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 nr. 136 173 van 14 januari 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

29 september 2014 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de Minister 

van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

8 augustus 2014 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). De bestreden beslissing werd op 2 september 2014 aan de verzoekende partij ter 

kennis gebracht. 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 25 november 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

16 december 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. BELLEMANS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaarde op 5 februari 1997 het Rijk te zijn binnengekomen en vroeg op 

diezelfde dag de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling aan.  

 

Op 5 februari 1997 werd door de gemachtigde van de minister van Binnenlandse zaken beslist om de 

asielaanvraag van de verzoekende partij als ontvankelijk te beschouwen en bijgevolg werd het dossier 

overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 
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Door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd op 18 mei 1998 een 

beslissing van weigering van erkenning van de hoedanigheid van vluchteling genomen. 

 

Uit een politierapport van 31 maart 1998 bleek dat de verzoekende partij, samen met haar moeder en 

broer, het land had verlaten. 

 

De verzoekende partij keerde echter terug naar het Belgisch grondgebied en diende op 24 november 

1999 een tweede asielaanvraag in.  

 

Op 25 januari 2000 werd door de gemachtigde van de minister van Binnenlandse zaken beslist om de 

tweede asielaanvraag als onontvankelijk te beschouwen en aan de verzoekende partij het verblijf in het 

Rijk te weigeren zonder bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Door de verzoekende partij werd een dringend beroep ingediend bij het Commissariaat-generaal voor 

de Vluchtelingen en de Staatlozen tegen de beslissing houdende de weigering van haar asielaanvraag. 

 

Door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd op 22 juli 2000 een 

bevestigende beslissing van weigering van verblijf genomen.  

 

Op 4 juli 2006 diende de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf overeenkomstig 

artikel 9, 3e lid (oud) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de vreemdelingenwet) 

 

Op 7 maart 2007 werd de verzoekende partij voorlopig aangehouden op bevel van de 

onderzoeksrechter op verdenking van verkrachting van een minderjarige jonger dan 16 jaar en 

aanranding van de eerbaarheid van de minderjarige jonger dan 16 jaar, en opgesloten in de gevangenis 

te Vorst. 

 

Bij vonnis van 6 november 2007 van de correctionele rechtbank te Brussel werd de verzoekende partij 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar met probatie-uitstel voor hetgeen haar voorlopige 

hechtenis overschreed. 

 

De verzoekende partij werd op 6 november 2007 vrijgelaten uit de gevangenis. Er werd haar het bevel 

gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 31 oktober 2008 werd de  voormelde aanvraag om machtiging tot verblijf door de gemachtigde van 

de minister van Migratie en Asielbeleid onontvankelijk verklaard. 

 

Op 1 december 2008 werd aan de verzoekende partij nogmaals een bevel gegeven om het grondgebied 

te verlaten. Tegen dit bevel diende de verzoekende partij een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest nr. 27 415 van 15 mei 2009 verwierp de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen het beroep van de verzoekende partij. 

 

Op 30 juni 2009 werd de verzoekende partij veroordeeld door het hof van beroep te Brussel wegens 

openbare zedenschennis ten aanzien van een minderjarige en verkrachting van een minderjarige. 

 

Op 5 oktober 2011 diende de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf, in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 2 april 2012 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de voormelde aanvraag tot verblijfsmachtiging 

overeenkomstig artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk. 

 

Op 12 februari 2014 diende de verzoekende partij een aanvraag in tot het verkrijgen van de 

verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie, meer bepaald als bloedverwant in de opgaande 

lijn. 

 

Op 8 augustus 2014 nam de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing houdende de weigering van het verblijf 

van meer dan drie maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is thans de 

bestreden beslissing. 
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2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet, “doet de Raad uitspraak op basis 

van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft”. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad wijst er op dat in de memorie van toelichting bij de wet van 29 december 2010 houdende 

diverse bepalingen (II) expliciet wordt gesteld dat “in de synthesememorie […] geen nieuwe middelen 

[kunnen] aangevoerd worden” (Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 0772/001, 22-23). 

