
  

 

 

X - Pagina 1 

 
 

 nr. 253 268 van 21 april 2021 

in de zaak RvV X / II  

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DHONDT 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie.  

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 30 oktober 2020 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van 30 september 2020 tot weigering van de afgifte van een visum. 

 

Gezien titel I bis, 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 3 februari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 maart 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DHONDT, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers echtgenote, J.A.H., werd op 4 augustus 2017 als vluchteling erkend. 

 

1.2. Op 28 maart 2018 dient verzoeker een visumaanvraag in met het oog op gezinshereniging. Op 7 

januari 2019 wordt de visumaanvraag geweigerd. Deze beslissing werd vernietigd bij arrest van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) met nr. 232 272 van 6 februari 2020.  

 

1.3. Op 30 september 2020 werd een nieuwe weigeringsbeslissing genomen. Dit is de thans bestreden 

beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“(…) 
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Commentaar: Deze beslissing vervangt de vorige beslissing van 07/01/2019 die vernietigd werd door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 06/02/2020, betekend op 10/02/2020.  

 

Betrokkene kan zich niet beroepen op de richtlijnen van art.10 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 10/02/2020 een visumaanvraag gezinshereniging ingediend werd op 

naam van, A. A. A., 30/12/1982, Afgoye, van Somalische nationaliteit om de echtgenote in België, A. H. 

J., ° 25/10/1980, Tottoorow, van Somalische nationaliteit te vervoegen.  

 

Deze aanvraag werd ingediend op grond van een huwelijk dat op 14/02/2014 in Somalië werd 

afgesloten.  

 

Overwegende dat een niet gelegaliseerde huwelijksakte werd voorgelegd waarvan de authenticiteit niet 

kan worden gegarandeerd en dat daarom bijkomend onderzoek werd verricht in het licht van art. 

12bis§5 en 6.  

 

Overwegende dat uit het administratieve dossier de volgende elementen gebleken zijn :  

 

Ze zagen mekaar voor de eerste keer begin 2013 en huwden op 14/02/2014.  

 

Meneer zijn eerste vrouw, F. O. K. is overleden in het kraambed. Hun zoontje overleed volgens meneer 

na 5 dagen.  

 

Mevrouw haar eerste man is overleden.  

 

Meneer verklaart dat mevrouw 2 zussen heeft. Mevrouw verklaarde 4 broers en 3 zussen te hebben  

 

Ze woonden samen van 2014 tot 2016 

 

Ze zagen mekaar voor de laatste keer op 19/05/2016  

 

Ze hebben dagelijks contact met elkaar via WhatsApp en Messenger  

 

Betrokkenen hadden samen een dochter nl; Sarah maar ze overleed 7 dagen na de geboorte  

 

Mevrouw haar 3 kinderen hebben gezinshereniging aangevraagd met een positief dna-resultaat  

 

In het licht van deze elementen besliste de Dienst Vreemdelingenzaken op 14/11/2018 om het advies 

van de procureur des Konings te vragen met betrekking tot de erkenning van dit in het buitenland 

voltrokken huwelijk.  

 

In het licht van deze elementen besliste de Dienst Vreemdelingenzaken op 14/11/2018 om het advies 

van de procedure des Konings te vragen met betrekking tot de erkenning van dit in het buitenland 

voltrokken huwelijk.  

 

In het advies van 26/12/2018 is de Procureur des Konings van mening dat uit het geheel van voormelde 

omstandigheden en gegevens blijft dat de intenties van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet 

gericht zijn op het tot stand komen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen 

van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde. Er is een combinatie 

van verschillende factoren aanwezig, die samen genomen voldoende bepaalde, gewichtige en 

overeenstemmende vermoedens opleveren.  

 

-huwelijksakte : het huwelijksattest werd opgesteld op onbekende datum ter bevestiging van een 

religieus huwelijk op 14/02/2014. De Engelse vertaling bevat opvallend veel typfouten, als burgerlijke 

staat van de man staat er "gehuwd" wat zou betekenen dat het om een bigaam huwelijk gaat, en het 

document werd duidelijk pas laattijdig opgesteld want als woonplaats van mevrouw wordt reeds België 

vermeld. De stempels onderdaan de akte zijn gedateerd op 14/10/2017 en 14/01/2018, dus bijna 3 jaren 

na het huwelijk. Het is onduidelijk op basis waarvan het huwelijk geregistreerd werd, een schriftelijke 

religieuze huwelijksakte of een mondelinge getuigenis. Het document roept alvast veel vragen op wat 

betreft de authenticiteit en betrouwbaarheid.  
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Buitenlandse Zaken en de consulaten legaliseren geen documenten meer uit Somalië omdat het 

onmogelijk is na te gaan of ze werden opgesteld door de bevoegde overheid, of de inhoud wettelijk in 

orde is en of de handtekeningen geplaatst werden door de daartoe bevoegde persoon.  

 

-vaag relatieverloop : betrokkenen leerden elkaar kennen ergens in 2013 op een afstudeerfeest. Ze 

huwden op 14/02/2014. Nadien gingen ze samenwonen in een huurhuis met maar 1 kamer. 

Mevrouwontvluchte Somalië op 19/05/2016.  

 

-onwetendheden : meneer kent de geboortedatum van mevrouw niet (enkel jaar).  

 

- mevrouw verklaarde 4 broers en 3 zussen te hebben, meneer daarentegen verklaarde dat mevrouw 2 

zussen heeft. Het is niet omdat mevrouw maar 2 zussen heeft gezien, een derde zus nooit heeft 

ontmoet en 4 broers die overleden zijn dat dit nog geen reden is waarom meneer de overige broers en 

zussen niet kan vermelden.  

 

-weinig bewijzen van huwelijk en relatie : aan mevrouw werd een brief gestuurd met de vraag om 

bewijzen van de relatie en het huwelijk over te maken. Zij maakt enkel bewijzen over van geldtransfers 

en van gesprekken via Whats App in een onbegrijpelijke taal.  

 

-zelfde stramien als in andere dossiers visum gezinshereniging door Somaliërs : de Somalische 

vluchtelingen volgende allen 2 routes, met het vliegtuig vanuit Kenia of Ethiopië, of met de boot vanuit 

Turkije; er was geen groot huwelijksfeest, het huwelijk lijkt een formaliteit; de partner die een visum 

vraagt verblijft in Oeganda (meestal) of Ethiopië, in casu in Oeganda, ze kunnen geen bewijzen 

voorleggen van het huwelijk;  

 

-er bestaat geen zekerheid dat diegene die het visum vraagt ook de partner is met wie betrokkene 

gehuwd is. In één dossier bleken betrokkenen broer en zus te zijn. Mogelijk wil iemand anders onder het 

statuut "echtgenote" naar Europa komen via gezinshereniging.  

 

In dossiers van gezinshereniging door Eritrese vrouwen bleek dat deze zich niet bij hun echtgenoot 

vestigden. Het feit dat vele echtgenoten niet weten hoe hun partner hier leeft en ze geen 

toekomstplannen kunnen noemen kan er op wijzen dat de Somalische personen die via 

gezinshereniging naar België willen komen ook enkel een gemakkelijke en veilige tocht naar Europa op 

het oog hebben.  

 

Overwegende dat artikel 146 bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er geen huwelijk is wanneer uit 

een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenotenkennelijk 

niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het 

bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde;  

 

Vermits het huwelijksinstituut een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van het Belgisch rechtsbestel en een 

miskenning van dat instituut een schending kan uitmaken van de Belgische internationale openbare 

orde.  

 

In zoverre het vreemde recht niet sanctionerend zou optreden tegen geveinsde huwelijken, kan elke 

Belgische overheid op grond van de Belgische internationaal-privaatrechtelijke openbare orde,  

 

Een huwelijk weigeren te erkennen wanneer het er in hoofde van beide partners of één van hen enkel 

op gericht is een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen voor één van de echtgenoten. 

Hethuwelijksinstituut is immers een wezenlijk bestanddeel van het Belgisch rechtsbestel en een 

miskenning van dat instituut maakt een schending uit van de Belgische openbare orde (art. 21 

Wetboekinternationaal privaatrecht).  

 

Derhalve weigert de Dienst Vreemdelingenzaken het huwelijk in kwestie te erkennen waardoor het 

bijgevolg niet het recht op gezinshereniging opent.  

 

Het visum wordt derhalve geweigerd. 

(…)”  

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat hij uiteenzet als volgt:  

 

“ENIGE MIDDEL:  

schending van de artikelen 7, 21 en 24 van het Handvest van Grondrechten van de Unie, artikelen 1.1 

en 2 van het Internationaal verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van 

rassendiscriminatie, schending van artikel 8 juncto 14 van het EVRM, schending van de artikelen 10, 11 

en 12bis Vw., schending van de motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel van de Unie, als 

beginsel van behoorlijk bestuur en zoals vervat in artikel 62 Vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 van de 

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en de 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsverplichting als beginselen van behoorlijk bestuur, schending van het 

hoorrecht, non-discriminatie, het individualiseringsbeginsel als algemene rechtsbeginselen van de Unie  

 

1. Verwerende partij stelt te weigeren het huwelijk van verzoeker met de referentiepersoon te erkennen, 

waardoor het huwelijk geen recht op gezinshereniging opent. Verwerende partij verwijst naar artikel 

146bis B.W., naar de Belgische internationale openbare orde, en de mogelijkheid voor elke Belgische 

overheid om te 3 weigeren een huwelijk te erkennen, en verwerende partij verwijst ook naar artikel 21 

WIPR.  

 

Een buitenlandse huwelijksakte krijgt in België dezelfde juridische gevolgen als in het land van herkomst 

wanneer de aangezochte Belgische administratieve overheid de mening is toegedaan dat de 

huwelijksakte kan worden erkend.  

 

Artikel 27,§ 1 Wetboek IPR stelt dat een buitenlandse authentieke akte (bv. een huwelijksakte) in België 

wordt erkend zonder dat een beroep moet worden gedaan op enige procedure indien haar 

rechtsgeldigheid wordt vastgesteld overeenkomstig het krachtens het Wetboek IPR toepasselijk recht, 

en meer bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21 Wetboek IPR.  

 

Concreet betekent dit dat de aangezochte Belgische administratieve overheid een conflictenrechtelijke 

controle moet uitvoeren. Een buitenlandse huwelijksakte kan in België pas worden erkend wanneer 

voldaan is aan de vereisten van het recht aangewezen door het Belgische conflictenrecht. Voor de 

vormvereisten van de huwelijksakte komt dit neer op een controle aan de hand van het recht van de 

Staat op wiens grondgebied het huwelijk voltrokken werd. Voor de grondvereisten moeten we kijken 

naar het recht van de Staat waarvan elke echtgenoot bij de voltrekking van het huwelijk de nationaliteit 

heeft.  

 

Artikel 146bis B.W. is enkel van toepassing indien één van de echtgenoten de Belgische natioanliteit 

heeft1, quod non in casu.  

 

Wanneer het een huwelijk betreft waarbij twee niet-Belgen betrokken zijn, speelt het Belgische recht niet 

en moet enkel worden gekeken naar het buitenlandse recht. Dat buitenlandse recht zegt vaak ook iets 

over de toestemmingsvereiste en over de eventuele sanctionering van geveinsde huwelijken. Artikel 

146bis BW kan hier dus niet worden ingeroepen om de erkenning van het huwelijk te weigeren.  

 

Wanneer het buitenlands recht schijnhuwelijken niet kent en/ of niet sanctioneert, verschijnt artikel 

146bis BW opnieuw ten tonele maar deze keer onder de noemer van de exceptie van de openbare 

orde. In België wordt immers algemeen aanvaard dat huwelijken waarbij minstens één van de 

echtgenoten kennelijk niet de intentie heeft om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen 

strijdig zijn met de Belgische internationale openbare orde.  

 

Uit het administratief dossier en de motieven van de bestreden beslissing kan niet worden afgeleid of 

verwerende partij heeft onderzocht of het Somalische recht de figuur van het schijnhuwelijk kent en/of 

sanctioneert, en er kan dan ook niet zonder meer in voorliggend geval toepassing gemaakt worden van 

artikel 146bis B.W.  

 

Maar bovenal dient er gesteld te worden dat vaststaat, en uw Raad ook bevestigd heeft, dat verzoeker 

geen authentieke huwelijksakte heeft voorgelegd. Het visum werd aangevraagd op grond van een 

religieus huwelijk dat in Somalië werd afgesloten op 14 februari 2014, tussen verzoeker en zijn partner 

die ondertussen in België erkend werd als vluchteling. Er werd een huwelijkscertificaat voorgelegd dat 

dit religieus huwelijk bevestigt. Uiteraard werd dit document niet gelegaliseerd, gelet op het feit dat de 

Belgische overheid de Somalische regering niet erkent (zie oa. RvV, arrest nr. 188.795 van 22 juni 

2017).  
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Zoals Uw Raad met betrekking tot verzoekers huwelijk heeft gesteld in arrest nr 232 272 van 6 februari 

2020, wordt er niet aangetoond dat het niet-legaliseerbare certificaat dat 1 S. DEN HAESE en J. 

VERHELLEN, ‘Intrekking van het verblijfsrecht na een eerdere erkenning van een buitenlandse 

huwelijksakte’, T. Vreemd. 2020, nr. 3, pg 203. 4 verzoeker heeft voorgelegd waaruit zijn religieuze 

huwelijk blijkt ressorteert onder het toepassingsgebied van de erkenningsprocedure, zoals voorzien in 

artikel 27 van het WIPR.  

 

Een van de twee aanpassingen die verwerende partij gemaakt heeft aan de bestreden beslissing in 

vergelijking met de vernietigde beslissing bestaat eruit dat het deel over artikel 27 WIPR in de huidige 

bestreden beslissing achterwege gelaten wordt. Maar verwerende partij verwijst nog steeds naar de 

toepassing van artikel 21 WIPR, dat slechts van toepassing is in zoverre er een andere bepaling uit 

WIPR wordt toegepast2, en artikel 146bis B.W. als openbare orde exceptie.  

 

Bij de beoordeling van verzoekers huwelijk komt er geen conflictenrechtelijke controle in de zin van 

WIPR kijken.  

 

In casu moet er toepassing gemaakt worden van de bepalingen in de Gezinsherenigingsrichtlijn en de 

omzetting in nationaal recht die het mogelijk maken een onderzoek te voeren indien er gegronde 

vermoedens zijn dat het huwelijk dat het recht op gezinshereniging opent een schijnhuwelijk is, en de 

bepalingen die toelaten de gezinshereniging te weigeren in het geval er vaststaat dat het huwelijk in 

kwestie effectief een schijnhuwelijk is.  

 

Verwerende partij moet zich op de correcte wettelijke bepaling baseren om de gezinshereniging met de 

referentiepersoon te weigeren.  

 

Artikel 3 van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van 29 juli 

1991 stelt: "De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden 

die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn."  

 

Het afdoende karakter van de motivering houdt in dat de motieven pertinent moeten zijn, wat wilt 

zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moeten hebben, en dat ze draagkrachtig zijn, wat 

wilt zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te schragen. De 

belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene in de beslissing de 

motieven moet kunnen aantreffen derwijze dat kan worden nagegaan of de overheid van redenen die in 

feite en rechte juist zijn, of de overheid die gegevens correct heeft beoordeeld, en of ze op die gronden 

redelijkerwijze tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is een annulatieberoep tegen de beslissing in te dienen (RvS, 18 

januari 2010, nr. 199. 583; RvS, 11 december 2015, nr; 233. 222).  

 

Dat verwerende partij er niet in slaagt om toepassing te maken van de correcte wettelijke bepalingen 

komt de kwaliteit van de beslissing niet ten goede en maakt het bijzonder moeilijk voor verzoeker om 

zijn beroepsmogelijkheden in te schatten. Het tast de draagkracht van de motivering voor de bestreden 

beslissing op fundamentele wijze aan en maakt een schending uit van de motiveringsplicht in de zin van 

art. 3 van de wet van 29 juli 1991, en als Unierechtelijk rechtsbeginsel.  

 

2. Verwerende partij had toepassing moeten maken van artikel 16 van de Gezinsherenigingsrichtlijn en 

artikel 11 van de Vreemdelingenwet. Het is aan de hand van die artikelen dat er kan vastgesteld worden 

of er sprake is van een schijnhuwelijk dat toelaat om het recht op gezinshereniging met een derdelander 

met verblijfsrecht in de Unie te weigeren  

 

Art 16.2 van de Gezinsherenigingsrichtlijn stelt:  

"2. De lidstaten kunnen tevens het verzoek tot toegang en verblijf met het oog op gezinshereniging 

afwijzen of de verblijfstitel van gezinsleden intrekken of weigeren te verlengen indien is vastgesteld dat: 

a) er valse of misleidende informatie is verstrekt, valse of vervalste documenten zijn gebruikt, of 

anderszins fraude is gepleegd of onwettige middelen zijn gebruikt;  

b) het huwelijk, het partnerschap of de adoptie uitsluitend tot stand is gebracht om voor de betrokken 

persoon toegang tot of verblijf in een lidstaat te verkrijgen. " (eigen benadrukking).  

 

Artikel 16.4 van de Gezinsherenigingsrichtlijn stelt:  
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"4. De lidstaten kunnen specifieke controles verrichten wanneer er gegronde vermoedens bestaan dat 

er sprake is van fraude of een schijnhuwelijk, -partnerschap of -adoptie, zoals bedoeld in lid 2. Er 

kunnen ook gerichte controles uitgevoerd worden bij de verlenging van de verblijfstitel van gezinsleden." 

