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 nr. 221 371 van 17 mei 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 14 november 2018 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 11 oktober 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

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 24 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DHONDT, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaten C. DECORDIER en 

T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 22 november 2010 dient de verzoekende partij een aanvraag in tot het bekomen van een visum 

kort verblijf met het oog op familiebezoek. Op 1 februari 2011 wordt het visum toegestaan. 
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1.2. Op 12 oktober 2011 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis 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). 

  

1.3. Op 18 februari 2013 wordt de verzoekende partij onder de hoede van de Dienst Voogdij gesteld. 

 

1.4. Op 11 april 2013 wordt een voogd aangesteld. 

 

1.5. Op 18 april 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 

1.2. onontvankelijk wordt verklaard. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een beroep 

in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.6. Bij beslissing van de Dienst Voogdij wordt vastgesteld dat de voogdij van rechtswege beëindigd is 

op 20 oktober 2014. 

 

1.7. Bij arrest nr. 143 641 van 20 april 2015 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.5. 

 

1.8. Op 3 mei 2017 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in. 

 

1.9. Op 29 juni 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad. 

 

1.10. De beslissing vermeld in punt 1.9. wordt ingetrokken. 

 

1.11. Op 10 juli 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten-

asielzoeker. 

 

1.12. Bij arrest nr. 193 329 van 9 oktober 2017 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.9.  

 

1.13. Op 8 november 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad. 

 

1.14. Op 20 november 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten -

asielzoeker. 

 

1.15. Bij arrest nr. 206 606 van 6 juli 2018 bevestigt de Raad de beslissing vermeld in punt 1.13. 

 

1.16. Op 11 oktober 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten -

asielzoeker. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52/3, §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan mevrouw, die 

verklaart te heten, 

 

(…) 

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Op 9 november 2017 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen en op 10 juli werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een 
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beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerst lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen: hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekende partij te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste en enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 iuncto 

artikel 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 7 van de Vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht als 

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

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

De verzoekende partij licht haar enig middel toe als volgt: 

 

“1. Een terugkeer naar verzoeksters land van herkomst zal een schending van verzoeksters privéleven 

zoals beschermd door artikel 8 EVRM met zich meebrengen, omwille van de volgende redenen: 

 

Artikel 8 EVRM bepaalt dat: 

 

"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. " 

 

Artikel 8 van het EVRM waarborgt het recht op een gezins- en privéleven. Dit houdt in dat eenieder 

recht heeft op eerbiediging van zijn privé-leven, familie- en gezinsleven. 

 

Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en of familie- en gezinsleven dient de Raad 

zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 februari 2001, 

Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 2003, 

Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 'familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Het EHRM benadrukt dat het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk 

is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

Artikel 8 EVRM beschermt ook het recht om relaties met andere personen te beginnen en te 

ontwikkelen, en omhelst eveneens aspecten van een persoon zijn sociale identiteit. Het geheel van de 

sociale banden tussen een vreemdeling en de gemeenschap waarin hij leeft maakt deel uit van het 

privéleven in de zin van artikel 8 EVRM (EHRM, 23 juni 2008, Maslow/Oostenrijk, §63). 
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Het beschermde privéleven omhelst erg brede aspecten van de persoonlijke sfeer: gender en 

geaardheid, psychische integriteit, relaties met de bredere omgeving die niet onder gezinsleven vallen. 

Het persoonlijke, economische en sociale netwerk van gevestigde vreemdelingen ten opzichte van hun 

omgeving en gemeenschap maakt privéleven uit. 

 

Onafhankelijk van het bestaan van een familieleven of niet, beschouwt het EHRM dat in het kader van 

de verwijdering van een gevestigde vreemdeling een analyse zich opdringt in de zin van een inmenging 

in zijn recht op een privéleven (EHRM, Uner t. Nederland, 5 juli 2005, §59.) 

 

2. Verzoekster heeft een privéleven zoals beschermd door artikel 8 EVRM in België uitgebouwd. 

 

Verzoekster kwam op 5 april 2011 op 14-jarige leeftijd vanuit Nigeria naar België. Deze 

migratiebeslissing werd niet door verzoekster zelf genomen maar door haar familie, aangezien 

verzoekster op dat moment slechts 14 jaar oud was. 

 

Verzoekster verblijft ondertussen meer dan 7 jaar onafgebroken in het Rijk, en zij groeide hier verder op. 