 

De wetgever heeft dit standpunt uitdrukkelijk in de wet opgenomen door in artikel 39/81, zevende lid van 

de vreemdelingenwet te voorzien dat de Raad uitspraak doet op basis van de synthesememorie “zonder 

afbreuk te doen aan artikel 39/60” van dezelfde wet dat bepaalt dat “geen andere middelen mogen 

worden aangevoerd dan die welke in het verzoekschrift of de nota uiteengezet zijn”. Het begrip ‘nieuw 

middel' geldt ook voor de nieuwe uiteenzetting van het middel waardoor de verzoekende partij een 

nieuwe feitelijke grondslag geeft aan het middel (cf. RvS 26 februari 2013, nr. 222.647; RvS 10 mei 

2012, nr. 219.287; RvS 15 december 2011, nr. 216.885; RvS 19 september 2011, nr. 215.199; RvS 19 

september 2011, nr. 215.197; RvS 19 september 2011, nr. 215.200; RvS 3 mei 2010, nr. 203.574; RvS 

23 december 2009, nr. 199.259; RvS 13 oktober 2008, nr. 186.998; RvS 19 april 2007, nr. 170.187; RvS 

26 juni 2003, nr. 121.005). Enkel wanneer het middel onmogelijk in het inleidende verzoekschrift kon 

worden uiteengezet daar de grondslag ervan pas nadien aan het licht is kunnen komen, kan hiervan 

worden afgeweken. In dit geval moeten dergelijke middelen ten laatste in het eerst mogelijke in de 

procedureregeling voorziene processtuk worden opgeworpen. 

 

Het is dan ook duidelijk dat artikel 39/81 van de vreemdelingenwet niet toelaat dat in de 

synthesememorie voor het eerst nieuwe “middelen”, dit is een voor het eerst in de synthesememorie 

aangevoerde schending van een rechtsregel alsook een nieuwe en verschillende feitelijke uiteenzetting 

omtrent de wijze waarop een rechtsregel wordt geschonden, worden aangewend. Het toelaten van 

nieuwe rechtsmiddelen of een nieuwe uiteenzetting over de wijze waarop een reeds in het inleidend 

verzoekschrift aangevoerde rechtsregel wordt geschonden, zou overigens de gelijkheid der partijen in 

het gedrang brengen daar de verwerende partij alsdan niet de kans heeft gekregen om op het nieuwe 

middel schriftelijk te repliceren.  

 

In het oorspronkelijk verzoekschrift  stelt de verzoekende partij dat de feitelijke omstandigheden 

onvoldoende zijn om het fundamentele recht van privé- en gezinsleven aan de kant te schuiven. In 

tegenstelling tot wat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen voorhoudt, kan hieruit wel 

degelijk worden afgeleid welk middel de verzoekende partij wenst aan te voeren. Deze zinsnede is 

voldoende duidelijk om als een schending van artikel 8 van het EVRM te worden begrepen. Waar de 

verzoekende partij in haar synthesememorie de schending aanvoert van artikel 8, lid 2 van het EVRM is 

er geen sprake van een nieuw middel. 

 

Evenwel zet de verzoekende partij in haar synthesememorie ook nog uiteen dat strafrechtelijke 

veroordelingen op zich niet volstaan om de bestreden beslissing te schragen en dat de verwerende 

partij nalaat op concrete wijze aan te tonen dat zij een actuele bedreiging vormt voor de samenleving, 

alsook dat er van recidivisme geen sprake is. Wat dit betreft, stelt de Raad vast dat de verzoekende 

partij een nieuw middel poogt te ontwikkelen in haar synthesememorie. In haar oorspronkelijk 

verzoekschrift  gaat de verzoekende partij enkel in op het belang van het fundamentele recht van privé- 

en gezinsleven.  

 

Er dient bijgevolg te worden vastgesteld dat de verzoekende partij in de synthesememorie niet op 

ontvankelijke wijze voor het eerst een nieuwe juridische of feitelijke grondslag kan geven aan de 

vordering tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat deze grondslag slechts na het indienen van het 

verzoekschrift aan het licht is kunnen komen, quod non in casu. 

 

De synthesememorie kan niet worden aangewend om eventuele leemtes van het inleidend 

verzoekschrift, al dan niet op zicht van het verweer in de nota met opmerkingen, aan te vullen. 