(eigen benadrukking)  

 

De Europese Commissie geeft aan dat lidstaten enkel specifieke controles mogen verrichten wanneer er 

gegronde vermoedens bestaan van een schijnhuwelijk. Algemene controles zijn uit den boze: 

"Overeenkomstig artikel 16, lid 4, kunnen de lidstaten specifieke controles verrichten wanneer er 

gegronde vermoedens bestaan dat er sprake is van fraude of een schijnhuwelijk, -partnerschap of -

adoptie. Algemene controles van specifieke categorieën huwelijken, partnerschappen of adoptiezaken 

zijn echter niet toegestaan." (Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 

Europees Parlement betreffende richtsnoeren voor de toepassing van Richtlijn 2003/86/EG inzake het 

recht op gezinshereniging, COM(2014) 210 Final, 3 april 2014, pg. 27).  

 

De Commissie verwijst verder naar afdeling 4.2 van de richtsnoeren inzake de richtlijn vrij verkeer van 

2009 als uitgangspunt voor de definitie van een schijnhuwelijk (Europese Commissie, Mededeling van 

de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende richtsnoeren voor de toepassing 

van Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging, COM(2014) 210 Final, 3 april 2014, pg 

27).  

 

Uit die Mededeling blijkt dat een huwelijk slechts een schijnhuwelijk kan zijn indien het enige doel van 

het huwelijk een verblijfsvoordeel was en dat de kwaliteit van de relatie er verder niets toe doet:  

 

"4.2. Schijnhuwelijken  

In overweging 28 van de richtlijn worden schijnhuwelijken omschreven als huwelijken die zijn 

aangegaan met als enig doel het in de richtlijn neergelegde recht van vrij verkeer en verblijf te kunnen 

genieten, waarop anders geen aanspraak zou kunnen worden gemaakt. Een huwelijk kan niet als een 

schijnhuwelijk worden beschouwd louter omdat het een immigratievoordeel of enig ander voordeel 

oplevert. De kwaliteit van de relatie is irrelevant voor de toepassing van artikel 35." (Mededeling van de 

Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 2 juli 2009 inzake richtsnoeren voor een 

betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en 

verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 

COM(2009) 313 definitief, blz. 15-17) (eigen benadrukking)  

 

Verder verwijst de Commissie naar de 'Handleiding schijnhuwelijken' die betrekking heeft op 

schijnhuwelijken tussen EU-burgers en onderdanen van derde landen in het licht van het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 

om ook voor gezinshereniging met derdelanders als richtsnoer te fungeren, in het bijzonder op het 

gebied van onderzoeksinstrumenten en - technieken en grensoverschrijdende samenwerking (zie 

Handboek van de Europese Commissie om schijnhuwelijken beter te bestrijden, van 26 september 

2014, https://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/handboek_commissie_strijd_schijnhuw 

elijken_20140926.pdf).  

 

Daaruit blijkt dat om van een schijnhuwelijk te spreken er op zijn minst sprake moet zijn van (1) artificieel 

gedrag, (2) de wil te bedriegen voordat, en op het moment dat, beide partijen in het huwelijk treden. Als 

een huwelijk oprecht begint maar later de wil tot een duurzame relatie verdwijnt is het geen 

schijnhuwelijk. Het enige doel van het huwelijk moet zijn om een verblijfsvoordeel te krijgen. Het loutere 

feit dat een huwelijk een verblijfsvoordeel oplevert maakt het geen schijnhuwelijk.  

 

"Artificial conduct Firstly, the conduct, through which EU law is abused, must be artificial in the sense 

that it is a feigned imitation, tacking naturalness, sincerity or spontaneity. When it comes to marriages of 

convenience, the abusive conduct is linked to the absence of intention of the married couple to create a 

family as a married couple and to lead a genuine marital life.  

 

The abusive character of marriages of convenience is represented by mala fide of the spousesl3 prior to 

and at the moment they enter into the marriage.  

 

Marriages which started off as genuine marriages but later descended into something that is merely of 

form should not be considered as marriages of convenience even where a marriage that would 

otherwise have been terminated by divorce is maintained for the sole purpose of continuing to confer on 

the non-EU spouse a right of residence under EU law on free movement of EU citizens.  

https://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/handboek_commissie_strijd_schijnhuw%20elijken_20140926.pdf
https://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/handboek_commissie_strijd_schijnhuw%20elijken_20140926.pdf
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Sole purpose The abusive conduct must be made with the purpose of obtaining the right of free 

movement and residence under EU law. As the notion of "sole purpose" is an autonomous concept of 

EU law, it must be interpreted according to EU law, taking into account primarily the purpose of this 

concept in the wider context of the fundamental freedom to move and the fight against abuse. Therefore, 

the notion of "sole purpose" should not be interpreted literally (as being the unique or exclusive purpose) 

but rather as meaning that the objective to obtain the right of entry and residence must be the 

predominant purpose of the abusive conduct. A conduct aimed at abusively acquiring more than one 

unfair advantage (such as, in addition to the right of residence, a tax advantage) may also be considered 

as abusive. On the other hand, a marriage cannot be considered as a marriage of convenience simply 

because it brings an immigration advantage, or indeed any other advantage (for example the right to a 

particular surname, location-related allowances, tax advantages or entitlement to social housing for 

married couples)." (Handboek van de Europese Commissie om schijnhuwelijken beter te bestrijden, van 

26 september 2014x https://www.aaii.be/sites/default/files/bestanden/handboek commissie strijd 

schiinhuw eliiken 2Q14Q926.pdf ) (eigen benadrukking).  

 

Op grond van art 16.2, b) van de Gezinsherenigingsrichtlijn kunnen de lidstaten het verzoek tot toegang 

en verblijf met het oog op gezinshereniging afwijzen indien is vastgesteld dat het huwelijk uitsluitend tot 

stand is gebracht om voor de betrokken persoon toegang tot of verblijf in een lidstaat te verkrijgen.  

 

Art. 11, § 1 Vw. heeft deze bepaling als volgt omgezet naar Belgisch recht: "De minister of zijn 

gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die verklaart dat hij zich in een van de in artikel 10 

bepaalde gevallen bevindt, in een van de volgende gevallen niet het recht heeft het Rijk binnen te 

komen of in het Rijk te verblijven : (...) 4° het staat vast dat het huwelijk, het partnerschap of de adoptie 

uitsluitend afgesloten werden opdat de betrokken vreemdeling het Rijk zou kunnen binnenkomen of er 

verblijven. In het geval van de familieleden van een erkende vluchteling of van een vreemdeling die de 

subsidiaire bescherming geniet; met wie de bloed- of aanverwantschapsbanden al bestonden vóór hij 

het Rijk betrad, mag de beslissing niet uitsluitend worden gebaseerd op het ontbreken van de officiële 

documenten die de bloed- of aanverwantschapsbanden aantonen, overeenkomstig artikel 30 van de wet 

van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale 

overeenkomsten betreffende dezelfde materie."  

 

Verwerende partij moet dus (1) motiveren welke "gegronde vermoedens" er voorhanden waren die een 

'gerichte' controle mogelijk maakte en (2) op welke wijze er is komen vast te staan dat het huwelijk in 

februari 2014 uitsluitend werd afgesloten opdat verzoeker toegang tot het grondgebied zou krijgen.  

 

(1) Verwerende partij motiveert niet op basis van welke vermoedens er besloten werd om een interview 

van verzoeker af te nemen op de Belgische ambassade te Kampala, en er kan dan ook niet onderzocht 

worden of het om 'gegronde vermoedens' in de zin van artikel 16 van de richtlijn ging of niet.  

 

Na het interview op de ambassade heeft verwerende partij besloten om het parket om advies te vragen.  

 

Het is zeer de vraag of het inwinnen van advies bij het parket, op basis van de zeer beperkte informatie 

die verwerende partij aan het parket bezorgd heeft, kan doorgaan voor een 'gerichte controle' in de zin 

van artikel 16 van de richtlijn. Verzoeker meent alleszins van niet.  

 

Verwerende partij bezorgde de volgende informatie aan het parket:  

"Op onze vraag werd door de ambassade in Kampala een interview afgenomen. Hieruit blijken volgende 

elementen :  

Ze zagen mekaar voor de eerste keer begin 2013 en huwden op 14/02/2014.  

Meneer zijn eerste vrouw, F. O. K. is overleden in het kraambed. Hun zoontje overleed volgens meneer 

na 5 dagen.  

Mevrouw haar eerste man is overleden.  

Meneer verklaart dat mevrouw 2 zussen heeft. Mevrouw verklaarde 4 broers en 3 zussen te hebben 

Meneer verklaart dat mevrouw geschoten is in haar hand, mevrouw vertelt hierover niets in haar 

asielaanvraag  

Ze woonden samen van 2014 tot 2016  

Ze zagen mekaar voor de laatste keer op 19/05/2016  

Ze hebben dagelijks contact met elkaar via WhatsApp en Messenger  

Betrokkenen hadden samen een dochter nl; Sarah maar ze overleed 7 dagen na de geboorte  

Mevrouw haar 3 kinderen hebben gezinshereniging aangevraagd en de dna-procedure is lopende  
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Zoals uw welbekend kregen we informatie van de lokale politie van Antwerpen "dat Eritrese vrouwen op 

zoek zijn naar Eritrese mannen in Europa. Eritrese vrouwen zitten te wachten in de omgeving van 

ambassades in de buurlanden. De religieuze huwelijksaktes worden aldaar gemaakt ook al heeft het 

huwelijk nooit plaatsgevonden en heeft het koppel elkaar vaak nooit gezien. Eens contact gelegd met 

een Eritreeër in Europa stuurt de Eritrese vrouw geld op naar de Eritrese man in Europa die de nodige 

procedures 8 opstart. Eens de vrouwen hier aangekomen gaan ze asiel vragen in andere EU-landen en 

dit meestal onder een andere identiteit. Gezien de afwezigheid van vingerafdrukken zijn de vrouwen 

achteraf niet meer te traceren. Soms zouden er op de ambassades wei vingerafdrukken genomen 

worden, maar deze worden niet opgenomen in Eurodac zodat ook hier elk spoor uit blijft".  

Wij denken dat dit ook het geval is voor Somalische visumaanvragen en daarom vragen wij uw ambt om 

advies betreffende Somalische visumaanvragen."  

 

Er worden geen gegronde vermoedens aangevoerd die zouden moet wijzen op een schijnhuwelijk. 

Verwerende partij heeft zich enkel gebaseerd op de CGVS vragenlijst die de referentiepersoon bij de 

DVZ had ingevuld en het gehoor dat werd afgenomen op de ambassade. Verwerende partij had het 

CGVS gehoorverslag niet doorgenomen, en heeft hiervan ook geen kopie bezorgd aan het parket.  

 

Dat verzoeker en zijn vrouw een jaar nadat ze elkaar hebben leren kennen gehuwd zijn is geen 'gegrond 

vermoeden' dat het om een schijnhuwelijk zou gaan. Er valt niets te lezen over de intenties van 

verzoeker in de maanden voorafgaand aan hun huwelijk of het moment van het huwelijk zelf. En de 

verklaringen van het echtpaar werden niet gelezen in functie van het gehoorverslag, de 

referentiepersoon haar asielrelaas en verzoekers rol daarin, noch in functie van de oorlogssituatie in 

Somalië en het vervolgingsrelaas van verzoeker en van de referentiepersoon. Er wordt geen rekening 

gehouden met het feit dat ze beiden weduwnaars zijn, er wordt geen rekening gehouden met hun 

dagelijkse communicatie, noch met het feit dat ze de ouders zijn van een overleden dochtertje. Er werd 

ook geen rekening gehouden met het feit dat verzoeker optreedt als stiefvader voor zijn vrouw haar 

kinderen en hun pleegkind, en er de zorg voor droeg.  

 

Er werd wel gewezen op algemene informatie die de politie Antwerpen zou hebben over 

schijnhuwelijken in de Eritrese gemeenschap, zonder dat die informatie terug te vinden is in het dossier 

en verifieerbaar is of die informatie correct is en meer dan een algemene verdachtmaking op grond van 

nationaliteit, en zonder enige reden te geven waarom dat ook zou opgaan voor Somalische dossiers.  

 

Lidstaten moeten echter objectieve criteria gebruiken om te beslissen wiens huwelijk onderzocht zal 

worden en mogen absoluut niet op grond van de nationaliteit van de betrokkenen die controles doen. Er 

moet een gevalsmatig onderzoek verricht worden en het geheel van het bewijs moet onderzocht 

worden.  

 

"Prohibition of discrimination  

Similarly, in their measures tackling abuse, national authorities must not discriminate on any ground 

such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, nationality, religion or 

belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or 

sexual orientation. Such discrimination would violate Article 21 of the Charter (and possibly Article 14 of 

the Convention as well). National authorities should use objective criteria when deciding who should be 

subject to investigation and ensure that measures to tackle abuse are not carried out in a discriminate 

manner." (Handboek van de Europese Commissie om schijnhuwelijken beter te bestrijden, van 26 

september 2014, https://www.aaii.be/sites/default/files/bestanden/handboek commissie strijd schiinhuw 

eliiken 2Q140926.pdQ (eigen benadrukking).  

 

Bedenkingen en motieven die op basis van de nationaliteit van de verzoekers gezinshereniging 

gebaseerd zijn gelden als discriminatoir en zijn niet gebaseerd op objectieve criteria.  

 

Artikel 21 van het Handvest van Grondrechten van de Unie bepaalt met betrekking tot non-discriminatie:  

 

“1. Elke discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, 

genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het behoren 

tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, is 

verboden.  

2. Binnen de werkingssfeer van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en onverminderd de bijzondere bepalingen van die Verdragen, is 

elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden. "  
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De grondrechten maken integrerend deel uit van de algemene rechtsbeginselen waarvan het Hof de 

eerbiediging verzekert. Het Hof laat zich daarbij leiden door de gemeenschappelijke constitutionele 

tradities van de lidstaten alsmede door de aanwijzingen die te vinden zijn in de internationale 

rechtsinstrumenten inzake de bescherming van de rechten van de mens waaraan de lidstaten hebben 

meegewerkt of waarbij zij zich hebben aangesloten (zie met name arrest van 6 maart 2001, 

Connolly/Commissie, C 274/99 P, Jurispr. biz. I 1611, punt 37; arrest van 18 december 2008, zaak C 

349/07, Sopropé - Organizaçoes de Calçado Lda tegen Fazenda Püblica, pnt. 33).  

 

Dat verwerende partij op basis van de nationaliteit van verzoeker en zijn vrouw besloten heeft om een 

onderzoek te voeren en die nationaliteit ook als weigeringsgrond aanwendt in de bestreden beslissing 

maakt een schending uit van artikel 21 van het Handvest.  

 

Dit maakt een schending uit van het onpartijdigheidsbeginsel. Het gaat om tendentieuze informatie die 

wordt meegeven aan een dienst waaraan advies gevraagd wordt dat onafhankelijk zou moeten zijn.  

 

Dat de verwerende partij dergelijke losse anekdotiek over mensen met een zelfde nationaliteit in een 

specifieke politiezone meegeeft aan het parket als achtergrondinformatie toont aan dat het onderzoek 

niet gevalsmatig is, dat er geen objectieve criteria gerbuikt worden, dat het onderzoek discriminatoir 

verliep, en dat er geen elementaire procedurele hygiëne werd in acht genomen. Er wordt op basis van 

een bias op grond van nationaliteit geopereerd en die bias wordt ook meegegeven aan het parket zodat 

deze bij haar advies dit toch zeker in acht zou nemen. Dit gaat in tegen alles wat de Commissie 

voorschrijft, maar ook tegen het onpartijdigheidsbeginsel en de rechten van de verdediging.  

 

De informatie is niet alleen niet-pertinent, gezien het gaat om wat andere mensen met dezelfde 

nationaliteit zouden doen, ze valt ook onmogelijk te controleren op methodologie, representativiteit en 

feitelijke correctheid.  

 

Het parket heeft het voor wat verzoeker betreft over 'een combinatie van verschillende factoren', die 

'samen genomen voldoende bepaalde gewichtige en overeenstemmende vermoedens' opleveren, en 

verwerende partij neemt dat over in de bestreden beslissing.  

 

Verzoeker werpt op dat uit het administratief dossier niet blijkt dat het onderzoek dat gevoerd werd naar 

zijn huwelijk gebaseerd werd op 'gegronde vermoedens' zoals wette lijk vereist.  

 

(2) Verzoeker werpt ook op dat uit de motivering die het parket gebruikt en verwerende partij heeft 

overgenomen in de bestreden beslissing blijkt dat de overheid meent dat er weliswaar 'voldoende 

bepaalde gewichtige en overeenstemmende vermoedens' zouden opleveren, quod non, maar dat de 

toepassing van artikel 11 Vw. vereist dat het om meer gaat dan vermoedens. Het moet immers 

vaststaan dat het om een schijnhuwelijk gaat.  

 

Het moet dus ook vaststaan dat het huwelijk tussen verzoeker en de referentiepersoon uitsluitend 

afgesloten werd opdat verzoeker het Rijk zou kunnen binnenkomen.  

 

Verwerende partij blijft absoluut in gebreke om dat aan te tonen.  

 

Uit het asieldossier van de referentiepersoon en het administratief dossier van verwerende partij blijkt 

immers dat verzoeker en zijn vrouw bijzonder gedetailleerde verklaringen hebben afgelegd over eikaars 

personalia (clan, leeftijd, werk, verblijfplaatsen, voorgeschiedenis, ...), over hoe ze elkaar leren kennen 

hebben, over hun huwelijksfeest, hun huwelijk, eikaars familieleden, de moeilijkheden die hun huwelijk 

de referentiepersoon heeft opgeleverd met Al Shabaab, over het dochtertje dat ze verloren hebben, over 

verzoekers stief- en pleegkinderen,... Het blijkt eveneens dat ze dagelijks in contact staan met elkaar en 

elkaar financieel steunen.  

 

Het CGVS heeft het huwelijk en de relatie van de referentiepersoon met verzoeker geloofwaardig 

geacht op basis van een uitgebreid onderzoek.  

 

De referentiepersoon heeft verklaard bij de DVZ bij het invullen van de vragenlijst dat ze religieus 

gehuwd is met A. A. A., dat hij geboren is in 1982, van de clan Hawiye is, zijn subclan Sheikhal is, dat 

ze in februari 2014 religieus gehuwd is met hem.  
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De referentiepersoon heeft verklaard bij de DVZ dat ze een dochter had met de naam S. A. A. en dat die 

dochter overleden is in december 2014. De naam is deze van verzoeker.  