 

In de Parcival middelbare school volgde verzoekster vier jaar lang met succes de opleiding 'Logistiek 

assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen'. Vanaf het schooljaar 2016-2017 ging verzoekster naar het 

Hoger Instituut voor verpleegkunde ('HIVSET') te Turnhout, waar ze de opleiding zorgkundige volgt. 

 

De stageverslagen van verzoekster doorheen de jaren waren steeds zeer lovend. Ze wordt door haar 

leerkrachten gezien als een aanwinst voor een sector waarin er een tekort aan arbeidskrachten is. 

 

Haar leerkrachten bevestigen verder dat ze een graag geziene leerlinge is, zowel door de leerkrachten 

als door de medeleerlingen. 

 

Verzoekster kan in december 2018 afstuderen als zorgkundige, hetgeen een knelpuntberoep vormt. 

 

Verzoekster spreekt perfect Nederlands. 

 

De verstandhouding met verzoeksters zus liep scheef, onder meer doordat verzoekster het slachtoffer 

werd van intra familiaal geweld. De situatie werd voor verzoekster onhoudbaar, waarop ze in 2016 het 

huis van haar zus verliet, en bij een leerkracht van haar middelbare school introk. Verzoekster verblijft 

tot op heden bij deze leerkracht, mevrouw K.D. (…), die werd aangesteld als pleegouder door Pleegzorg 

Vlaanderen. Verzoekster vond een thuis in het gezin van deze Belgische dame. 

 

Daarnaast startte verzoekster met zwemles, en neemt ze deel aan verschillende activiteiten van het 

CAW Antwerpen. Vanaf 2016 nam ze steeds deel aan hun zomerkamp en ouderjaarsweekend; ze komt 

regelmatig naar de maandelijkse plannings- en eetmomenten, en ze neemt elk j aar deel aan de 

fundraise-activiteit van het CAW. 

 

Verzoekster heeft doorheen de jaren vriendschapsbanden aangeknoopt met klasgenoten, vrienden die 

ook deelnemen aan de activiteiten van het CAW en via de kerk. 

In juni 2018 leerde verzoekster de heer F.W. (…) kennen, die over de Belgische nationaliteit beschikt 

(RR 89.06.23-559-80), waarmee ze een relatie aanknoopte. Het prille koppel bouwt momenteel hun 

relatie uit, en leert elkaar beter kennen. 

 

Samengevat komt het er op neer dat het privéleven van verzoekster onder andere bestaat uit het feit dat 

zij hier woont, duurzame banden met haar omgeving heeft opgebouwd, naar school gaat en talrijke 

buitenschoolse activiteiten heeft, vrienden heeft, een Belgisch pleeggezin, een prille relatie met een 

Belgische man, en hier haar ganse identiteit heeft uitgebouwd. Verzoekster heeft dit privéleven 

opgebouwd sinds haar aankomst in België als minderjarige, ondertussen meer dan 7 jaar geleden (zie 

stukken 5 tot en met 14). 

 

3 Verwerende partij was op de hoogte van verzoeksters’ privéleven, of moest dat minstens zijn. 

 

Verzoekster kwam om te beginnen op 5 april 2011 met een toeristenvisum naar België. Verzoekster was 

op dat moment 14 jaar oud. Verwerende partij was er via dit visum van op de hoogte dat verzoekster 

sinds april 2011 in het Belgische Rijk verblijft (stuk 4). 
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Daarnaast werd op 20 oktober 2011 een aanvraag tot humanitaire regularisatie ingediend op basis van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. In deze aanvraag werd onder meer het bewijs geleverd dat 

verzoekster school loopt in België (stuk 2). 

 

Op 3 mei 2017 diende verzoekster een asielaanvraag in bij verwerende partij, waarbij ze aangaf dat ze 

geen tolk wenste te gebruiken, maar de procedure in het Nederlands wilde doorlopen (stuk 3). 

 

Uit de verklaringen die ze diezelfde dag (in het Nederlands) aflegde bij verwerende partij (stuk 4), blijkt 

onder meer het volgende: 

 

> Dat verzoekster op dat moment school liep in België, en in het kader daarvan stages heeft gedaan; 

> Dat verzoekster twee Belgische pleegouders heeft, namelijk de heer B.S. (…) en mevrouw K.D. (…), 

waarmee verzoekster samenwoont. Als verblijfplaats van deze pleegouders gaf verzoekster immers de 

B. (…) te (…) op, hetgeen ook het adres is dat ze voor zichzelf heeft opgegeven; 

> Dat verzoekster sinds april 2011 onafgebroken in België verblijft, en sindsdien niet meer is 

teruggekeerd naar Nigeria. 