Dergelijke aanvullingen zijn niet verzoenbaar met de duidelijke bepaling van artikel 39/81 van de 

vreemdelingenwet dat geen nieuwe middelen mogen worden uiteengezet in dit procedurestuk. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

 

Bijkomend dient vastgesteld te worden dat de kritiek op de bestreden beslissing evenwel niet als een 

middel kan worden verstaan, nu de verzoekende partij op geen enkele wijze verduidelijkt welke 

rechtsregel of rechtsbeginsel zij hierdoor geschonden acht.  

 

De Raad zal zich dan ook beperken tot de bespreking van artikel 8 van het EVRM. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

 

Ter adstruering van haar middel zet de verzoekende partij uiteen wat volgt: 

 

“Ter zake kan voorgehouden worden dat de motivering van de bestreden beslissing, zoals hierna 

gedeeltelijk overgenomen, feitelijk klaar onvoldoende gefundeerd is. 

Uit de aard, de ernst, de recentheid in tijd van de feiten en het recidivisme blijkt dat het persoonlijk 

gedrag van betrokkenen een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor het 

fundamenteel belang van de samenleving. Het familiale en persoonlijke belang  van betrokkenen is hier 

dan ook ondergeschikt aan de vrijwaring van de openbare orde. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt nochtans in haar arrest nr. 59 341 van 06/04/2011 dat 

‘strafrechtelijke veroordelingen op zichzelf niet volstaan tot schragen’. 

Het ontbreekt de bestreden beslissing op concrete wijze aan te tonen op welke wijze het persoonlijk 

gedrag van appellant een actuele bedreiging vormt voor de samenleving 

Van recidivisme is weinig sprake nu blijkt dat de 2 veroordelingen weinig met elkaar te maken hebben. 

De recentheid in de tijd inzake de ernstige feiten uit 2006 ontbreekt. 

Daarentegen is opmerkelijk dat de justitieassistente in haar rapport klaar stelt dat de huidige positieve 

weg die appellant aflegt best met respect voor het gezin geschiedt. 

De bestreden beslissing besluit tot een zeer vergaand aan de kant schuiven van het fundamentele recht 

van privé en gezinsleven van appellant, van zijn kind en vriendin. 

De wijze waarop verweerder deze fundamentele rechten inschat is eerder ontluisterend wanneer 

volgende zinsnede uit de nota met opmerkingen benaderd wordt: 

Bovendien blijft verzoekende partij in gebreke aan te tonen dat het onmogelijk zou zijn om het 

voorgehouden gezinsleven elders te leiden, minstens toont de verzoekende partij niet aan dat zij zich … 

niet zou kunnen laten vergezellen door haar partner en kind. 

Dergelijke uitlating onderschrijft een klare onderschatting van de werkelijke belangen dat het recht op 

een gezinsleven behelst. We spreken hier over een fundamenteel recht 

Dat men hem terug naar zijn land van oorsprong stuurt, met zijn achtergrond van gevluchte wees (vader 

dood) zou voor verzoeker uiteraard een groot drama betekenen. 

Maar onaanvaardbaar is dat zijn 3-jarig zoontje Gabriel op die wijze al evenzeer een straf ondergaat die 

in staat is zijn evenwichtige ontwikkeling te ontwrichten. 

Ook voor de moeder van G, mevr. MK, van Belgische nationaliteit, zal een verwijdering van het 

grondgebied van verzoeker een groot drama vormen. 

Het is zeer de vraag of in deze omstandigheden het fundamentele recht op privé, op familieleven, en het 

recht op een leven in België aan de kant kan worden geschoven. 

Art. 8 lid 2 EVRM wordt in de gegeven omstandigheden te zeer geschonden. De man behoort een kans 

te krijgen zijn verantwoordelijkheden op te nemen voor zijn gezin.” 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

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

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

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

ingeroepen, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het Verdrag, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de 

bestreden akte. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 
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dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden maatregel definitief is geworden 

(EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi t. Frankrijk; EHRM, 31 oktober 2002, Yildiz t. Oostenrijk; EHRM 15 

juli 2003, Mokrani t. Frankrijk) 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 'familie- en gezinsleven' niet. Het begrip ‘familie- en 

gezinsleven’ zoals vervat in artikel 8 van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het 

nationale recht van de verdragsluitende staten dient te worden geïnterpreteerd. Om tot het bestaan van 

een familie- en gezinsleven te besluiten, dient vooreerst het bestaan van een familiale band van bloed- 

of aanverwantschap te worden nagegaan en wordt vervolgens vereist dat deze familiale band 

voldoende ‘hecht’ is. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij een relatie heeft met 

mevrouw M. van Belgische nationaliteit en dat deze laatste de verzoekende partij vaak kwam bezoeken 

tijdens haar gevangenschap. Tevens blijkt uit de stukken van het dossier dat uit hun relatie een zoon 

werd geboren. Tevens blijkt dat de verzoekende partij sinds 12 februari 2014 op hetzelfde adres van 

haar partner verblijft.  In casu blijkt dat er sprake is van een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM in hoofde van de verzoekende partij met haar partner en gemeenschappelijk kind.  

 

Vervolgens stelt zich de vraag of er sprake is van inmenging in dit gezinsleven. Het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens (verder verkort het EHRM) verduidelijkt dat bij de vraag of er daadwerkelijk 

sprake is van een inmenging in het privé- en/of familie- en gezinsleven moet nagezien worden of de 

vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 

een voortgezet verblijf. Bij een eerste toelating is er geen sprake van inmenging en geschiedt er in 

principe geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In casu is er sprake 

van een situatie van eerste toelating voor de verzoekende partij. Het EHRM heeft er echter reeds op 

gewezen dat artikel 8 van het EVRM in dit geval wel positieve verplichtingen met zich kan meebrengen 

die inherent zijn aan een daadwerkelijk respect voor het familie- en gezinsleven en dat de principes die 

op dergelijke verplichtingen van toepassing zijn, vergelijkbaar zijn met de principes die de negatieve 

verplichtingen, zoals bepaald in artikel 8, tweede lid van het EVRM, regelen. Bijgevolg moet voldaan zijn 

aan het legaliteitscriterium en aan de faire balance toets. De beslissing werd genomen in toepassing 

van de vreemdelingenwet zodat aan het legaliteitscriterium is voldaan. 

 

Ook bij het onderzoek naar de fair balance toets dient dus rekening te worden gehouden met het juiste 

evenwicht dat dient te worden bereikt tussen de concurrerende belangen van het individu en van de 

samenleving in haar geheel. In beide gevallen beschikt de Staat over een zekere beoordelingsmarge 

(EHRM, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer v. Nederland, 31 januari 2006, § 39 ; EHRM, Sen v. 

Nederland, 21 december 2001, § 31 ; EHRM, Ahmut v. Nederland, 28 november 1996, § 63 ; EHRM, 

Gül v. Zwitserland, 19 februari 1996, § 38 ; EHRM, Keegan v. Ierland, 26 mei 1994, § 49). 

 

Inzake immigratie heeft de rechtspraak van het EHRM er immers bij diverse gelegenheden aan 

herinnerd dat het Verdrag als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgde om het 

grondgebied van een Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM, 

Mokrani v. Frankrijk, 15 juli 2003, § 23 ; EHRM, Beldjoudi v. Frankrijk, 26 maart 1992, § 74 ; EHRM, 

Moustaquim v. België, 18 februari 1991, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden 

geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de keuze, door de 

immigranten, van hun land van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op 

het grondgebied van dit land toe te staan (EHRM, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer v. Nederland, 31 

januari 2006, § 39). Krachtens een goed gevestigd principe van internationaal recht is het immers de 

taak van de Staten om de openbare orde te waarborgen, in het bijzonder in de uitoefening van hun recht 

om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM, Mubilanzila Mayeka en 

Kaniki Mitunga v. België, 12 oktober 2006, § 81 ; EHRM, Moustaquim v. België, 18 februari 1991, § 43 ; 

EHRM, Abdulaziz, Cabales en Balkandali v. Verenigd Koninkrijk, 28 mei 1985, § 67), en zij zijn dus 

gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen.  