 

De referentiepersoon heeft verklaard in haar gehoor op het CGVS dat verzoeker haar terug in contact 

gebracht heeft met de familie waar ze 25 jaar van gescheiden was. Verzoeker heeft haar in 2013 

ontmoet en haar helpen zoeken tot ze in februari 2014 eindelijk met haar familie herenigd werd, dat is 

ook de maand waarin ze gehuwd zijn:  

 

"Uw vader heet A. H. A., is dat correct?  

Ja Waar bevindt hij zich nu?  

Ja, mijn vader, ik weet waar hij was, het werd me laatste keer verteld. Ik en mijn moeder, vader en twee 

kinderen, we zijn terug samengekomen in 2014.  

Waar woonde hij?  

Daarvoor was hij in ToroTorow, dan later is hij naar een plaats gegaan in de centrale provincies dat 

Matabaan heet.  

Waarom is hij daarheen verhuisd?  

Hij is verhuisd naar daar omdat hij enkel één zus had, zijn zus woonde daar en omdat we elkaar 

teruggevonden hadden, zei hij van ik kan niet in de stad leven, daar zou het beter zijn om te leven. 

Woont hij daar sinds 2014?  

Hij is naar daar gegaan, Matabaan, in het jaar 2014  

Hoe heeft u met hem terug in contact gekomen? En hoe komt het dat jullie terug zijn samengekomen in 

2014?  

We zijn terug in contact gekomen, omdat ik toen mijn verhaal heb verteld aan een journalist. Hij vertelde 

me dat hij links had met de gouverneur van Lower-Shabelle en een journalist die daar ook is, die kan ze 

vinden via hem. Hij heeft ze opoespoord. heeft hen gezocht, sinds 2013. Ik heb de journalist in 2013 

ontmoet. Dan heb ik hem gezegd dat ik miin familie miste. Zo hij zocht ze voor mij sindsdien tot de 2e 

maand van 2014 als ik miin familie heb ontmoet.  

Wat is de naam van die journalist waaraan u het verhaal vertelde?  

A. A. A." (CGVS gehoorverslag pagina 7).  

 

De referentiepersoon legt verklaringen af over verzoeker zijn werk en carrière. Ze geeft ook aan dat ze 

hem in vertrouwen had genomen en troost en steun vond bij hem, en dat hij het besluit nam haar te 

helpen:  

 

"Voor wie werkte hij? Weik bedrijf? Nieuwsite?  

Hij werkte voor radiostations, maar recent, werkte hij voor tv dat S. N. noemt.  

In die tijd dat u uw verhaal vertelde, waar werkte hij?  

Toen werkte hij met lokale radiostations, zoals Shabelle  

Welk verhaal heeft u hem verteld? Het verhaal dat ik vertelde was, omdat ik veel problemen had omdat 

ik aan het werken was, waar de mannen de controle had, en ook had ik problemen met de broer van 

mijn echtgenoot. Als ik een probleem had, dan ging ik naar hem en vertelde hem om te ventileren en om 

me beter te voelen.  

Die "mannen", wat bedoelt u?  

Ik werkte in D. hospitaal, buiten de stad, van 2007 tot 2013. Ik werkte onder controle van AS, die plaats 

was onder controle van AS, ik ging s' morgens steeds naar een AS-gebied, vanuit een plaats dat onder 

controle was van de regering, in Hodan.  

Het verhaal dat u vertelde, op welke radiostation kwam het?  

Het was niet op de radio, ik heb het enkel aan hem verteld, dan troostte hii me en dan zei hii, geen 

zorgen maken, uw problemen zullen eindigen, ik zal uw familie proberen zoeken." (CGVS gehoorverslag 

pg. 8)  

 

De referentiepersoon legt ook uitgebreid uit hoe ze elkaar hebben leren kennen:  

”Kan u mij eens vertellen hoe u uw echtgenoot, de journalist heeft leren kennen?  

Op een dag, gingen we voor training, waar sommige van mijn collega's van de universiteiten en training 

hadden georganiseerd, ze hadden me uitgenodigd om te komen, ik ging erheen, het was in 2013, ik heb 

de jongen daar ontmoet, er waren andere journalisten die ook de ceremonie aan het opnemen waren, 

sindsdien waren we in contact, ik heb toen zijn telefoonnummer gekregen, maar het was toen wel 

broederlijk, geen relatie. Dan later, heb ik met hem over mijn problemen verteld, hij zei van kalmeer, 

geen druk op uzelf leggen, ik vertelde mijn verhaal om te ventileren. Ik heb hem als mijn broer ontmoet, 

om met hem te delen wat er is gebeurd.  

Waar ontmoette elkaar?  
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Ja Tijdens de broer-relatie? Ja. Ik ging soms naar hem in Hamar Weyn of MAM waar ze kunnen 

verblijven. We gingen dan in een publieke cafetaria zitten.  

Wat herinnert u zich van de eerste keer dat u hem zag? Om welke redenen sprak u hem aan? Ja. Ik 

was daar. Mensen gaven lezingen, ik kwam ook om een lezing te geven, als ik gedaan had, en naar 

beneden kwam, vroeg hij of ik van de universiteit was of van ergens anders, nee zei ik, ik ben niet van 

hier, het zijn mijn collega's, ik ben gekomen om mijn ideeën met hen te delen, en dan nam hij een stoel 

dichtbij en we startten conversatie." (CGVS gehoorverslag, pg. 23).  

 

De referentiepersoon vertelt over haar dochter, S., die ze met verzoeker gekregen heeft en die zo vroeg 

gestorven is:  

 

"I., H. en M. A. D., ik heb een ander kind dat niet met hem was, maar is gestorven.  

Wat is de naam?  

S., een meisje  

Hoe is ze gestorven?  

Ze is gestorven als ze 5 dagen oud was  

Met wie heeft u dat kind?  

A. A.  

Uw tweede echtgenoot?  

Ja  

Wanneer bent u met hem gehuwd?  

2e maand van 2014, nadat ik mijn familie heb teruggevonden" (CGVS, gehoorverslag pg. 10)  

 

De referentiepersoon heeft ook aangegeven dat de broer van haar eerste man lid was van Al Shabaab 

en meende dat de referentiepersoon volgens de Al Shabaab interpretatie van islamitisch recht hem als 

vrouw toebehoorde. Het feit dat ze gehuwd was met verzoeker werd gezien als een vorm van overspel 

door Al Shabaab. Verzoekers huwelijk met de referentiepersoon, en de zwangerschap van S., is 

essentieel voor haar asielrelaas en werd reeds betrouwbaar en geloofwaardig bevonden:  

 

"U vertelde al over de problemen met uw schoonbroer, vertel nu eens wat er allemaal gebeurde en wat 

de aanleiding was van uw vlucht.  

Ik heb Somalië verlaten, want als deze man de documenten van mij heeft gepakt, in Ie maand 2014, is 

hij uit MOG weggegaan en hij bleef me bellen. De tweede maand van 2014. ben ik met een man 

getrouwd, die journalist die me terug met miin familie in contact had gebracht, hij bleef bellen, en 

dreigen terwijl ik in het ziekenhuis werkte, maar ik denk dat hij niet wist van miin huwelijk, maar aan de 

telefoon, vroeg hij me om geld over te zetten door zijn telefoon, zo niet zei hij zal ik je vermoorden, hij 

belde me vanuit een plaats, Ceel Buur, ik ben niet zelf in Ceel buur geweest, maar hij zei dat hij in Ceel 

Buur was, via de telefoon. Toen was ik in dat ziekenhuis aan het werken, maar ook bij de vaccinaties die 

werden gedaan in Hodan district. De vaccinaties worden georganiseerd door het district autoriteiten. 

Onder de regering, dan hebben ze een seminarie gehad voor 2-3 dagen, na de training werden de 

teams naar de buurten gezonden om de vaccinatie te doen. Ik heb verschillende bedreigingen gehad." 

(CGVS gehoorverslag pg. 19).  

 

"Wat is de naam van die man, uw schoonbroer? Misschien kunnen we zijn naam gebruiken, dat is 

handiger  

A. A. J. Hij kwam naar MOG. Als ik de druk had van die bedreigingen van anonieme telefoons van AS, 

die zeggen dat ik werk in het ziekenhuis dat de regering behandelt, ik weet niet of het zijn zoon was, 

maar ze bleven zeggen 'je bent murteed". Dan zei de A. zei tegen me: ik ben te weten gekomen dat ie 

met een journalist bent getrouwd, terwijl ie miin vrouw bent door traditionele erfgoed. Dumaal."(CG\/S 

gehoorverslag pg. 20).  

"En ik werd pas weer bewust als ik op AV werd geconnecteerd (AZ: dat is de bloedtransfusie), dan werd 

ik wakker, in het ziekenhuis. Sindsdien ben ik niet meer naar het werk gegaan, ik ben niet meer 

weggegaan, miin echtgenoot heeft me naar een ander huis meegenomen, ik was in dat huis, we zijn 

verhuisd van mijn originele huis naar Wadajir. Sinds we daarheen zijn verhuisd, stopte ik met werken, ik 

ging nergens heen" (CGVS gehoorverslag, pg. 20).  

"Ok, ik heb dan zo daar geslapen, dan verbleef ik er ook de volgende dag, ik was er twee dagen en 

twee nachten. Dus de volgende dag hadden ze en interview met mij, ze zeiden, ie bent voor 

verschillende dingen beschuldigd, ie bent dubbel gehuwd, ie werkt voor de murtadeed en dan is één van 

hen een journalist. Je hebt veel dingen gedaan, geef het toe aan ons. Ik kon niet ja of nee zeggen, als ik 

nee zei dan zouden ze me vermoorden en ja ook (AZ begint te huilen). Dan als ik stil was, hebben ze 

me teruggebracht, ik kon niets zeggen toen. We kunnen vijf minuten pauzeren als u wilt  
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Nee ik wil doorgaan. Ik zei ik werk niet voor murtedeen, en ik ben niet dubbel gehuwd. ze zeiden we 

hebben alle bewijs, we volgen je al een lange tijd, je hebt al overleefd van ons, nu gaan we je 

veroordelen, ik heb de magreb gebeden, ik heb dat gevraagd om me dat toe te staan, als ik gedaan 

had, begonnen de mannen me te folteren. Ze hebben me op verschillende plaatsen verwond, zoals hier 

(wijst naar hoofd), op mijn hoofd en op mijn benen ook. Ik was aan het bloeden, en ook van mijn hoofd. 

Terwijl ze me op het hoofd sloegen, ik ben bewusteloos geraakt, dan ben ik later gezien dat ze keken 

naar mij, en het regende zeer hevig. De kamer waar ik was opgesloten, het was een plaats die 13 

onbewoond was, er waren geen sporen van levenden, geen matten, geen kookmaterialen, het was een 

oud huis, van tijdens de burgeroorlog denk ik. Ik ben op de grond gevallen, ik was aan het bloeden en 

het bloed en het zand, gingen samen als ik daar sliep. Omdat het zeer hevig regende hebben ze de 

deur op slot gedaan, ik wist niet waar ze heen ging, je kon voelen dat het heel hevig regende door het 

geluid van het dak. Ik zat neer, ik heb de sjaal die op mijn hoofd was vastgebonden. Ik besliste om weg 

te rennen ipv te wachten om te worden vermoord (AZ is heel emotioneel) en dan dood gaan terwijl ikr 

ende. Ik ben door het raam gesprongen en ik rende weg," (CGVS gehoorverslag pg. 21).  

 

"Heeft u ooit iemand verteld dat deze persoon u wou huwen onder dwang?  

Er zijn mensen die zijn dichte familie zijn die ik heb geconsulteerd hierover, zijn eigen tante van 

moederszijde, die ik kende, ik ben naar haar gegaan, ik heb tegen haar geklaagd, ik zei hij perst me af 

en wil me vermoorden, ze zei, ik wil niet horen over hem, ik ben ook voor mijn eigen leven bang, 

iedereen die hem kende, waartegen ik praatte, die zeiden van ik wil niet met zijn zaken inmengen, hij 

bedreigde zelfs miin man, hij heeft hem zelfs bedreigd sinds ik wegging. AS doet vaak journalisten dood, 

miin man heeft bedreiainas-SMSen op ziin telefoon, vaak, hii werd ook bedreigd als ik daar was." 

(CGVS, gehoorverslag pg. 22).  

 

"Hoe kwam hij te weten dat u gehuwd was met een andere man?  

Hij wist het, ik ben in 2014 met de journalist gehuwd als hii weg was, ik werd zwanger, ik gaf een 

dochter, mensen die me kenden, omdat ik in Deynile werk, dat is de thuisland van zijn dan, ik kwam met 

mensen dagelijks in contact, in de stad, ze zagen me met miin man rondlopen, en dat ik zwanger was, ik 

weet niet wie het verteld had aan hem." (CGVS gehoorverslag pg. 22-23)  

 

Uit het gehoorverslag en de DVZ vragenlijst blijkt met andere woorden erg duidelijk dat verzoeker en de 

referentiepersoon elkaar op een erg geloofwaardige wijze hebben leren kennen, dat verzoeker een 

enorm belangrijke rol gespeeld heeft in het herenigen van de referentiepersoon en haar familie, dat 

duidelijk is dat ze bijzonder hechte emotionele banden hebben, dat gehuwd zijn sinds 2014, en dat ze 

samen een dochtertje hadden.  

 

De referentiepersoon haar broers zijn allen overleden, en ze heeft slechts twee van haar drie zussen 

ooit ontmoet. De derde zus, A., heeft ze nooit ontmoet.  

 

De referentiepersoon werd verder niet gehoord of geïnterviewd in het kader van de procedure 

gezinshereniging van verzoeker om haar verklaringen met de zijne te vergelijken.  

 

Toen verzoeker geïnterviewd werd op de ambassade heeft hij uitgebreid verklaard waarom hij zelf 

gevlucht is als journalist uit Somalië en dat hij daar zelf vervolgd werd door Al Shabaab.  

 

Verzoeker heeft verklaard wie zijn ouders zijn, hoeveel broers en zussen hij heeft en hoe ze heten. De 

referentiepersoon werd hier niet over gehoord.  

 

Verzoeker heeft verklaard hoe zijn vrouw heet, waar ze is geboren en in welk jaar. Hij heeft de namen 

van haar ouders gegeven, en heeft verklaard dat ze twee zussen heeft, Salado en Luule. Hij heeft 

verklaard dat ze jonger zijn dan verzoekster, dat Salado geestelijke problemen heeft en in de psychiatrie 

was opgenomen en dat Luule met haar ouders woont.  

 

Hij heeft verklaard welk werk zijn vrouw gedaan heeft en bij welke organisaties. Hij heeft verklaard 

waarom ze gevlucht is uit Somalië.  

 

Hij heeft de exacte dag gegeven waarop zijn vrouw gevlucht is, op 19 mei 2016. Hij heeft verklaard hoe 

haar kinderen heten, en waar ze zijn.  

 

Hij heeft haar vlucht betaald, en kent elk detail van haar reisweg. Hij weet hoe haar verblijfplaats er hier 

op het grondgebied uitziet en kan die in detail beschrijven.  
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Hij verklaart wanneer ze elkaar hebben leren kennen en op welke gelegenheid.  

 

Hij verklaart wanneer ze precies gehuwd zijn, waar, wie exact aanwezig was, wie zijn getuigen waren, 

hoe de viering er precies uitzag, wie de wakil was.  

 

Hij verklaarde dat ze daarna samen zijn gaan wonen in Mogadishu in de twee volgende jaren en hoe 

hun echtelijke woonst eruit zag.  

 

Hij verklaart dat ze dagelijks communiceren via Whatsapp en Messenger, en over wat ze praten.  

 

Hij verklaart dat ze samen een dochtertje hadden, hoe ze heet, en wanneer ze overleden is.  

 

Hij heeft verklaard dat hij de zorg voor de kinderen had opgenomen in Kampala. Hij heeft voor hen 

gezorgd als stiefvader, totdat zij een visum kregen om naar België te komen. Voor hun pleegkind, de 

zoon van Salado, zorgt hij nog steeds.  

 

Dit wordt ook niet betwist.  

 

Ondanks al deze informatie meent verwerende partij evenwel dat het om een schijnhuwelijk gaat, i.e. 

een huwelijk dat op het moment dat het werd afgesloten, in februari 2014, er uitsluitend op gericht was 

een verblijfsvoordeel op te leveren voor verzoeker, op het Belgische grondgebied.  

 

Het bestaan van het huwelijk wordt niet betwist. Hoe kan er redelijkerwijze gesteld worden dat op een 

moment dat verzoeker noch zijn partner al buiten Somalië geweest was en meer dan twee jaar duren 

eer de referentiepersoon zou vluchten uit Somalië, het de enige of voornaamste bedoeling was van 

verzoeker om toegang te krijgen tot het Belgische grondgebied.  

 

Ze hebben twee jaar samengewoond in Mogadishu, ze hebben samen een kindje gekregen, ze hebben 

samen dat kindje begraven.  

 

Verzoeker zijn huwelijk met zijn vrouw is een intrinsiek onderdeel van haar asielrelaas en de reden 

waarom ze erkend werd als vluchtelinge.  

 

Hij is een stiefvader geweest voor zijn stiefkinderen, haar kinderen uit een eerste huwelijk, en een 

pleegvader voor hun pleegzoon, M., tot op het moment dat de kinderen hun visum verkregen en tot op 

heden voor wat betreft de pleegzoon.  

 

Verwerende partij betwist dat allemaal niet. Verwerende partij betwist ook niet dat ze gehuwd zijn, maar 

het huwelijk zou dus in 2014 afgesloten zijn, enkel met het oog op het verkrijgen van een 

verblijfsvoordeel voor verzoeker. Verwerende partij heeft het over de kwaliteit van de akte, maar dat 

gaat om een certificaat waarbij wordt geattesteerd dat verzoeker en zijn vrouw religieus gehuwd zijn, en 

dit cerificaat is niet legaliseerbaar omdat Somalische akten niet op authenticiteit gecontroleerd worden. 

