchtelingenstatus – die de Belgische wetgever 

heeft omgezet in een gunstigere termijn van een jaar zoals uiteengezet in punt 3.19. – maar dat dit niet 

kan worden gehanteerd in situaties waarin het laattijdig indienen van het eerste verzoek op grond van 

bijzondere omstandigheden objectief verschoonbaar is; 

 

3.23. Echter blijkt niet dat de in punt 3.21. bedoelde brief van 29 april 2019 opgesteld door R.D.M – 

waarin de omstandigheden die de zaak kenmerken werden uiteengezet, maar waarvan geen begin van 

bewijs werd bijgevoegd, wat de briefschrijver zelf toegeeft (“Certes, ces circonstances particulières ne 

peuvent être démontrées en l’espèce (...)” en “qui ne peuvent malheureusement pas être étayées par de 

quelconques documents”) – daadwerkelijk werd overgemaakt op het ogenblik dat K.M.A. de  

visumaanvragen indiende bij het visumapplicatiecenter of dat ze werden overgemaakt aan de Belgische 

ambassade in Ethiopië of aan de Dienst Vreemdelingenzaken. In dit verband kan worden verwezen 

naar de bespreking van het eerste onderdeel van het middel. De verzoekende partijen kunnen dan ook 

niet worden gevolgd in hun stelling dat de motivering van de bestreden beslissingen inadequaat is 

omdat geen rekening werd gehouden met de omstandigheden zoals geschetst in de betrokken brief van 

29 april 2019 of dat om die reden de bestreden beslissing artikel 8 van het EVRM schendt. 

 

3.24. Het komt in de eerste plaats aan de verzoekende partijen toe om het bestaan van een gezins-

leven/privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM/artikel 7 van het Handvest aan te tonen. Het 

gegeven dat de verzoekende partijen zich niet in het bezit kunnen doen stellen van gelegaliseerde 

documenten inzake de burgerlijke stand, impliceert niet dat zij geen bewijsstukken kunnen overmaken 

die hun gezinsleven/privéleven of minstens nauwe band aantonen met T.F.G. die in België erkend werd 

als vluchteling, minstens tonen zij dit niet aan. Er wordt geen enkel element laat staan document  

aangebracht dat wijst op een dergelijke band. De verzoekende partijen blijven dan ook in gebreke een 

beschermenswaardig gezinsleven/privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM aan te tonen. Dit 

volstaat reeds om te concluderen dat geen schending van dit verdragsartikel wordt aangetoond. 

 

3.25. Louter volledigheidshalve wijst de Raad er nog op dat de verzoekende partijen evenmin aantonen 

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

tussen hen en T.F.G. verder op het Belgische grondgebied te laten uitbouwen. Zo blijven zij in gebreke 

ernstige hinderpalen aan te tonen die hen verhinderen hun gezinsleven elders verder te zetten. De 

verzoekende partijen stellen weliswaar terecht dat het gezinsleven niet kan worden verdergezet in 

Eritrea, gelet op de vluchtelingenstatus van T.F.G., doch tonen niet aan dat zij hun gezinsleven niet 

elders kunnen verderzetten. In deze wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen heden in Ethiopië 

verblijven, waarbij zij niet aantonen dat zij hun gezinsleven niet aldaar kunnen verderzetten. 

 

3.26. Bovendien houden de bestreden beslissingen geen definitieve scheiding in en staat het de 

verzoekende partijen vrij een nieuwe visumaanvraag in te dienen, ditmaal vergezeld van de nodige 

bewijsstukken inzake de voldoende bestaansmiddelen en de behoorlijke huisvesting, naast het bewijs 

van een ziektekostenverzekering. 

 

Het tweede onderdeel van het middel is niet gegrond. 

 

3.27. Derhalve is het enig middel, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1  

 

De zaken X worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De beroepen tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig mei tweeduizend twintig door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