 

Tijdens dit gesprek vertelde verzoekster nog het volgende: "Ik wil hier blijven en ik wil hier mijn toekomst 

opbouwen. Ik ben ondertussen al verschillende jaren in België en ik spreek hier de taal en ik ga hier 

naar school." 

 

Uit deze elementen in verzoeksters administratief dossier blijken duidelijk haar sterke banden met 

België, en het privéleven dat ze hier sinds 2011 heeft opgebouwd. 

 

Zelfs indien verwerende partij al deze elementen in het administratief dossier over het hoofd heeft 

gezien, had het loutere feit dat verzoekster op jonge leeftijd in België is aangekomen en hier 

ondertussen meer dan zeven jaar onafgebroken verblijft, op zich al moeten volstaan om het bestaan van 

een privéleven cfr. artikel 8 EVRM aan te tonen. Het spreekt voor zich dat een 14-jarige die in België 

opgroeit en hier meer dan 7 jaar woont, sterke banden aangaat met de Belgische maatschappij. 

 

4. Net zoals de overige bepalingen van het EVRM, heeft artikel 8 van het EVRM te maken met 

waarborgen en niet met de loutere goede wil of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, 

Conka/Belgie, § 83). Dit artikel primeert ook op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 

december 2010, nr. 210.029). Het is daarom de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te 

beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de 

omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

Thans is er geen sprake van de verwijdering van een gevestigde vreemdeling, waardoor er geen 

proportionaliteitsonderzoek dient plaats te vinden. Echter, in gevallen van een eerste toelating is 

evenwel vereist dat wordt rekening gehouden met een eventuele positieve verplichting en moet ook 

blijken dat men tot een zorgvuldige belangenafweging is overgegaan (RvV arrest nr. 195 551 van 27 

november 2017; zie ook EHRM 28 juni 2011, Nunez t. Noorwegen, § 68; EHRM 26 april 2007, 

Konstantinov t. Nederland, § 46; EHRM 1 december 2005, Tuquabo-Tekle e.a. t. Nederland, §42; 

EHRM 28 november 1996, Ahmut t. Nederland, § 63; EHRM 1 februari 1996, Gui t. Zwitserland, § 63.). 

 

Deze zorgvuldige belangenafweging ontbreekt echter volledig. Noch uit de motieven van de bestreden 

beslissing, noch uit het administratief dossier blijkt dat verwerende partij] rekening heeft gehouden met 

het opgebouwde privéleven van verzoekster in het Rijk. 

 

Verwerende partij rept met geen woord over verzoeksters' privéleven in België, ondanks het feit dat 

verzoekster door de bestreden beslissing zal gescheiden worden van haar vrienden, haar pleegouders, 

haar prille relatie en de rest van haar sociaal netwerk in België dat zij heeft opgebouwd sinds zij hier op 

jeugdige leeftijd toekwam. Verzoekster wordt abrupt bevolen het laatste jaar van haar middelbare 

studies zorgkunde stop te zetten (een kleine drie maanden vooraleer verzoekster kan afstuderen!), 

waardoor verzoekster haar middelbaar diploma niet meer kan halen. Dit alles terwijl zij zal worden 

teruggestuurd naar een land waarmee zij nog nauwelijks banden heeft. Als jongvolwassene zal zij er 

helemaal alleen voor staan om haar leven er terug op te bouwen. 

 

De bestreden beslissing maakt een bijzonder intensieve inmenging in verzoeksters privéleven uit. 
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Desondanks hield verwerende partij op geen enkel moment rekening met verzoeksters privéleven zoals 

beschermd door artikel 8 EVRM bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek, dat wordt vereist door het EHRM in het licht van artikel 8 van 

het EVRM, vond niet plaats wat het betreft het privéleven. Hierdoor wordt artikel 8 EVRM dan ook 

geschonden. Verzoekende partij beschikt bovendien niet over een effectieve manier om haar grieven 

onder artikel 8 EVRM te laten onderzoeken, hetgeen haar rechten onder artikel 13 EVRM schendt. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook alle bovenvermelde wettelijke bepalingen en beginselen van 

behoorlijk bestuur schendt. De motivering van de bestreden beslissing kan dan ook geenszins afdoend 

genoemd worden, en houdt een schending in van de motiveringsplicht waaraan de verwerende partij als 

administratief bestuur aan onderworpen is. De opgegeven motieven kunnen de bestreden beslissing 

niet schragen. 