Wat de kwaliteit van het certificaat ook is, het gaat om het religieuze huwelijk dat gesloten werd en waar 

overtuigende en uitgebreide verklaringen over werden afgelegd, samen met de bovenvermelde andere 

factoren die aantonen dat verzoeker en zijn vrouw gehuwd zijn.  

 

Wat de kwaliteit van dat certificaat ook is, verwerende partij betwist ook niet dat verzoeker en zijn vrouw 

gehuwd zijn. Verwerende partij meent dat het huwelijk werd afgesloten een schijnhuwelijk is, en dat 

verzoeker in 2014 enkel en alleen gehuwd is met het oog op het verkrijgen van een verblijfsvoordeel.  

 

Verwerende partij stelt dat het relatieverloop 'vaag' is, maar vergeet daarbij de referentiepersoon haar 

uitgebreide verklaringen naast deze van verzoeker te leggen, en heeft de referentiepersoon ook niet 

gehoord hierover, wat bijzonder onzorgvuldig is, temeer daar de visumweigering al eens vernietigd werd 

en verwerende partij volhardt in haar onzorgvuldigheid.  

 

Gelet op de hierboven geciteerde en geparafraseerde verklaringen in verband met het relatieverloop 

kan enkel gesteld worden dat de verklaringen uitgebreid zijn en zo uitputtend als het format van een 

éénmalig interview op de ambassade toelaat.  
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Dat verzoeker op het moment van het interview de exacte datum van zijn vrouw haar geboortedatum 

niet weet is irrelevant.  

 

Verwerende partij heeft van het verzoekschrift in beroep tegen de vorige visumweigering onthouden dat 

verzoeker slechts 2 zussen van zijn vrouw vernoemt en geen broers omdat de referentiepersoon zelf 

slechts 2 van haar zussen ontmoet heeft en kent, dat haar vier broers overleden zijn.  

 

De referentiepersoon heeft bij het CGVS over haar zussen verklaard:  

"Heeft u andere broers en zussen?  

Mijn zussen heten Luie, ze leefde met mijn ouders de laatste keer dat ik het wist; en de andere is S., ze 

was mentaal ziek, ze is soms verdwenen, soms werd ze teruggebracht en dan verdween ze weer, de 

andere is A.  

A., waar is zij?  

Ik heb haar niet zelf gezien, ik werd gezegd dat ze in Saakow is, in die plaats"  

(gehoorverslag CGVS pg. 9)  

 

Zij was van haar 9 jaar tot haar 34 jaar gescheiden van haar familie en het was verzoeker die haar terug 

in contact heeft gebracht met haar familie.  

 

Volgens verwerende partij is dat echter 'nog geen reden' dat verzoeker de dode broers en overige zus 

niet vermeld heeft.  

 

De vraag op de ambassade was hoeveel broers en zussen de referentiepersoon heeft, niet hoeveel ze 

er had.  

 

Verzoeker kan niet verwacht worden dat hij haar dode broers vermeldt en hij heeft een goede en 

bevredigende reden waarom hij slechts twee van haar zussen kent. Er moet hierbij opgemerkt worden 

dat hij die twee zussen bij naam kent, en weet waar ze zijn en in welke toestand. Meer zelfs, hij is de 

pleegvader van de zoon van één van hen.  

 

Het is volstrekt onredelijk om dit een aanwijzing te achten dat het om een schijnhuwelijk zou gaan, en 

het zegt absoluut niets over verzoeker zijn intenties tot op februari 2014, noch over de kwaliteit van zijn 

band met zijn vrouw. Als je immers rekening houdt met hun individuele situatie, waar verwerende partij 

toe gehouden is, blijkt duidelijk waarom hij de informatie heeft die hij gegeven heeft en waarom hij 

andere informatie niet heeft.  

 

Daarbij dient nog eens benadrukt dat voor de inschatting of het om een schijnhuwelijk gaat of niet, 

volgens de Europese Commissie de kwaliteit van de relatie van generlei waarde is.  

De Europese Commissie heeft ook uiteengezet aan welke voorwaarden een onderzoek schijnhuwelijk 

dient te voldoen. Het onderzoek dient individueel te zijn, en dient alle beschikbare elementen die de 

oprechtheid van het huwelijk kunnen aantonen te betrekken. De afweging van die elementen dient 

neutraal en onpartijdig te zijn.  

 

"In the case of suspected marriages of convenience, as in the case of other suspected offences, the 

measures taken to investigate the case at stake and to collect evidence must comply with some 

essential procedural safeguards imposed by law, as explained below. These safeguards apply to all 

measures taken by national authorities in the framework of the fight against abuse.  

(…) 

 

Member States' authorities must take a case-by-case approach and review all various elements that 

might constitute evidence to support or oppose the conclusion that a marriage of convenience has been 

contracted. Collected evidence must be considered in its entirety and its assessment must be based on 

a combination of all information collected during the course of investigation. Only in this way can due 

attention be paid to all the circumstances of the individual investigated marriage.  

 

The investigated marriage must be reviewed in a neutral, unbiased way so evidence both in favour and 

against the original suspicion is sought, collected and duly taken into account. A failure to carry out the 

investigation in an unbiased manner and to collect the evidence in the same way may cause the final 

decision to fail to comply with the procedural requirements under national and EU law." (Handboek van 

de Europese Commissie om schijnhuwelijken beter te bestrijden, van 26 september 2014, 
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https://www.aqii.be/sites/default/files/bestanden/handboek commissie strijd schiinhuw eliiken 

20140926.odO (eigen benadrukking).  

 

Er worden geen gegronde vermoedens aangevoerd die zouden moet wijzen op een schijnhuwelijk. 

Verwerende partij heeft zich enkel gebaseerd op de CGVS vragenlijst die de referentiepersoon bij de 

DVZ had ingevuld en het gehoor dat werd afgenomen op de ambassade. Verwerende partij had het 

CGVS gehoorverslag niet doorgenomen, en heeft hiervan ook geen kopie bezorgd aan het parket.  

 

Dat verzoeker en zijn vrouw een jaar nadat ze elkaar hebben leren kennen gehuwd zijn is geen 'gegrond 

vermoeden' dat het om een schijnhuwelijk zou gaan. Er valt niets te lezen over de intenties van 

verzoeker in de maanden voorafgaand aan hun huwelijk of het moment van het huwelijk zelf. En de 

verklaringen van het echtpaar werden niet gelezen in functie van het gehoorverslag, de 

referentiepersoon haar asielrelaas en verzoekers rol daarin, noch in functie van de oorlogssituatie in 

Somalië en het vervolgingsrelaas van verzoeker en van de referentiepersoon. Er wordt geen rekening 

gehouden met het feit dat ze beiden weduwnaars zijn, er wordt geen rekening gehouden met hun 

dagelijkse communicatie, noch met het feit dat ze de ouders zijn van een overleden dochtertje. Er werd 

ook geen rekening gehouden met het feit dat verzoeker optreedt als stiefvader voor zijn vrouw haar 

kinderen en hun pleegkind, en er de zorg voor droeg.  

 

Verwerende partij heeft geen onpartijdig onderzoek gevoerd waarbij alle beschikbare bewijzen in hun 

geheel zorgvuldig werden afgewogen. Wel integendeel.  

 

Enkel verzoeker werd aan een interview onderworpen op de Belgische ambassade te Kampala, maar 

verwerende partij vond het blijkbaar niet nodig de inhoud van die verklaringen te toetsen bij de 

referentiepersoon die niet gehoord werd. Er wordt in de bestreden beslissing niet verduidelijkt waarom 

verwerende partij dat niet nodig achtte. (RvV nr 226 981 van 29 april 2019)  

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie vormt het hoorrecht een algemeen beginsel van 

Unierecht (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 81-82).  

 

Het recht op behoorlijk bestuur en het hoorrecht maken tevens deel uit van de grondrechten die 

bestanddeel zijn van de rechtsorde van de Unie en die verankerd zijn in het Handvest.  

 

Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden erkend, maar aangezien het 

een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de overheidsinstanties van alle lidstaten 

wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, zelfs al schrijft de 

toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet voor (Zie artikel 51 van het Handvest en 

de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 december 2007, afl. 303; Zie ook HvJ 

18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C- 277/11, M.M., ro. 86).  

 

Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het belang van het 

recht om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. Vaste 

rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procedure die tot een 

bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken persoon ongunstig kan 

beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 85 en de daar aangehaalde rechtspraak).  

 

Het Hof van Justitie heeft in onder meer de arresten Mukarubega en H.N. heeft bepaald dat het recht op 

behoorlijk bestuur "integraal deel uitmaakt" casu quo een "afspiegeling vormt van" een algemeen 

beginsel van het Unierecht. (Zaak C-166/13, Mukarubega [2014], r.o. 45; Zaak C-604/12, H.N. [2014], 

r.o. 49).  

 

Verwerende partij heeft zich ertoe beperkt de verklaringen van verzoeker te vergelijken met de 

verklaringen die zijn echtgenote aan de DVZ heeft afgelegd in het kader van haar verzoek tot 

internationale bescherming. Verwerende partij heeft niet het gehoor van mevrouw A. H. op het CGVS 

opgevraagd, en heeft mevrouw A. H. hier ook niet om gevraagd. Verwerende partij heeft mevrouw A. H. 

ook niet gevraagd naar de verklaringen van verzoeker en haar antwoord hierop.  

 

Indien verwerende partij er niet van was uitgegaan dat mevrouw A. H. haar verklaringen op de DVZ alle 

informatie betroffen die mevrouw A. H. mogelijkerwijze kon meedelen met betrekking tot haar verzoek 

tot bescherming (wat het gehoor bij het CGVS volstrekt overbodig zou maken) dan had mevrouw A. H. 

kunnen verduidelijken dat haar huwelijk, niet de relatie maar het effectieve huwelijk, met verzoeker 
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essentieel onderdeel was van haar asielprocedure, dat ze hier uitgebreid over bevraagd werd door het 

CGVS en het CGVS dit huwelijk en de gevolgen ervan als geloofwaardig erkend heeft.  

 

De referentiepersoon had moeten gehoord worden, net als verzoeker, en beiden hadden moeten de 

mogelijkheid krijgen om een antwoord te bieden op de aantijgingen van verwerende partij en de 

misvattingen die er heersen bij verwerende partij over de aard van hun relatie.  

 

Artikel 12bis, §6 Vw. voorziet ook dat verzoeker én de referentiepersoon in een dergelijk geval gehoord 

worden: "Indien wordt vastgesteld dat de vreemdeling de ingeroepen bloed- of 

aanverwantschapsbanden niet kan bewijzen door middel van officiële documenten, overeenkomstig 

artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of de 

internationale overeenkomsten betreffende dezelfde materie, kan de minister of zijn gemachtigde 

rekening houden met andere geldige bewijzen die in dit verband worden overgelegd. Indien dat niet 

mogelijk is, kan de minister of zijn gemachtigde overgaan of laten overgaan tot een onderhoud met de 

vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd wordt, of tot elk onderzoek dat noodzakelijk wordt geacht 

en in voorkomend gevat voorstellen om een aanvullende analyse te laten uitvoeren", (eigen 

benadrukking)  

 

3. Uit de bepalingen van de Gezinsherenigingsrichtlijn, de mededelingen van de Europese Commissie, 

de rechtspraak van het Hof van Justitie en die van het EHRM blijkt dat er een bijzondere soepelheid aan 

de dag moet gelegd worden bij verzoeken gezinshereniging van vluchtelingen, dat er rekening moet 

gehouden worden met de kwetsbaarheid van de betrokkenen, de vrees voor vervolging, de verklaringen 

die in de asielprocedure werden afgelegd, zeer gedetailleerde landeninformatie, de individuele 

kenmerken van de betrokkenen, de culturele specificiteiten, de personalia,  

 

Overweging 8 van de Gezinsherenigingsrichtlijn:n[d]e situatie van vluchtelingen vraagt bijzondere 

aandacht vanwege de redenen die hen ertoe hebben gedwongen hun land te ontvluchten en die hen 

beletten aldaar een gezinsleven te leiden. Om die reden moeten er voor hen gunstigere voorwaarden 

worden geschapen voor de uitoefening van hun recht op gezinshereniging. "  

 

Artikel 11.2 van de Gezinsherenigingsrichtlijn stelt: "Wanneer een vluchteling geen officiële 

bewijsstukken kan overleggen waaruit de gezinsband blijkt, nemen de lidstaten ook andere 

bewijsmiddelen inzake het bestaan van een dergelijke gezinsband in aanmerking, die overeenkomstig 

het nationale recht worden beoordeeld. Een beslissing tot afwijzing van het verzoek mag niet louter 

gebaseerd zijn op het ontbreken van bewijsstukken. "  

 

De Commissie verwijst in verband met de documenten die kunnen gevraagd worden naar de bijzondere 

situatie van vluchtelingen die gedwongen waren hun land te ontvluchten, en het feit dat dit betekent dat 

het voor hen vaak onmogelijk of gevaarlijk is om officiële documenten in te dienen of contact op te 

nemen met de diplomatieke of consulaire instanties van hun land van herkomst:  

 

"Krachtens artikel 11 is artikel 5 van toepassing op de indiening en behandeling van het verzoek, 

onverminderd de afwijking met betrekking tot officiële bewijsstukken in artikel 11, lid 2. Krachtens artikel 

5, lid 2, mogen lidstaten derhalve verzoeken om documenten waaruit de gezinsband blijkt, en 

desgewenst gesprekken houden en ander onderzoek verrichten, indien dat noodzakelijk wordt geacht. 

De bijzondere situatie van vluchtelingen die gedwongen waren hun land te ontvluchten betekent dat het 

voor hen vaak onmogelijk of gevaarlijk is om officiële documenten in te dienen of contact op te nemen 

met de diplomatieke of consulaire instanties van hun land van herkomst." (Mededeling van de 

Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende richtsnoeren voor de toepassing van 

Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging, , COM(2014) 210 Final, 3 april 2014, pg 22).  

 

De lidstaten hebben geen beoordelingsmarge om bij het ontbreken van officiële documenten andere 

bewijsmiddelen in ontvangst te nemen: "In artikel 11, lid 2, wordt expliciet, zonder dat er sprake is van 

een beoordelingsmarge, bepaald dat een beslissing tot afwijzing van het verzoek niet louter gebaseerd 

kan zijn op het ontbreken van bewijsstukken en dat de lidstaten in dergelijke gevallen "ook andere 

bewijsmiddelen inzake het bestaan van een (...) gezinsband" in aanmerking moeten nemen. Aangezien 

dergelijke "andere bewijsmiddelen" moeten worden beoordeeld overeenkomstig het nationaal recht, 

hebben de lidstaten een zekere beoordelingsmarge. Wel moeten zij duidelijke regels vaststellen voor de 

vereisten inzake deze bewijsmiddelen. Voorbeelden van "andere bewijsmiddelen" voor het aantonen 

familiebanden zijn schriftelijke/mondelinge verklaringen van de indieners, gesprekken met de 

gezinsleden of onderzoek naar de situatie in het buitenland. Deze verklaringen kunnen dan bijvoorbeeld 
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worden bevestigd door ondersteunend bewijsmateriaal als documenten, audiovisueel materiaal, 

documenten of fysieke bewijsstukken (zoals diploma's en afschriften van banktransacties) of kennis van 

specifieke feiten. Voor de individuele beoordeling bedoeld in artikel 17 moeten de lidstaten bij het 

beoordelen van de bewijsstukken die door de indiener zijn overgelegd, alle relevante factoren in 

aanmerking nemen, met inbegrip van leeftijd, geslacht, opleiding, achtergrond en sociale status alsook 

specifieke culturele aspecten. De Commissie meent dat indien er gerede twijfels bestaan nadat andere 

soorten bewijs zijn onderzocht, of er duidelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van fraude, als laatste 

middel DNA-tests kunnen worden gebruikt72. De Commissie is van mening dat de lidstaten in 

voorkomend geval de UNHCR-beginselen inzake DNA-tests in acht moeten nemen". (Mededeling van 

de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende richtsnoeren voor de toepassing 

van Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging, , COM(2014) 210 Final, 3 april 2014, pg 

23).  

 

De Europese Commissie spoort de lidstaten aan om zich bij het gebruik van hun beoordelingsmarge in 

het kader van gezinshereniging zoveel mogelijk te laten leiden door humanitaire motieven en een 

bijzonder zorgvuldig onderzoek te verrichten. (Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan 

de Raad en het Europees Parlement betreffende richtsnoeren voor de toepassing van Richtlijn 

2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging, COM(2014) 210 Final, 3 april 2014, p.22).  

 

Het UNHCR stelt in haar antwoord op het Groenboek van de Europese Commissie inzake het recht op 

gezinshereniging van derdelanders: "Following separation caused by forced displacement such as from 

persecution and war, family reunification is often the only way to ensure respect for a refugee's right to 

family unity. (...) It is with this in mind that UNHCR advocates for family reunification mechanisms which 

are swift and efficient in order to bring families together as early as possible.'' (UN High Commissioner 

for Refugees (UNHCR), Refugee Family Reunification. UNHCR's Response to the European 

Commission Green Paper on the Right to Family Reunification of Third Country Nationals Living in the 

European Union (Directive 2003/86/EC), februari 2012, beschikbaar op http: //www. 

refworld.org/docid/4f55elcf2. html)  

 

Myria wijst op de richtlijnen van UNHCR (UNHCR, The "Essential Right" to Family Unity of Refugees 

and Others in Need of International Protection in the Context of Family Reunification, januari 2018, p. 73 

en p. 76) en vermeldt dat men ook kan "denken aan getuigenissen van derden, het gehoorverslag van 

een asielzoeker bij het CGVS, rapporten van internationale organisaties, verklaringen op eer of een door 

een notaris gecertificeerde verklaring over alle gegevens van de familieleden." (MYRIA, Migratie in 

cijfers en in rechten 2018, https://www.mvria.be/files/MIGRA2018 NL H5.pdf. pg. 94).  