 

In het kader van de fair balance toets, heeft het EHRM er reeds aan herinnerd dat in een zaak die zowel 

familie- en gezinsleven als immigratie betreft, de reikwijdte van de verplichtingen van de Staat om 

familieleden van personen die er leven op hun grondgebied toe te laten, afhangt van de specifieke 

situatie van de betrokkenen en van het algemeen belang (EHRM, Gül v. Zwitserland, 19 februari 1996, § 

38). De factoren die in deze context in overweging dienen te worden genomen, zijn de mate waarin het 

familie- en gezinsleven daadwerkelijk belemmerd wordt, de reikwijdte van de banden die de 

betrokkenen hebben met de verdragsluitende Staat in het geding, de vraag of er al dan niet 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

onoverwinnelijke obstakels zijn dat het gezin in het land van herkomst van een of meerdere van de 

betrokkenen leeft en de vraag of er elementen zijn die de controle van de immigratie betreffen 

(bijvoorbeeld, voorgaande inbreuken op de wetten op de immigratie) of overwegingen van openbare 

orde die vóór een uitsluiting pleiten (Solomon v. Nederland (dec.), nr. 44328/98, 5 september 2000). 

Een ander belangrijk punt is te weten of het familie- en gezinsleven in het geding zich ontwikkeld heeft 

in een tijd waarin de betrokken personen wisten dat de situatie ten aanzien van de immigratieregels van 

een van hen zo was dat het onmiddellijk duidelijk was dat het behoud van dit familie- en gezinsleven 

binnen het gastland meteen al een precair karakter zou hebben. Het EHRM heeft al eerder geoordeeld 

dat wanneer dat het geval is, enkel in bijzonder uitzonderlijke omstandigheden de terugzending van het 

familielid dat niet de nationaliteit van het gastland heeft, een schending van artikel 8 betekent (Mitchell v. 

Verenigd Koninkrijk (dec.), nr. 40447/98, 24 november 1998, en Ajayi en andere v. Verenigd Koninkrijk 

(dec.), nr. 27663/95, 22 juni 1999)” (EHRM, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, 31 januari 

2006, § 39).  

 

In casu is het duidelijk dat het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een tijd waarin de betrokken 

personen wisten dat de situatie ten aanzien van de immigratieregels van een van hen zo was dat het 

onmiddellijk duidelijk was dat het behoud van dit familie- en gezinsleven binnen het gastland meteen al 

een precair karakter zou hebben. De verzoekende partij heeft nooit over een verblijfsrecht beschikt. 

 

De verwerende partij stelt terecht dat de verzoekende partij in gebreke blijft aan te tonen dat zij haar 

gezinsleven niet elders zou kunnen leiden en dat zij niet aantoont dat zij zich niet zou kunnen laten 

vergezellen door partner en kind. In haar synthesememorie stelt de verzoekende partij dat een 

dergelijke uitlating een klare onderschatting onderschrijft van de werkelijke belangen dat het recht op 

gezinsleven behelst, doch zich hierbij beperkt tot aan te geven dat een terugkeer een groot drama zou 

betekenen. Zij verwijst hierbij naar haar achtergrond als gevluchte wees. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat de vader van de verzoekende partij in België overleden is. Evenwel blijkt 

nergens uit de stukken van het administratief dossier dat een terugkeer naar het land van herkomst voor 

de verzoekende partij niet mogelijk zou zijn. Hierbij dient te worden aangestipt dat de asielaanvraag die 

de verzoekende partij destijds had ingediend, werd afgewezen en dat de verzoekende partij geen latere 

asielaanvragen meer heeft ingediend. Nergens blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat 

een terugkeer naar het land van herkomst voor de verzoekende partij een trauma zou betekenen. Zij 

woont weliswaar reeds enige tijd illegaal op het grondgebied, doch zij maakt op geen enkele wijze 

aannemelijk dat zij geen banden meer zou hebben met haar land van herkomst of dat een leven in 

Congo voor haar totaal onmogelijk zou zijn. Haar partner heeft wel de Belgische nationaliteit doch heeft 

dezelfde origine als de verzoekende partij. Buiten het gegeven dat de verzoekende partij stelt dat een 

leven in Congo voor haar een groot trauma zou betekenen, gaat zij op geen enkele wijze concreet in op 

de onmogelijkheid om een gezinsleven in Congo te leiden. Wat betreft hun 3-jarig zoontje dient 

opgemerkt dat het kindje nog zeer jong is en dat het op deze leeftijd een groot aanpassingsvermogen 

heeft. Met haar betoog maakt de verzoekende partij geenszins aannemelijk dat er onoverkomelijke 

hinderpalen zijn voor het verder zetten van haar gezinsleven in haar land van herkomst. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM is niet aannemelijk in het kader van de bestreden beslissing. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien januari tweeduizend vijftien door: 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 