 

In het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie C-635/17 van 13 maart 2019, wordt het 

volgende gesteld:  

"Wat de verplichtingen van de gezinshereniger en van zijn bij het verzoek om gezinshereniging 

betrokken gezinslid betreft, zij eraan herinnerd dat een dergelijk verzoek volgens artikel 5, lid 2, eerste 

alinea, van richtlijn 2003/86 met name vergezeld moet gaan van „documenten waaruit de gezinsband 

blijkt". Artikel 11, lid 2, van deze richtlijn preciseert dat het om „officiële bewijsstukken" moet gaan en dat 

bij gebreke daarvan de lidstaat „andere bewijsmiddelen inzake het bestaan van een dergelijke 

gezinsband in aanmerking neemt". Artikel 5, Hd 2, tweede alinea, van de richtlijn preciseert dat 

„teneinde bewijs voor het bestaan van een gezinsband te verkrijgen, de lidstaten desgewenst 

gesprekken [kunnen] houden met de gezinshereniger en diens gezinsleden en ander onderzoek 

verrichten dat nodig wordt geacht". [...] Wat het onderzoek betreft dat de bevoegde nationale autoriteiten 

instellen naar de bewijskracht of de plausibiliteit van de bewijselementen en de verklaringen of uitleg die 

de gezinshereniger of het bij het verzoek om gezinshereniging betrokken gezinslid heeft verstrekt, 

verlangt de vereiste individuele beoordeling dat die autoriteiten rekening houden met alle relevante 

elementen, daaronder begrepen de leeftijd', het geslacht, de opleiding, de herkomst en de sociale 

positie van de gezinshereniger of van het betrokken gezinslid alsmede met de specifieke culturele 

aspecten, zoals eveneens gepreciseerd in punt 6.1.2. van de richtsnoeren" Zoals de advocaat-generaal 

in de punten 65, 66, 77, 79 en 81 van zijn conclusie heeft opgemerkt, volgt hieruit dat deze elementen, 

verklaringen en uitleg ten eerste objectief moeten worden beoordeeld aan de hand van zowel algemene 

als specifieke relevante, objectieve, betrouwbare, precieze en bijgewerkte informatie over de situatie in 

het land van herkomst, daaronder begrepen met name de wettelijke bepalingen en de wijze waarop 

deze worden toegepast, het functioneren van de administratieve diensten en eventueel het bestaan van 

tekortkomingen in bepaalde plaatsen of voor bepaalde groepen personen. Ten tweede moeten de 

nationale autoriteiten ook rekening houden met de persoon van de gezinshereniger of van zijn bij het 

verzoek om gezinshereniging betrokken gezinslid', met de concrete situatie waarin zij zich bevinden en 
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de bijzondere problemen waarmee zij worden geconfronteerd, zodat de eisen die kunnen worden 

gesteld aan de bewijskracht of de plausibiliteit van de elementen die de gezinshereniger of het gezinslid 

verstrekt, met name om aan te tonen dat het niet mogelijk is om officiële bewijsstukken van de 

gezinsband over te leggen, evenredig moeten zijn en moeten afhangen van de aard en het niveau van 

de problemen waaraan zij blootstaan. Volgens overweging 8 van richtlijn 2003/86 vraagt de situatie van 

vluchtelingen en personen die een subsidiaire bescherming genieten, immers bijzondere aandacht 

wegens de redenen die hen ertoe hebben gedwongen hun land te ontvluchten en die hun beletten 

aldaar een normaal gezinsleven te leiden. Zo wordt in punt 6.1.2 van de richtsnoeren eveneens 

gepreciseerd dat de bijzondere situatie van vluchtelingen betekent dat het voor hen vaak onmogelijk of 

gevaarlijk is om officiële documenten in te dienen of contact op te nemen met de diplomatieke of 

consulaire instanties van hun land van herkomst. Bovendien volgt uit de voorgaande overwegingen dat 

die nationale autoriteiten, indien de gezinshereniger de op hem rustende samenwerkingsplicht 

overduidelijk niet nakomt of indien op basis van objectieve elementen waarover de bevoegde nationale 

autoriteiten beschikken, duidelijk blijkt dat het om een frauduleus verzoek om gezinshereniging gaat; zijn 

verzoek mogen afwijzen. Is echter geen sprake van dergelijke omstandigheden, dan moet het ontbreken 

van officiële bewijsstukken waaruit de gezinsband blijkt en het eventuele gebrek aan plausibiliteit van de 

daarover gegeven uitleg, eenvoudigweg worden aangemerkt als elementen waarmee rekening moet 

worden gehouden bij de individuele beoordeling van alle relevante elementen van het geval en zijn de 

bevoegde nationale autoriteiten niet vrijgesteld van de in artikel 11, lid 2, van richtlijn 2003/86 

opgenomen verplichting om rekening te houden met andere bewijzen".  

 

Het EHRM gebiedt de lidstaten om de specifieke situatie van vluchtelingen in acht te nemen, en hun 

aanvraag soepeler te behandelen, zeker als er nog familieleden in gevaar zijn in het herkomstland.  

 

In het arrest Tuquabo-tekle t. Nederland oordeelde het Hof dat o.a. rekening moet worden gehouden 

met de redenen waarom een familielid zich in het gastland bevindt. Het feit dat het betrokken familielid 

in Nederland verbleef om er te ontsnappen aan een context van gewapend conflict en er asiel had 

aangevraagd, speelde een doorslaggevende rol. Ook de banden van het familielid met het gastland 

werden onderzocht.  

 

Het EHRM past deze soepelheid toe in haar recente rechtspraak en benadrukt de specifieke noden van 

begunstigen van internationale bescherming met betrekking tot gezinshereniging: "Toutefois, la Cour 

estime que, compte tenu de la décision intervenue quelques mois plus tôt d'accorder le statut de réfugié 

au requérant et après la 21 reconnaissance de principe du regroupement familial qui lui avait été 

accordée, il était capital que les demandes de visas soient examinées rapidement, attentivement et 

avec une diligence particulière... À ce titre, elle estime que, dans les circonstances de l'espèce, pesait 

sur l'État défendeur l'obligation de mettre en oeuvre> pour répondre à la demande du requérant, une 

procédure prenant en compte les évènements ayant perturbé et désorganisé sa vie familiale et conduit 

à lui reconnaître le statut de réfugié" (...) "La Cour rappelle que l'unité de la famille est un droit essentiel 

du réfugié et que le regroupement familial est un élément fondamental pour permettre à des personnes 

qui ont fui des persécutions de reprendre une vie normale (voir le mandat du HCR, paragraphes 44 et 

47 ci-dessus). Elle rappelle également qu'elle a aussi reconnu que l'obtention d'une telle protection 

internationale constitue une preuve de la vulnérabilité des personnes concernées (Hirsi Jamaa et autres 

c. Italie [GC], no27765/09, § 155, CEDH 2012). Elle note à cet égard que la nécessité pour les réfugiés 

de bénéficier d'une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres 

étrangers fait l'objet d'un consensus à l'échelle internationale et européenne comme cela ressort du 

mandat et des activités du HCR ainsi que des normes figurant dans la directive 2003/86 CE de l'Union 

européenne (paragraphes 45 et 47 ci-dessus). Dans ce contexte, la Cour considère qu'il était essentieI 

que les autorités nationales tiennent compte de la vulnérabilité et du parcours personnel 

particulièrement difficile du requérant, qu'elles prêtent une grande attention à ses arguments pertinents 

pour l'issue du litige, qu'elles lui fassent connaître les raisons qui s'opposaient à la mise en oeuvre du 

regroupement familial’, et enfin qu'elles statuent à bref délai sur les demandes de visa." (EHRM, Tanda-

Muzinga vs. Frankrijk, n° 2260/10, 10 juli 2014, § 73-75; EHRM, Mugenzi vs. Frankrijk, n° 52701/09, 

§52-54.)  

 

Het Hof erkent hiermee de kwetsbaarheid van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden en 

meent dat een soepelere toepassing van de gezinsherenigingsprocedure zicht opdringt. Voor 

vluchtelingen is gezinshereniging immers essentieel om opnieuw een normaal leven te kunnen leiden.  

 

Verwerende partij heeft niet diligent gehandeld, heeft op geen enkele moment de nodige spoed aan de 

dag gelegd, heeft geen rekening gehouden met de verklaringen van de referentiepersoon in haar 
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asielprocedure, het belang van verzoeker en zijn huwelijk met de referentiepersoon voor haar 

asielrelaas, de context van hoe ze elkaar hebben leren kennen, hoe ze naar elkaar toegegroeid zijn, wat 

ze voor elkaar betekenen, de zorg die hij voor stiefkinderen gedragen heeft, hun overleden dochter, de 

context van het conflict in Somalië, het feit dat beide partners om verschillende redenen vervolgd 

worden, de impact van de sharia wetgeving en de controle van Al Shabaab op hun huwelijk, et cetera.  

 

Artikel 17 van de Gezinsherenigingsrichtlijn voorziet in een individualiseringsplicht: "In geval van 

afwijzing van een verzoek, intrekking of niet-verlenging van een verblijfstitel, alsmede in geval van een 

verwijderingsmaatregel tegen de gezinshereniger of leden van diens gezin houden de lidstaten terdege 

rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokken persoon en met de duur 

van zijn verblijf in de lidstaat; alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden 

met zijn land van herkomst."  

 

Artikel 11 Vw. heeft deze bepaling mee omgezet.  

 

Verwerende partij toont niet aan op welke wijze en of er rekening werd gehouden met de aard en 

hechtheid van de gezinsband van verzoeker, de duur van het verblijf in de lidstaat van de 

referentiepersoon, en de familiebanden, culturele en sociale banden met het land van herkomst. 

Nochtans weet verwerende partij verzoeker voor zijn stiefkinderen zorgde en zij nu hier zijn, dat hij nog 

steeds voor zijn pleegzoon zorgt, dat zijn vrouw hier erkend werd als vluchteling, dat hij zelf in Oeganda 

erkend werd als vluchteling.  

 

De Commissie geeft aan hoe belangrijk die individualiseringsplicht is:  

"De lidstaten moeten het evenredigheidsbeginsel toepassen bij de beoordeling van een bepaald 

verzoek. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, tweede alinea, moeten de lidstaten bij de besluitvorming de 

specifieke omstandigheden van een individueel geval (artikel 17) en de ernst van de inbreuk of het soort 

inbreuk op de openbare orde of de openbare veiligheid in overweging nemen, of het risico dat van de 

indiener uitgaat. Overeenkomstig overweging 14 mag gezinshereniging ook alleen om gemotiveerde 

redenen worden geweigerd." (Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 

Europees Parlement betreffende richtsnoeren voor de toepassing van Richtlijn 2003/86/EG inzake het 

recht op gezinshereniging, COM(2014) 210 Final, 3 april 2014, pg.11)  

 

"De Commissie benadrukt dat de bepalingen in hoofdstuk V moeten worden gelezen in het licht van de 

beginselen die zijn opgenomen in artikel 5, lid 5, en artikel 17. Bij de behandeling van verzoeken om 

gezinshereniging door vluchtelingen moeten de lidstaten derhalve in ieder individueel geval alle 

betrokken belangen op evenwichtige en redelijke wijze beoordelen en daarbij terdege rekening houden 

met de belangen van kinderen70. Een factor mag afzonderlijk niet automatisch tot een beslissing leiden, 

maar dient altijd in aanmerking worden genomen als een van de relevante elementen71." ((Europese 

Commissie, Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende 

richtsnoeren voor de toepassing van Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging, 

COM(2014) 210 Final, 3 april 2014, pg. 22).  

"Voor de individuele beoordeling bedoeld in artikel 17 moeten de lidstaten bij het beoordelen van de 

bewijsstukken die door de indiener zijn overgelegd, alle relevante factoren in aanmerking nemen, met 

inbegrip van leeftijd, geslacht, opleiding, achtergrond en sociale status alsook specifieke culturele 

aspecten. De Commissie meent dat indien er gerede twijfels bestaan nadat andere soorten bewijs zijn 

onderzocht, of er duidelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van fraude, als laatste middel DNA-tests 

kunnen worden gebruikt72. De Commissie is van mening dat de lidstaten in voorkomend geval de 

UNHCR-beginselen inzake DNA-tests in acht moeten nemen73" ((Europese Commissie, Mededeling 

van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende richtsnoeren voor de 

toepassing van Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging, COM(2014) 210 Final, 3 april 

2014, pg 23)  

 

De Commissie heeft zelfs een heel onderdeel van de Mededeling gewijd aan de individualiseringsplicht:  

 

"Volgens het HvJ moeten de lidstaten zowel bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2003/86/EG als bij de 

behandeling van verzoeken om gezinshereniging een evenwichtige en redelijke beoordeling van alle in 

het geding zijnde belangen maken (zaken C-356/11 en C-357/11, O. & S., 6 december 2012, punt 81). 

Het HvJ is daarnaast van oordeel dat artikel 17 de lidstaten ertoe verplicht om voor ieder individueel 

geval een algehele beoordeling van alle relevante factoren te maken. Deze verplichting geldt ook 

wanneer de lidstaten gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid te verzoeken om bewijs dat aan 

bepaalde voorwaarden is voldaan (bv. inzake huisvesting, ziektekostenverzekering en inkomsten, 
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overeenkomstig artikel 7), bij het nagaan of een kind dat ouder is dan 12 jaar en zelfstandig in de 

lidstaat aankomt, aan een voorwaarde voor integratie voldoet (artikel 4, lid 1, in fine), wanneer een kind 

dat ouder is dan 15 jaar een aanvraag indient (artikel 4, lid 6), of wanneer een minimumleeftijd voor 

echtgenoten geldt (artikel 4, lid 5). Afzonderlijk kan geen van deze factoren automatisch tot een 

beslissing leiden; er dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren (zaak C-540/03, 

Europees Parlement tegen Raad van de Europese Unie, 27 juni 2006, punten 66, 87, 88, 99 en 100.). 

Voorbeelden van andere factoren zijn de aard en de hechtheid van de gezinsband van de betrokken 

persoon, de duur van zijn verblijf in de lidstaat; familiebanden of culturele of sociale banden met het land 

van herkomst, levensomstandigheden in het land van herkomst, de leeftijd van de betrokken kinderen, 

het feit dat een gezinslid in de lidstaat is geboren en/of opgegroeid, economische, culturele en sociale 

banden in de lidstaat, de afhankelijkheid van gezinsleden en de bescherming van huwelijken en/of 

gezinsbanden.  

 

De lidstaten hebben een ruime beoordelingsmarge wanneer zij de relevante factoren in elk individueel 

geval terdege in aanmerking nemen. Ze zijn echter wel gebonden aan de beginselen van artikel 8 van 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, artikel 7 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie inzake eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven en de 

relevante jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens en het HvJ. De volgende 

beginselen moeten worden geëerbiedigd: alle individuele omstandigheden van een geval moeten 

worden geïdentificeerd en het gewicht dat aan individuele respectievelijk openbare belangen wordt 

gehechtmoet in soortgelijke gevallen vergelijkbaar zijn. Er moet sprake zijn van een redelijke en 

evenredige balans tussen de relevante individuele en openbare belangen. De lidstaten moeten expliciet 

vermeiden waarom zij een verzoek afwijzen." ((Europese Commissie, Mededeling van de Commissie 

aan de Raad en het Europees Parlement betreffende richtsnoeren voor de toepassing van Richtlijn 

2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging, COM(2014) 210 Final, 3 april 2014, pg. 28-29)  

 

Verwerende partij heeft een erg gebrekkige en onvolledige inschatting gemaakt van het huwelijk van 

verzoeker, heeft verzuimd de referentiepersoon te horen, heeft verzuimd haar verklaringen in de 

asielprocedure mee te betrekken in het onderzoek, heeft verzuimd de verklaringen van verzoeker over 

zijn vrouw en hun voorgeschiedenis in de context van het Somalische conflict te plaatsen, heeft 

verzuimd om de dood van hun eerdere partners en familieleden in de context van het Somalische 

conflict te plaatsen.  

 

De inschatting die verricht werd op basis van wat bepaalde Eritrëers in Antwerpen volgens de lokale 

politie van Antwerpen zouden hebben gedaan, en dat, hoe vaag en ononderbouwd dit op zich al is, het 

volgens verwerende partij ook nog eens zou opgaan voor Somaliërs, is geen inschatting die gebeurd is 

op grond van alle individuele omstandigheden van een geval.  

 

Verwerende partij heeft er eigenhandig voor gezorgd dat verzoeker zonder enige reden al meer dan 3 

jaar van zijn vrouw gescheiden is, en dat hij nu ook nog eens van zijn stiefkinderen gescheiden is, 

zonder enig perspectief op verbetering. Na een volgende annulatie door Uw Raad staat er blijkbaar niets 

verwerende partij in de weg om nog eens een even slecht onderbouwde beslissing te nemen als de 

vorige visumweigering en de huidige.  

 

Uw Raad heeft in het vernietigingsarrest met nr. 229 430 reeds geoordeeld dat verwerende partij geen 

zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd, en dat de overigee individuele elementen die verzoeker werden 

aangerekend geenszins als zwaarwichtig beschouwd konden worden. Het motief met betrekking tot het 

vage relatieverloop, dat ook in de huidige beslissing werd overgenomen, bood volgens Uw Raad geen 

enkele tastbaar element waarom het om een schijnsituatie zou gaan en het weren van de bewijzen van 

geldtransfers en whatsapp gesprekken houdt geen rekening met de specifieke situatie waar verzoeker 

en zijn echtgenote zich in bevonden.  

 

Uw Raad heeft zich op diezelfde pagina ook uitgesproken over waarom het aanvaardbaar is dat er een 

bescheiden huwelijksfeest was.  

Verwerende partij schendt het gezag van gewijsde.  

 

Vernietiging vanwege een schending van de zorgvuldigheidsplicht in het licht van de bepalingen van 

artikel 11, §1, tweede lid en 12bis Vw. dringt zich op (RvV, 30 juni 2016, nr. 170.949).  

 

4. De bestreden beslissing raakt de kinderen van de referentiepersoon, verzoekers stiefkinderen, en het 

pleegkind van verzoeker en de referentiepersoon. De beslissing scheidt de kinderen van hun stiefvader. 
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Zij leefden samen met verzoeker en hij droeg zorg voor hen. Het zijn zijn stiefkinderen en zij hebben 

nood aan verzoekers aanwezigheid en nabijheid en zorg. Verwerende partij wist dat de kinderen bij 

verzoeker in Kampala woonden en dat het zijn stiefkinderen zijn.  

 

Verwerende partij is ertoe gehouden het hoger belang van de betrokken kinderen in rekening te brengen 

bij het nemen van de bestreden beslissing.  

 

Artikel 24.2 van het Handvest van Grondrechten stelt:  

"Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of 

particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. "  

 

Artikel 24.3 van het Handvest van Grondrechten stelt:  

"Ieder kind heeft er recht op regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn 

beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist."  

 

Artikel 12bis, §7 Vw. stelt: "In het kader van het onderzoek van de aanvraag wordt terdege rekening 

gehouden met het hoger belang van het kind."  

 

De rechtspraak van het EHRM is consequent zo dat bij de belangenafweging onder artikel 8 EVRM er 

afdoende rekening moet gehouden worden met de individuele situatie van de betrokken kinderen en 

hun leeftijd. In het arrest Sen gaf het Hof aan welke criteria meespelen: "Dans son analyse, la Cour 

prend en considération l'âge des enfants concernés, leur situation dans leur pays d'origine et leur degré 

de dépendance par rapport à des parents. » (EHRM, Sen t. Nederland, 2001, §37.)  

 

Recent heeft het EHRM in het arrest Jeunesse t. Nederland van 3 oktober 2014 nog duidelijker gesteld 

in welke mate lidstaten het belang van het kind moeten laten primeren.  

 

Het Hof herhaalt zijn rechtspraak dat er een brede consensus bestaat, ook in het internationale recht, 

dat in alle beslissingen waarbij kinderen betrokken zijn, hun belangen van het hoogste belang zijn. 

Volgens het EHRM moeten nationale overheden steeds de uitvoerbaarheid, haalbaarheid en 

proportionaliteit onderzoeken van een uitwijzing om een effectieve bescherming te geven aan de 

kinderen die er rechtstreeks door geraakt worden en om voldoende gewicht te geven aan hun hoger 

belang:  

 

"109. Where children are involved, their best interests must be taken into account (see Tuquabo-Tekle 

and Others v. the Netherlands, no. 60665/00, § 44, 1 December 2005; mutatis mutandis, Popov v. 

France, nos. 39472/07 and 39474/07, §§ 139-140, 19 January 2012; Neulinger and Shuruk v. 

Switzerland, cited above, § 135; and X v. Latvia [GC], no. 27853/09, § 96, ECHR 2013). On this 

particular point, the Court reiterates that there is a broad consensus, including in international law, in 

support of the idea that in all decisions concerning children, their best interests are of paramount 

importance (see Neulinger and Shuruk v. Switzerland, cited above, § 135, and X v. Latvia, cited above, 

§ 96). Whilst alone they cannot be decisive, such interests certainly must be afforded significant weight. 

Accordingly, national decision-making bodies should, in principle, advert to and assess evidence in 

respect of the practicality, feasibility and proportionality of any removal of a non-national parent in order 

to give effective protection and sufficient weight to the best interests of the children directly affected by 

it."  

 

Bij gezinsvorming of -hereniging houdt het EHRM vooral rekening met de leeftijd van de kinderen, hun 

banden met de betrokken landen en de mate van afhankelijkheid van hun ouders (§118 van het 

Jeunesse arrest).  

 

Ook artikel 24 van het Handvest wordt zo gelezen dat het een duidelijke onderzoeksplicht bevat. Zoals 

M. Maes en A. Wijnants schrijven: "Het VN-Kinderrechtencomité voegde hieraan toe dat het beginsel 

van het belang van het kind een drievoudig concept is. Het beginsel houdt niet enkel een materieel recht 

in voor een kind om zijn belangen (d.i. in wezen het welzijn van het kind) in overweging te zien genomen 

wordenl22, maar is tevens een interpretatief rechtsbeginsel en een procedureregel. Wat dit laatste 

betreft, kan het beginsel van het belang van het kind als een onderzoekplicht worden opgevat. Telkens 

wanneer een maatregel (d.i. een beslissing, handeling, gedrag, voorstel, dienst, procedure, een 

nalatigheid of andere maatregel) wordt genomen die gevolgen heeft voor een kind, moeten tijdens het 

besluitvormingsproces nauwgezet de mogelijke negatieve en positieve effecten van een eventuele 

beslissing op het kind worden onderzocht, zodat kan worden uitgemaakt wat de belangen van het kind 
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in een specifiek geval vereisen. Wanneer de verschillende relevante belangen tegen elkaar worden 

afgewogen, moeten de belangen van het kind primair in overweging worden genomen. Tijdens de 

belangenafweging moet op basis van evenredigheid worden nagegaan of andere overwegingen van die 

aard zijn, bv. inzake migratiecontrole, dat ze toch primeren op de belangen van het kind als een eerste 

overweging" (M. MAES, A. WIJNANTS, Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: een 

nieuwe speler in het vreemdelingenrecht, T.Vreemd. 2016, nr. 1, eigen onderlijning).  

 

Het Hof van Justitie wijst erop dat het EHRM in deze belangenafweging, conform het beginsel van het 

belang van het kind, concreet rekening houdt met factoren zoals de leeftijd van het betrokken kind, het 

belang en welzijn van de kinderen in het bijzonder de ernst van de moeilijkheden die de kinderen 

riskeren in het land waarheen ze worden uitgewezen (zoals de band die het kind heeft met de culturele 

en taalkundige context van dit land), het eventuele feit dat het kind onafhankelijk van het gezin aankomt, 

zijn situatie in het land van herkomst, de hechtheid van de sociale, culturele en familiale banden met het 

gastland en het land van herkomst en de mate waarin het kind van zijn gezinsleden afhankelijk is (HvJ 

27 juni 2006, C-540/03, Parlement v. Raad, pt. 56 en 64- 65, met verwijzing naar EHRM 21 december 

2001, nr. 31465/96, Sen v. Nederland, § 37; EHRM 31 januari 2006, nr. 50435/99, Rodrigues Da Silva 

en Hoogkamer v. Nederland, § 39; EHRM 28 november 1996, nr. 21702/93, Ahmut v. Nederland, § 69; 

EHRM 19 februari 1996, nr. 23218/94, Gül v. Zwitserland, § 42). Belangrijk voor het EHRM is ook de 

vraag naar het aanpassingsvermogen van kinderen, namelijk de vraag of de betrokken kinderen van 

een leeftijd zijn dat zij zich nog aan een verschillende en andere omgeving kunnen aanpassen. (Zie M. 

MAES, A. WIJNANTS, Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: een nieuwe speler in 

het vreemdelingenrecht, T.Vreemd. 2016, nr. 1).  

 

Het VN-Kinderrechtencomité dringt eveneens aan op het behoud en herstel van gezinseenheid in het 

hoger belang van het kind:  

 

"11. Instead, States should adopt solutions that fulfil the best interests of the child, along with their rights 

to liberty and family life, through legislation, policy and practices that allow children to remain with their 

family members and/or guardians in non-custodial, community-based contexts while their immigration 

status is being resolved and the children's best interests are assessed, as well as before return."  

 

"28. The right to family unity for migrants may intersect with States' legitimate interests in making 

decisions on the entry or stay of non-nationals in their territory. However; children in the context of 

international migration and families should not be subjected to arbitrary or unlawful interference with 

their privacy and family life.21 Separating a family by deporting or removing a family member from a 

State party's territory, or otherwise refusing to allow a family member to enter or remain in the territory, 

may amount to arbitrary or unlawful interference with family life [Human Rights Committee, 

communications No. 2009/2010, Ilyasov v. Kazakhstan, Views adopted on 23 July 2014; No. 2243/2013, 

Husseini v. Denmark, Views adopted on 24 October 2014; No. 1875/2009, M.G.C. v. Australia, Views 

adopted on 26 March 2015; No. 1937/2010, Leghaei and others v. Australia, Views adopted on 26 

March 2015; and No. 2081/2011, D.T. v. Canada, Views adopted on 15 July 2006]  

 

"29. The Committees are of the view that the rupture of the family unit by the expulsion of one or both 

parents based on a breach of immigration laws related to entry or stay is disproportionate, as the 

sacrifice inherent in the restriction of family life and the impact on the life and development of the child is 

not outweighed by the advantages obtained by forcing the parent to leave the territory because of an 

immigration-related offence. 23 Migrant children and their families should also be protected in cases 

where expulsions would constitute arbitrary interference with the right to family and private life. 24 The 

Committees recommend that States provide avenues for status regularization for migrants in an irregular 

situation residing with their children, particularly when a child has been born or has lived in the country 

of destination for an extended period of time, or when return to the parent's country of origin would be 

against the child's best interests. Where the expulsion of parents is based on criminal offences, their 

children's rights, including the right to have their best interests be a primary consideration and their right 

to be heard and have their views taken seriously, should be ensured, also taking into account the 

principle of proportionality and other human rights principles and standards.  

 

30. The Committees are concerned about cases where children are separated from parents and placed 

in alternative care by child protection systems when there are no concerns related to parental abuse and 

neglect. Financial and material poverty, or conditions directly and uniquely attributable to such poverty, 

should never be the sole justification for removing a child from parental care, for receiving a child into 

alternative care or for preventing a child's social reintegration. In this regard, States should provide 
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appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their childrearing 

responsibilities, including by providing social benefits and child allowances and other social support 

services regardless of the migration status of the parents or the child.  

 

31. The Committees are also of the opinion that based on article 18 of the Convention on the Rights of 

the Child, a comprehensive approach to the child's right to a family environment in the context of 

migration should contemplate measures directed at enabling parents to fulfil their duties with regard to 

child development. Considering that irregular migration status of children and/or their parents may 

obstruct such goals, States should make available regular and non-discriminatory migration channels, 

as well as provide permanent and accessible mechanisms for children and their families to access long-

term regular migration status or residency permits based on grounds such as family unity, labour 

relations, social integration and others.  

 

32. Under article 10 of the Convention on the Rights of the Child, States parties are to ensure that 

applications for family reunification are dealt with in a positive, humane and expeditious manner, 

including facilitating the reunification of children with their parents. When the child's relations with his or 

her parents and/or sibling(s) are interrupted by migration (in both the cases of the parents without the 

child, or of the child without his or her parents and/or sibling(s)), preservation of the family unit should be 

taken into account when assessing the best interests of the child in decisions on family reunification.26  

 

33. In the case of undocumented children in the context of international migration, States shall develop 

and implement guidelines, taking particular care that time limits, discretionary powers, and/or lack of 

transparency in administration procedures 27 should not hinder the child's right to family reunification." 

Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families & 

Committee on the Rights of the Child, Joint general comment No. 4 (2017) of the Committee on the 

Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 23 (2017) of the 

Committee on the Rights of the Child on State obligations regarding the human rights of children in the 

context of international migration in countries of origin, transit, destination and return, 16 november 

2017.  

 

Verwerende partij heeft geen enkele inschatting gemaakt van de impact op de referentiepersoon haar 

kinderen, verzoeker zijn stiefkinderen. Zij worden gescheiden van verzoeker door de bestreden 

beslissing, terwijl hij jarenlang voor hen gezorgd heeft in Kampala en ook in Somalië.  

 

Verwerende partij vermeldt hen niet, voert geen enkel onderzoek naar de impact van de bestreden 

beslissing op hen en motiveert ook niet over hun hoger belang als kinderen.  

 

5. Bij het beoordelen van de materiële motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger 

beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in 

redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen 

gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het 

kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). Het hiermee samenhangende redelijkheidsbeginsel vereist een discretionaire bevoegdheid in 

hoofde van het bestuur waarbij men zich op zicht van de opgegeven motieven tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van haar keuze in de uitoefening van deze discretionaire bevoegdheid is 

kunnen komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, 

moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat 

ze werkelijk is genomen. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).  

 

Verwerende partij schendt de motiveringsplicht. Verwerende partij verwijst er naar dat verzoeker en zijn 

vrouw leerden elkaar begin 2013 kennen en huwden in februari 2014, en dat ze samenwoonden van 

2014 tot 2016, dat ze elkaar laatst op 19 mei 2016 zagen, dagelijks contact houden via Whatsapp en 

Messenger, samen een dochter hadden die erg vroeg overleden is, wat allemaal op een reële relatie 

wijst, maar verduidelijkt geenszins waarom dit niet aanvaard wordt of mee betrokken wordt in de 

beoordeling van het gezinsleven.  
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Verwerende partij wijst er ook op dat verzoeker eerder al eens gehuwd was, maar dat zijn eerste vrouw 

en zoontje uit dit huwelijk gestorven zijn, dat mevrouw A. H. haar eerste man overleden is, en dat de 

drie kinderen van mevrouw A. H. gezinshereniging hebben gevraagd en gekregen hebben na een DNA 

procedure, zonder aan te geven wat de relevantie hiervan is of hoe dit de beslissing ook maar enigszins 

kan beïnvloeden. Een dergelijk motief is vaag en voor verzoeker onbegrijpelijk.  

 

Verwerende partij schendt ook het redelijkheidsbeginsel. Het is manifest onredelijk dat verwerende partij 

zich blijft baseren p de verklaringen van mevrouw A. H. voor wat haar DVZ gehoor betreft in de 

veronderstelling dat dit alles inhield wat er te melden viel in de asielprocedure, terwijl Uw Raad zelf al 

verwezen heeft naar het CGVS gehoorverslag waarin hun relatie dermate duidelijk beschreven werd dat 

het CGVS die geloofwaardig acht.  

 

Het is manifest onredelijk dat de DVZ twijfelt aan de oprechtheid van een huwelijk, terwijl het voor Al 

Shabaab een reden was om verzoekster te vervolgen.  

 

Het is manifest onredelijk dat verwerende partij meent dat verzoeker alle gestorven familieleden van zijn 

vrouw zou moeten opsommen als er gevraagd wordt of ze broers of zussen heeft, en niet in rekening 

brengt dat zijn vrouw 25 jaar van haar familie gescheiden werd, en haar zus A. nog nooit ontmoet heeft. 

Temeer daar het verzoeker was die zijn vrouw herenigd heeft met haar familie.  

 

Het is manifest onredelijk dat verwerende partij de gemeenschappelijke dochter van verzoeker en 

mevrouw A. H. niet als indicatie van een echte relatie ziet.  

 

Het is manifest onredelijk dat het feit dat verzoeker als 'gehuwd' vermeld staat in de akte wordt 

aangegrepen om twijfels op te werpen over een bigaam huwelijk, gezien de akte drie jaar na het 

religieuze huwelijk werd opgesteld en verzoeker op het moment van het opstellen dan ook gehuwd is 

met mevrouw A. H. Voor die laatste wordt er ook aangegeven dat zij woonachtig is in België wat op 14 

februati 2014 het geval nog niet was maar wel op het moment dat de akte werd opgesteld.  

 

Het is manifest onredelijk dat verwerende partij zich baseert op wat voor zou komen in 'andere 

Somalische dossiers' of zelfs Eritrese dossiers.  

 

Verwerende partij slaagt er ook niet de zorgvuldigheidsplicht te respecteren en alle relevante 

omstandigheden eigen aan het geval in rekening te brengen bij de beslissingname. Het 

zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Verwerende partij heeft geen rekening gehouden met het feit dat het CGVS het huwelijk geloofwaardig 

heeft geacht, het feit dat mevrouw A. H. haar asielaanvraag uit meer dan de CGVS vragenlijst bestond, 

het feit dat zij van haar familie gescheiden was van haar 9 tot haar 34, het feit dat haar vier broers 

overleden zijn, het feit dat zij één zus nooit onmoet heeft, het feit dat zij een kindje had met verzoeker, 

het feit dat verzoeker vervolgd werd, het feit dat hij zorg draagt voor mevrouw A. H. haar kinderen, het 

feit dat er een oorlogssituatie in Somalië heerst, ... et cetera; Het is opmerkelijk dat verwerende partij 

slaagt er dan wel in slaagt om in elementen te betrekken die 'in andere Somalische dossiers' zijn 

voorgevallen, en zelfs enkele Eritrese dossiers, wat geen uitstaans heeft met verzoekers concrete geval.  

 

Verwerende partij is er toe gehouden zich te baseren op alle individuele omstandigheden eigen aan het 

geval, en geen amalgaam te maken op grond van nationaliteit.  

 

Louter omdat het aangekaart dient te worden werpt verzoekende partij op dat het feit dat Somaliërs 

grosso modo via twee wegen naar Europa vluchten weinig opmerkelijk is. Het is weliswaar verkeerd, er 

zijn drie routes uit Somalië, één via de Golf van Aden naar het levensgevaarlijke Jemen, één via Kenia 

naar Zuid-Afrika, en één naar Europa via de bijzonder risicovolle tocht door de Sahara, langs de 

detentie- en foltercentra van Libië, per boot naar Italië3, maar het is ook gewoon volstrekt irrelevant. Er 

is sinds 1991 een burgeroorlog aan de gang in het land, met wisselende actoren, en Somaliërs hebben 

conform artikel 12.2 van het IVBPR, artikel 14 van het UVRM en artikel 18 van het Handvest recht om 

hun land te verlaten ofte ontvluchten en elders asiel aan te vragen.  

 



  

 

 

X - Pagina 25 

Dat de partner die een visum aanvraagt dan meestal in Kenia of Ethiopië verblijft is niet zo 

verbazingwekkend gezien Somaliërs vooral naar de buurlanden vluchten om daar asiel aan te vragen, 

en er om veiligheidsredenen geen Belgische ambassade is in Somalië maar die enkel in de buurlanden 

toegankelijk zijn. Een verblijf in de buurland in onontbeerlijk om het visum aan te kunnen vragen.  

 

Dat de mensen in kwestie dan een 'gemakkelijke en veilige tocht' beogen, verdient geen repliek, enkel 

verontwaardiging. Dergelijke bewoording lijkt te suggereren dat het ook voor partners van personen die 

internationale bescherming genieten maar passend is het risico te nemen van mensen op de vlucht.  

 

Verwerende partij steunt zich op het advies van het parket, neemt het over en maakt de motivering zich 

eigen.  

 

Zoals hierboven reeds uiteengezet dienen de aanvragen gezinshereniging van personen die 

internationale bescherming genieten beoordeeld te worden met flexibiliteit en begrip voor de bijzonder 

precaire situatie waarin de aanvragers zich bevinden.  

 

Verwerende partij heeft dit miskend op een wijze die verzoeker enkel in de meest duidelijke 

bewoordingen kan veroordelen. De beslissing staat bol van onzinnige, kwalijke veralgemeningen die het 

internationaal recht, de menselijke waardigheid en en het recht om als individu in oogmerk genomen te 

worden en niet als lid van een groep op basis van nationaliteit, miskennen.  

 

De bestreden beslissing moet vernietigd worden.”  

 

2.2.1. De bestreden beslissing is op determinerende wijze gesteund op artikel 12bis, §§ 5 en 6, 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). Deze bepaling luidt: 

 

“§ 5 Wanneer het familielid of de familieleden van een als vluchteling erkende vreemdeling of van een 

vreemdeling die subsidiaire bescherming geniet, met wie de bloed- of aanverwantschapsbanden al 

bestonden vóór hij het Rijk betrad, geen officiële documenten kunnen overleggen die aantonen dat zij 

voldoen aan de in artikel 10 bedoelde voorwaarden met betrekking tot de bloed- of 

aanverwantschapsband, wordt rekening gehouden met andere geldige bewijzen die met betrekking tot 

die band worden overgelegd. Bij gebrek hieraan, kunnen de in § 6 voorziene bepalingen worden 

toegepast. 

§ 6 Indien wordt vastgesteld dat de vreemdeling de ingeroepen bloed- of aanverwantschapsbanden niet 

kan bewijzen door middel van officiële documenten, overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 

2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten 

betreffende dezelfde materie, kan de minister of zijn gemachtigde rekening houden met andere geldige 

bewijzen die in dit verband worden overgelegd. Indien dat niet mogelijk is, kan de minister of zijn 

gemachtigde overgaan of laten overgaan tot een onderhoud met de vreemdeling en de vreemdeling die 

vervoegd wordt, of tot elk onderzoek dat noodzakelijk wordt geacht en in voorkomend geval voorstellen 

om een aanvullende analyse te laten uitvoeren.” 

 

Uit een lezing van artikel 12bis, §5 en §6, van de vreemdelingenwet blijkt dat er is voorzien in een  

cascade-systeem voor wat betreft de bewijsregeling inzake gezinsbanden. In de omzendbrief van 17 

juni 2009 houdende bepaalde verduidelijkingen en wijzigings- en opheffingsbepalingen inzake de 

gezinshereniging (BS 2 juli 2009) wordt gesteld: 

 

“De familieband wordt dus door middel van de volgende bewijsmiddelen vastgesteld :  

1. officiële documenten die deze band aantonen, opgesteld overeenkomstig de regels van het 

internationaal privaatrecht, zowel wat de inhoudelijke en vormelijke voorwaarden als wat de legalisatie 

betreft. Het gaat om de belangrijkste regel, waarvan de twee andere bewijsmiddelen afwijken. Over het 

algemeen gaat het om een letterlijk afschrift van het origineel van de akte die overeenkomstig artikel 30 

van het Wetboek van internationaal privaatrecht gelegaliseerd werd. 

2. " andere geldige bewijzen "; 

Deze bewijzen gelden slechts indien het voor de vreemdeling onmogelijk is om officiële documenten 

voor te leggen en zijn onderworpen aan de discretionaire beoordeling van de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

een onderhoud of een aanvullende analyse  

Het onderhoud is eerder gericht op het vaststellen van het bestaan van een huwelijksband (of een 

partnerschap), terwijl de aanvullende analyse, in dit geval de DNA-test, gericht is op het bewijzen van 
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het bestaan van de afstammingsband. De Dienst Vreemdelingenzaken kan slechts in laatste instantie 

een beroep doen op dit bewijsmiddel, namelijk, indien de vreemdeling noch officiële documenten, noch 

andere geldige bewijzen die het mogelijk maken om de familieband vast te stellen, kan voorleggen.”  

 

Voor wat betreft de interpretatie van het vermelde begrip “andere geldige bewijzen” ter staving van de 

bloed- of aanverwantschapsbanden, zoals vermeld in artikel 12bis, §5, van de vreemdelingenwet, 

bepaalt de voormelde omzendbrief het volgende: 

 

“3. " Andere geldige bewijzen " 

a. Beoordeling van de toelaatbaarheid van de " andere bewijzen " 

De vreemdeling die daadwerkelijk niet in staat is om de officiële documenten die het bestaan van de 

familieband aantonen te bekomen, kan " andere bewijzen " die " geldig " moeten zijn, voorleggen. Het 

onderzoek van de " andere bewijzen " wordt aan het oordeel van de Dienst Vreemdelingenzaken 

overgelaten. De Dienst Vreemdelingenzaken evalueert hun geldigheid in alle discretie en houdt daarbij 

rekening met alle elementen die het dossier van de betrokkene en de vreemdeling of de EU-burger of 

de Belg die hij vervoegt of begeleidt, vormen. Het feit dat de documenten die de vreemdeling heeft 

voorgelegd, voorkomen in de onderstaande lijsten, punt b., die trouwens niet volledig zijn, leidt niet de 

facto tot de toelaatbaarheid van hun geldigheid als bewijs van het bestaan van de vermeende 

familieband. Om als geldig te kunnen worden beschouwd, moeten de " andere bewijzen " van de 

familieband die door de vreemdeling ter staving van zijn aanvraag worden voorgelegd, een geheel van 

aanwijzingen vormen die voldoende ernstig en overeenstemmend zijn om het mogelijk te maken om het 

bestaan van de vermeende familieband te kunnen bewijzen. De documenten die door de vreemdeling 

als " andere geldige bewijzen " van de familieband worden voorgelegd zullen niet als dusdanig 

toegelaten worden indien uit de elementen die het dossier vormen blijkt dat de vreemdeling de 

bevoegde nationale overheden wou misleiden. In dit verband vormt het feit dat een andere nationale 

openbare overheid (gerechtelijke overheden, ambtenaar van de burgerlijke stand, enz.) of een andere 

Lidstaat van de Europese Unie geweigerd heeft het bestaan van de familieband te erkennen of deze 

betwist heeft, eveneens een ernstige aanwijzing gelet respectievelijk op de rechtszekerheid en het 

legitiem vertrouwen tussen de Lidstaten. Bij wijze van herinnering, de wet van 15 december 1980 laat 

de Dienst Vreemdelingenzaken toe om, al naargelang het geval, een verzoek tot gezinshereniging te 

verwerpen of een einde te stellen aan het verblijf indien valse of misleidende informatie, valse of 

vervalste documenten gebruikt werden of indien er fraude werd gepleegd of andere onwettige middelen 

die van doorslaggevend belang zijn geweest, gebruikt werden. De beslissing van de Dienst 

Vreemdelingenzaken in verband met het feit of de " andere bewijzen " al dan niet toelaatbaar zijn, heeft 

trouwens enkel betrekking op de verblijfsaanvraag. Het feit dat de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelt  

of de genoemde bewijzen het bestaan van een familieband al dan niet aantonen heeft enkel gevolgen  

voor de ontvankelijkheid/inoverwegingneming van het verzoek tot gezinshereniging van de vreemdeling. 

b. Lijst, bij wijze van voorbeeld, van " andere bewijzen "  

1) " Andere bewijzen " van de afstammingsband  

[…]  

2) " Andere bewijzen " van de huwelijksband of het partnerschap 

De " andere bewijzen " van de huwelijksband of het partnerschap zijn, met name : 

- Akte van traditioneel huwelijk, indien een akte van een burgerlijk huwelijk niet kan worden voorgelegd; 

- Notariële akte, gehomologeerd door de bevoegde overheid; 

- Religieuze akte; 

- Nationale identiteitskaart die de huwelijksband of het partnerschap vermeldt; 

- Uittreksel van huwelijksakte of partnerschapsakte; 

- Vervangend vonnis; 

- enz.” 

 

De Raad wijst erop dat artikel 12bis, §5, van de vreemdelingenwet een omzetting vormt van artikel 11, 

lid 2, van de richtlijn 2003/86/EG (zie in deze zin de Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 10 

mei 2006 tot wijziging van de vreemdelingenwet, Parl.St. Kamer, 2005-2006, doc51K2478/001, 69). 

 

Deze bepaling luidt: 

 

“Wanneer een vluchteling geen officiële bewijsstukken kan overleggen waaruit de gezinsband blijkt, 

nemen de lidstaten ook andere bewijsmiddelen inzake het bestaan van een dergelijke gezinsband in  

aanmerking, die overeenkomstig het nationale recht worden beoordeeld. Een beslissing tot afwijzing van 

het verzoek mag niet louter gebaseerd zijn op het ontbreken van bewijsstukken.” 
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In het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, C-635/17 van 13 maart 2019, wordt het 

volgende gesteld: 

 

“Wat de verplichtingen van de gezinshereniger en van zijn bij het verzoek om gezinshereniging 

betrokken gezinslid betreft, zij eraan herinnerd dat een dergelijk verzoek volgens artikel 5, lid 2, eerste 

alinea, van richtlijn 2003/86 met name vergezeld moet gaan van „documenten waaruit de gezinsband 

blijkt”. 

Artikel 11, lid 2, van deze richtlijn preciseert dat het om „officiële bewijsstukken” moet gaan en dat bij 

gebreke daarvan de lidstaat „andere bewijsmiddelen inzake het bestaan van een dergelijke gezinsband 

in aanmerking neemt”. Artikel 5, lid 2, tweede alinea, van de richtlijn preciseert dat „teneinde bewijs voor 

het bestaan van een gezinsband te verkrijgen, de lidstaten desgewenst gesprekken [kunnen] houden 

met de gezinshereniger en diens gezinsleden en ander onderzoek verrichten dat nodig wordt geacht”. 

[…] Wat het onderzoek betreft dat de bevoegde nationale autoriteiten instellen naar de bewijskracht of 

de plausibiliteit van de bewijselementen en de verklaringen of uitleg die de gezinshereniger of het bij het 

verzoek om gezinshereniging betrokken gezinslid heeft verstrekt, verlangt de vereiste individuele 

beoordeling dat die autoriteiten rekening houden met alle relevante elementen, daaronder begrepen de 

leeftijd, het geslacht, de opleiding, de herkomst en de sociale positie van de gezinshereniger of van het 

betrokken gezinslid alsmede met de specifieke culturele aspecten, zoals eveneens gepreciseerd in punt 

6.1.2. van de richtsnoeren” 

Zoals de advocaat-generaal in de punten 65, 66, 77, 79 en 81 van zijn conclusie heeft opgemerkt, volgt 

hieruit dat deze elementen, verklaringen en uitleg ten eerste objectief moeten worden beoordeeld aan 

de hand van zowel algemene als specifieke relevante, objectieve, betrouwbare, precieze en bijgewerkte 

informatie over de situatie in het land van herkomst, daaronder begrepen met name de wettelijke 

bepalingen en de wijze waarop deze worden toegepast, het functioneren van de administratieve 

diensten en eventueel het bestaan van tekortkomingen in bepaalde plaatsen of voor bepaalde groepen 

personen. 

Ten tweede moeten de nationale autoriteiten ook rekening houden met de persoon van de 

gezinshereniger of van zijn bij het verzoek om gezinshereniging betrokken gezinslid, met de concrete 

situatie waarin zij zich bevinden en de bijzondere problemen waarmee zij worden geconfronteerd, zodat 

de eisen die kunnen worden gesteld aan de bewijskracht of de plausibiliteit van de elementen die de 

gezinshereniger of het gezinslid verstrekt, met name om aan te tonen dat het niet mogelijk is om officiële 

bewijsstukken van de gezinsband over te leggen, evenredig moeten zijn en moeten afhangen van de 

aard en het niveau van de problemen waaraan zij blootstaan. Volgens overweging 8 van richtlijn 

2003/86 vraagt de situatie van vluchtelingen en personen die een subsidiaire bescherming genieten, 

immers bijzondere aandacht wegens de redenen die hen ertoe hebben gedwongen hun land te 

ontvluchten en die hun beletten aldaar een normaal gezinsleven te leiden. Zo wordt in punt 6.1.2 van de 

richtsnoeren eveneens gepreciseerd dat de bijzondere situatie van vluchtelingen betekent dat het voor 

hen vaak onmogelijk of gevaarlijk is om officiële documenten in te dienen of contact op te nemen met de 

diplomatieke of consulaire instanties van hun land van herkomst. Bovendien volgt uit de voorgaande 

overwegingen dat die nationale autoriteiten, indien de gezinshereniger de op hem rustende 

samenwerkingsplicht overduidelijk niet nakomt of indien op basis van objectieve elementen waarover de 

bevoegde nationale autoriteiten beschikken, duidelijk blijkt dat het om een frauduleus verzoek om 

gezinshereniging gaat, zijn verzoek mogen afwijzen. Is echter geen sprake van dergelijke 

omstandigheden, dan moet het ontbreken van officiële bewijsstukken waaruit de gezinsband blijkt en het 

eventuele gebrek aan plausibiliteit van de daarover gegeven uitleg, eenvoudigweg worden aangemerkt 

als elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij de individuele beoordeling van alle 

relevante elementen van het geval en zijn de bevoegde nationale autoriteiten niet vrijgesteld van de in 

artikel 11, lid 2, van richtlijn 2003/86 opgenomen verplichting om rekening te houden met andere 

bewijzen.” 

 

Uit wat voorafgaat blijkt dat lidstaten, bij gebrek aan de vereiste officiële stukken die de gezinsband 

bewijzen, dienen over te gaan tot een concrete beoordeling van de individuele situatie en dat de 

lidstaten ertoe gehouden zijn om voor ieder individueel geval een algehele beoordeling van alle 

relevante factoren en omstandigheden te maken. Bij de behandeling van verzoeken om 

gezinshereniging moet een evenwichtige en redelijke beoordeling van alle in het geding zijnde belangen 

worden gemaakt. Bij deze belangenafweging hebben lidstaten een beoordelingsmarge, rekening 

houdend met de doelstelling van de richtlijn 2003/86/EG en het nuttig effect ervan. De lidstaten kunnen 

in deze het verzoek afwijzen indien, op grond van objectieve elementen waarover zij beschikken, 

duidelijk blijkt dat er sprake is van een frauduleus verzoek om gezinsherenging.  
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Verzoeker voert aan dat de verwijzing in de bestreden beslissing naar artikel 146bis van het Burgerlijk 

Wetboek niet adequaat is, aangezien de toestemmingsvereiste in het land van herkomst niet dezelfde 

is.  

 

De Raad merkt op dat uit het juridisch kader, dat hoger werd geschetst, het onderzoek, overeenkomstig 

artikel 12bis van de vreemdelingenwet, in wezen inhoudt dat wordt nagegaan of het ingeroepen 

huwelijksleven werkelijk bestaat. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van de concrete 

bewijselementen in de zaak en die hieronder worden besproken. Het feit dat de bestreden beslissing 

verwijst naar artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek heeft geen invloed op deze beoordeling.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat de beoordeling van het huwelijk, bij gebreke aan een gelegaliseerde 

buitenlandse huwelijksakte, niet onder het toepassingsgebied van artikel 27 van het WIPR valt, merkt de 

Raad op dat de bestreden beslissing niet verwijst naar artikel 27 van het WIPR, doch naar het reeds 

meermaals genoemde artikel 12bis van de vreemdelingenwet. De Raad treedt verzoeker bij dat de 

verwijzing naar artikel 21 van het WIPR om die reden onnodig en niet relevant is.  

 

Het komt de verwerende partij toe om de uiteindelijke beslissing inzake de visumaanvraag te nemen 

nadat een individueel onderzoek naar het bestaan van de huwelijksband werd gevoerd in het kader van 

artikel 12bis van de vreemdelingenwet. Het feit dat in de bestreden beslissing wordt verwezen naar een 

advies van de procureur des Konings en naar artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek, verhindert niet 

dat de motieven van de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 12bis van de vreemdelingenwet 

door de Raad kunnen worden getoetst. Het betoog in de nota met opmerkingen dat de Raad op grond 

van de bevoegdheidsverdeling overeenkomstig de artikelen 145-146 van de Grondwet geen kennis zou 

kunnen nemen van verzoekers grieven ten aanzien van de motieven van de bestreden beslissing, wordt 

om die reden niet bijgetreden.  

 

2.2.2. Verzoeker voert vervolgens een uitgebreid betoog met betrekking tot artikel 16.2 van de 

Gezinsherenigingsrichtlijn en artikel 11, §2, van de vreemdelingenwet, kritiek op het feit dat een advies 

van het parket werd gevraagd en het feit dat verzoeker werd geïnterviewd op de ambassade te 

Kampala. Daarnaast voert verzoeker aan dat geen rekening werd gehouden met de verklaringen van 

de referentiepersoon voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: 

het CGVS). Hij betoogt dat het onderzoek discriminatoir werd gevoerd.  

 

Met een betoog onder artikel 8 van het EVRM en artikel 12 van het Vluchtelingenverdrag voert 

verzoeker verder aan dat het bewijs van de familieband met een zekere soepelheid moet worden 

beoordeeld. Hij verwijst daarbij ook naar artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie en wijst erop dat zijn echtgenote in België niet werd gehoord. Verzoeker betoogt dat de 

nadruk werd gelegd op de negatieve elementen in de aanvraag en dat onvoldoende onderzoek werd 

gevoerd naar de positieve elementen. Verzoeker voert aan dat het vermoeden dat het om een 

schijnhuwelijk zou gaan, niet gegrond is. Er valt niets te lezen over de intenties van verzoeker in de 

maanden voorafgaand aan het huwelijk of het moment van het huwelijk zelf. De verklaringen werden 

niet gelezen in functie van het gehoorverslag, de oorlogssituatie in Somalië of het vervolgingsrelaas. Er 

werd geen rekening gehouden met het feit dat ze beide weduwnaar zijn, met hun dagelijkse 

communicatie, met het feit dat zij ouders zijn van een overleden dochtertje, noch met het feit dat 

verzoeker optreedt als stiefvader voor de kinderen van de referentiepersoon.  

 

2.2.3. De Raad merkt op dat uit artikel 12bis van de vreemdelingenwet niet blijkt dat het verboden zou 

zijn om informatie in te winnen met betrekking tot de omstandigheden van het huwelijk. In de mate 

verzoeker betoogt dat geen interview kon worden afgenomen in de ambassade, wordt hij dan ook niet 

bijgetreden. Waar verzoeker aanvoert dat het op grond van artikel 11 van de vreemdelingenwet moet 

vaststaan dat het om een schijnhuwelijk gaat, treedt de Raad verzoeker niet bij. Zoals hoger uiteengezet 

kan de verwerende partij overeenkomstig artikel 12bis, §6, van de vreemdelingenwet, bij gebreke aan 

officiële documenten, rekening houden met andere geldige bewijzen die worden voorgelegd. Indien 

nodig kan de minister of zijn gemachtigde overgaan tot een onderhoud met de vreemdeling en de 

vreemdeling die vervoegd wordt, of tot elk ander onderzoek dat noodzakelijk wordt geacht. Het gaat er 

daarbij om vast te stellen of de huwelijksband werkelijk bestaat.  

 

Als bijlage bij het verzoekschrift voegt verzoeker een afschrift van het gehoorverslag van het CGVS d.d.  

1 juni 2017 met betrekking tot zijn echtgenote toe. Het niet-geïnventariseerde administratief dossier 

bevat een kopie van dit gehoorverslag. Daarnaast merkt de Raad op dat het negatief advies van het 

parket zich niet in het administratief dossier bevindt. Er bevindt zich daarentegen wel een afschrift van 
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het interview met de verzoeker, dat op 18 december 2017 werd afgenomen op de ambassade te 

Kampala. 

 

Gelet op het hogerstaande is de Raad van oordeel dat verzoekers grieven ten aanzien van de 

bestreden beslissing een onderzoek vereisen van de concrete motieven van de weigeringsbeslissing.  

 

2.2.4. Op grond van het advies van de procureur des Konings van 26 december 2018, waar de 

bestreden beslissing naar verwijst, besluit de bestreden beslissing op grond van de volgende elementen 

dat het huwelijk niet gericht is op het vestigen van een duurzame levensgemeenschap:  

 

(1) Het huwelijksattest werd opgesteld op onbekende datum ter bevestiging van een religieus huwelijk 

op 14 februari 2014. De Engelse vertaling bevat opvallend veel typfouten, als burgerlijke staat van de 

man staat er "gehuwd", wat zou betekenen dat het om een bigaam huwelijk gaat, en het document werd 

duidelijk pas laattijdig opgesteld want als woonplaats van mevrouw wordt reeds België vermeld. De 

stempels onderaan de akte zijn gedateerd op 14 oktober 2017 en 14 januari 2018, dus bijna 3 jaar na 

het huwelijk. Het is onduidelijk op basis waarvan het huwelijk geregistreerd werd, een schriftelijke 

religieuze huwelijksakte of een mondelinge getuigenis. Het document roept veel vragen op wat betreft 

de authenticiteit en betrouwbaarheid; 

 

(2) Buitenlandse Zaken en de consulaten legaliseren geen documenten meer uit Somalië omdat het 

onmogelijk is na te gaan of ze werden opgesteld door de bevoegde overheid, of de inhoud wettelijk in 

orde is en of de handtekeningen geplaatst werden door de daartoe bevoegde persoon;  

 

(3) Vaag relatieverloop: betrokkenen leerden elkaar kennen ergens in 2013 op een afstudeerfeest. Ze 

huwden op 14 februari 2014. Nadien gingen ze samenwonen in een huurhuis met maar 1 kamer. 

Mevrouw ontvluchte Somalië op 19 mei 2016; 

 

(4) Onwetendheden: meneer kent de geboortedatum van mevrouw niet (enkel jaar); 

 

(5) Tegenstrijdigheden: mevrouw verklaart 4 broers en 3 zussen te hebben, maar meneer zegt dat 

mevrouw maar 2 zussen heeft; 

 

(6) Weinig bewijzen van huwelijk en relatie: aan mevrouw werd een brief gestuurd met de vraag om 

bewijzen van de relatie en het huwelijk over te maken. Zij maakt enkel bewijzen over van geldtransfers 

en van gesprekken via WhatsApp in een onbegrijpelijke taal; 

 

(7) Zelfde stramien als in andere dossiers visum gezinshereniging door Somaliërs: de Somalische 

vluchtelingen volgenden allen 2 routes, met het vliegtuig vanuit Kenia of Ethiopië, of met de boot vanuit 

Turkije; er was geen groot huwelijksfeest; het huwelijk lijkt een formaliteit; de partner die een visum 

vraagt verblijft in Oeganda (meestal) of Ethiopië, in casu in Oeganda; ze kunnen geen bewijzen 

voorleggen van het huwelijk; 

 

(8) Er bestaat geen zekerheid dat diegene die het visum vraagt ook de partner is met wie betrokkene 

gehuwd is. In één dossier bleken betrokkenen broer en zus te zijn. Mogelijk wil iemand anders onder het 

statuut "echtgenote" naar Europa komen via gezinshereniging; 

 

(9) In dossiers van gezinshereniging door Eritrese vrouwen bleek dat deze zich niet bij hun echtgenoot 

vestigden. Het feit dat vele echtgenoten niet weten hoe hun partner hier leeft en ze geen 

toekomstplannen kunnen noemen, kan erop wijzen dat de Somalische personen die via 

gezinshereniging naar België willen komen ook enkel een gemakkelijke en veilige tocht naar Europa op 

het oog hebben. 

 

2.2.5. Wat betreft (1), het feit dat het huwelijksattest veel vragen oproept, merkt de Raad vooreerst 

opdat dit stuk zich niet in het administratief dossier bevindt, zodat de Raad zijn wettigheidstoetsing 

terzake niet kan uitoefenen. Dat het document fouten bevat, wordt door verzoeker op zich niet betwist. 

De Raad merkt evenwel op dat de slechte kwaliteit van een vertaling als zodanig slechts betrekking 

heeft op de vertaling zelf, zodat dit op zich niet geheel uitsluit dat de huwelijksrelatie reëel kan zijn. 

Vermits het stuk enkele jaren na het huwelijk werd opgesteld, houdt de vermelding “gehuwd” niet 

noodzakelijk in dat het om een bigaam huwelijk zou gaan, zoals verzoeker terecht aanvoert. Daarnaast 

wordt evenwel gemotiveerd dat het niet duidelijk is op grond waarvan het huwelijk geregistreerd werd; 
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een schriftelijke religieuze huwelijksakte of een mondelinge getuigenis. Dat er weinig bewijswaarde 

wordt gehecht aan deze akte, acht de Raad op zich niet kennelijk onredelijk.  

 

Het motief (2) met betrekking tot de niet-legalisatie is een beschrijving van de algemene administratief-

juridische situatie met betrekking tot Somalische documenten. Dit doet op zich evenwel geen afbreuk 

aan de onderzoeksplicht op grond van artikel 12bis van de vreemdelingenwet. Dit motief voegt dan ook 

niets toe aan de beoordeling van verzoekers visumaanvraag en stelt de verwerende partij dan ook niet 

vrij om met bijzondere zorg de elementen na te gaan in het hierboven geschetste cascadesysteem. 

 

Met betrekking tot (3) het vaag relatieverloop, wijst verzoeker erop dat de verwerende partij zich ertoe 

heeft beperkt de verklaringen van verzoeker te vergelijken met de vragenlijst van het CGVS die zijn 

echtgenote voor de Dienst Vreemdelingenzaken invulde in het kader van haar verzoek om internationale 

bescherming. De verwerende partij heeft zich evenwel niet de moeite getroost het gehoorverslag van 

het CGVS op te vragen en heeft hieromtrent aan zijn vrouw ook geen verdere vragen gesteld. 

Verzoeker voert aan dat zijn echtgenote had kunnen verduidelijken dat haar huwelijk, en niet slechts de 

relatie, een essentieel onderdeel was van haar asielprocedure, dat ze hier uitgebreid over werd 

ondervraagd door het CGVS, waarna dit huwelijk en de gevolgen ervan geloofwaardig werden 

bevonden door het CGVS, en verzoekers echtgenote als vluchteling werd erkend. Uit het gehoorverslag  

van het CGVS blijkt ook dat zij reeds de naam van verzoeker kon vermelden, net als zijn werk en de 

omstandigheden van hun relatie, hoe zij elkaar ontmoetten, dat zij een gemeenschappelijk kind hadden 

dat overleden is en dat zij in februari 2014 huwden. Verzoeker voert aan dat uit het vluchtrelaas van de 

referentiepersoon blijkt dat verzoeker en zijn vrouw een bijzonder hechte band hebben, onder meer 

omwille van de rol die hij gespeeld heeft in het vluchtrelaas en het herenigen van de familie van zijn 

vrouw.  

 

Zonder daarom zelf in de beoordeling van de huwelijksband te treden, dient de Raad verzoeker bij te 

treden waar deze aanvoert dat de elementen die door de referentiepersoon werden vermeld over haar 

huwelijk met verzoeker, niet onverenigbaar blijken met verzoekers verklaringen op de ambassade te 

Kampala. Zo lijken de vermeldingen omtrent de omstandigheden en de datum van het huwelijk 

gelijklopend. De verwerende partij legt de nadruk op (4), het feit dat verzoeker de precieze 

geboortedatum van zijn vrouw niet meer kent, doch dit ontslaat de verwerende partij er niet van 

rekening te houden met de culturele context waarin de verzoeker de verklaringen aflegde en rekening 

te houden met het geheel aan verklaringen die werden afgelegd.  

 

Over het feit dat de referentiepersoon verklaarde (5) dat zij vier broers en 3 zussen heeft en verzoeker 

enkel twee zussen vermeldde, wijst verzoeker er terecht op dat de referentiepersoon ook verklaarde dat 

alle broers overleden waren en dat zijzelf haar derde zus nooit heeft ontmoet. Het niet vermelden van 

de overleden broers en de zus waarmee nooit contact was, kan in dit opzicht verklaard worden. Daarbij 

blijkt ook dat de verwerende partij enkel de negatieve elementen uitlicht en eraan voorbij gaat dat 

verzoeker wel degelijk overeenstemmende details kon vertellen over de twee zussen waarmee wel 

contact was, zoals hun namen en verblijfplaats. Verzoeker kon de namen van de ouders van de 

referentiepersoon geven en dat ze twee zussen heeft, S. en L. Hij verklaarde dat ze jonger zijn dan 

verzoekster, dat S. psychische problemen heeft en dat L. bij haar ouders woont. Hij kon verklaren welk 

werk zijn vrouw deed bij welke organisaties en kon de vluchtmotieven van zijn vrouw uiteenzetten. Hij 

heeft de exacte datum gegeven waarop zijn vrouw gevlucht is, op 19 mei 2016, hoe haar kinderen 

heten en waar ze zijn. Hij heeft haar vlucht betaald en kent de details van de reisweg. Hij heeft 

uiteengezet waar en wanneer zij elkaar ontmoetten, op welke gelegenheid, waar en wanneer ze 

gehuwd zijn, wie aanwezig was, wie de getuigen waren, hoe de viering eruit zag en wie de “wakil” was. 

Verzoeker verklaarde dat zij vervolgens twee jaar samenwoonden in Mogadishu en kon de echtelijke 

woonst beschrijven. Verzoeker vermeldde dat zij dagelijks communiceren via WhatsApp en Messenger 

en waarover ze praten. Hij verklaarde dat ze samen een dochter S. hadden, die na zeven dagen is  

overleden aan een longaandoening. Daarnaast blijkt dat verzoeker in Kampala de zorg heeft 

opgenomen voor de kinderen van de referentiepersoon.  

 

De Raad dient vast te stellen dat de meer gedetailleerde verklaringen van verzoeker niet werden 

vergeleken met de zeer uitgebreide verklaringen van de referentiepersoon voor het CGVS. De 

bestreden beslissing beperkt zich ertoe de summiere “vragenlijst CGVS” te vergelijken met het advies 

van het parket en verzoekers eigen verklaringen op de ambassade te Kampala. Een vergelijking tussen 

deze verklaringen kan nochtans toelaten de waarachtigheid van het huwelijk beter te beoordelen. Het is 

in dit opzicht opmerkelijk dat de verwerende partij erin slaagt verzoeker te doen interviewen op de 

ambassade te Kampala en het verslag van dit interview samen met de vragenlijst van het asieldossier 



  

 

 

X - Pagina 31 

door te geven aan het parket met het oog op een advies over het huwelijk, maar er niet in slaagt 

rekening te houden met het gehoorverslag van de referentiepersoon op het CGVS, zelfs niet wanneer 

dit verslag naar aanleiding van de vorige procedure door de verzoekende partij zelf aan het bestuur 

werd overgemaakt.  

 

Met betrekking tot (6) de bewijzen van huwelijk en relatie motiveert de bestreden beslissing dat 

bewijzen van geldtransfers en gesprekken via ‘WhatsApp’ in een "onbegrijpelijke taal" werden 

overgemaakt. Dit houdt echter geen motivering in waarom deze geldtransfers en berichten geen 

indicatie kunnen zijn van de huwelijksrelatie. Verzoeker merkt in dit verband ook terecht op dat, gezien 

het feit dat de referentiepersoon haar land is ontvlucht, en de grote afstand tussen hen beiden het  

geenszins eenvoudig is dergelijke bewijzen op verzoek neer te leggen. Verzoeker wijst er bovendien op 

dat de veiligheidssituatie in Somalië aanleiding kan geven tot de toekenning van de subsidiaire 

beschermingsstatus; bovendien werd zijn echtgenote als vluchteling erkend, waardoor zij redenen 

hadden om geen grootschalig en opvallend huwelijksfeest te houden. 

 

Wat betreft het motief (7) dat het dossier eenzelfde stramien vertoont als andere dossiers inzake 

visumdossiers gezinshereniging door Somaliërs, beschrijft dit de algemene situatie. De bestreden 

beslissing verwijt verzoeker dat er geen individuele motieven aanwezig zijn. Hoger werd echter reeds 

vastgesteld dat de verifieerbare elementen uit het gehoor van het CGVS van de referentiepersoon niet 

werden vergeleken met verzoekers verklaringen. Met dit motief wordt aldus voorbijgegaan aan de 

individuele elementen die wel aanwezig waren in het dossier. 

  

Het motief (8) dat er geen zekerheid bestaat dat diegene die het visum vraagt ook de partner is met wie 

betrokkene gehuwd is, is een algemene beschouwing. Hoewel niet onmogelijk, houdt dit geen 

individuele beoordeling van de zaak in, zodat het motief niets toevoegt aan de beoordeling van de zaak.  

Hetzelfde geldt met betrekking tot het motief (9) dat in dossiers van gezinshereniging door Eritrese 

vrouwen bleek dat deze zich niet bij hun echtgenoot vestigden.  

 

De Raad dient dan ook de verzoeker bij te treden waar deze aanvoert dat enkel de negatieve 

elementen met betrekking tot de huwelijksrelatie werden uitgelicht, zonder dat deze werden afgewogen 

ten opzichte van de positieve elementen en het feit dat nog andere elementen van het onderzoek 

mogelijk waren, zoals het nagaan van de verklaringen van de referentiepersoon aan het CGVS, of het 

interviewen van de referentiepersoon. 

  

De Raad besluit dan ook dat de verwerende partij niet is overgegaan tot een bijzonder zorgvuldig 

onderzoek van de individuele elementen van de zaak (Europese Commissie, Mededeling van de 

Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende richtsnoeren voor de toepassing van 

Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging, COM(2014) 210 Final, 3 april 2014, p.22, 

stuk 4 bij het verzoekschrift). Naast het uitlichten van een beperkt aantal negatieve elementen hebben 

de weigeringsmotieven voor het overige betrekking op de algemene context met betrekking tot de 

visumaanvragen uit Somalië. Dat deze dossiers via een bepaald stramien verlopen en dat er in het 

verleden reeds sprake is geweest van misbruiken in dergelijke dossiers, kan een aanwijzing zijn  

waarom de verwerende partij in deze context met terughoudendheid meent te moeten beoordelen; 

deze context stelt de verwerende partij er echter niet van vrij over te gaan tot een zorgvuldige en 

individuele beoordeling van verzoekers aanvraag. 

 

De Raad treedt verzoeker dan ook bij waar deze aanvoert dat de bestreden beslissing niet gesteund is 

op een zorgvuldig onderzoek van alle individuele omstandigheden, eigen aan het geval. Een schending 

van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel is aangetoond.  

 

Behalve de elementen die hoger reeds werden besproken, bevat de nota met opmerkingen geen 

concrete elementen die tot een andere vaststelling aanleiding kunnen geven.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 
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derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 30 september 2020 tot weigering van de afgifte van een visum wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig april tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