 

Gezien het halfslachtig, onzorgvuldig onderzoek van verwerende partij wordt ook het 

zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. 

 

Tot slot schendt de bestreden beslissing ook het redelijkheidsbeginsel gezien zij tot totale willekeur leidt. 

 

Het verzoek tot nietigverklaring dient dan ook ontvankelijk en gegrond verklaard te worden.” 

 

3.2. Waar de verwerende partij in haar verweernota betoogt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

een gebonden bevoegdheid heeft en niet anders vermag dan in uitvoering van artikel 75, §2 van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 52/3 en artikel 7, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet, na te hebben vastgesteld dat de asielaanvraag van de verzoekende partij werd 

afgewezen en zij zich op illegale wijze op het grondgebied bevindt, het bevel te verlenen om het 

grondgebied te verlaten, gaat zij er aan voorbij dat uit artikel 7 van de Vreemdelingenwet, op grond 

waarvan de bestreden beslissing werd genomen, volgt dat de verwerende partij geen 

verwijderingsmaatregel mag treffen wanneer dit in strijd zou zijn met een hogere rechtsnorm. 

 

3.3. Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht 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.  

 

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.”  

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die door 

artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor situaties waar sprake is van een 

weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, Ciliz/Nederland, § 66) als voor situaties waar 

sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 

2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 
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te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben.  

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een 

migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die 

belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken.  

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de gemachtigde alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het privéleven hier te lande en anderzijds het algemeen belang 

van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare 

orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900).  

 

Het waarborgen van een recht op eerbiediging van het gezins- en privéleven, veronderstelt het bestaan 

van een gezins- en privéleven dat beschermingswaardig is onder artikel 8 van het EVRM. Dit privé- 

en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing. Artikel 8 van 

het EVRM definieert niet de begrippen ‘gezinsleven’ en ‘privéleven’, die onafhankelijk van het nationale 

recht dienen te worden geïnterpreteerd. Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term 

is en dat het mogelijk, noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 

december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De 

beoordeling of er sprake is van een privéleven is een feitenkwestie.  

 

De Raad gaat in casu na of er op het moment van de bestreden beslissing factoren aanwezig waren die 

wijzen op het bestaan van een privéleven in hoofde van de verzoekende partij waarmee het bestuur 

rekening had moeten houden. 

 

In casu wijst de verzoekende partij op de elementen van haar in België uitgebouwde privéleven, waarbij 

zij duidt op het feit dat zij in april 2011 als veertienjarige naar België kwam uit Nigeria, dat deze 

beslissing niet genomen werd door haar als minderjarige maar door haar familie, dat zij ondertussen 

zeven jaar onafgebroken in het Rijk verblijft en hier verder opgroeide, dat zij naar de middelbare school 

ging en vanaf 2016 een opleiding volgde in het Hoger Instituut voor Verpleegkunde, waar ze de 

opleiding zorgkundige volgt, dat haar stageverslagen zeer lovend waren, dat zij in december 2018 kan 

afstuderen, dat zij perfect Nederlands spreekt, dat zij in 2016 introk bij een leerkracht waar zij tot op 

heden verblijft, dat voormelde leerkracht haar pleegouder werd en zij een thuis vond in het gezin van de 

Belgische dame, dat zij startte met zwemles en deelneemt aan verschillende activiteiten van het CAW 

Antwerpen, dat zij door de jaren vriendschapsbanden heeft aangeknoopt met klasgenoten en vrienden 

die deelnamen aan de activiteiten van het CAW en de kerk. Voorts betoogt de verzoekende partij dat de 

verwerende partij op de hoogte was van haar privéleven, dat zij in april 2011 met een toeristenvisum 

België binnenkwam, op dat moment veertien jaar oud, dat zij eind 2011 een humanitaire 

regularisatieaanvraag indiende, waar het bewijs werd geleverd van het schoollopen, dat zij op 3 mei 

2017 een asielaanvraag indiende bij de verwerende partij waarbij zij aangaf geen tolk te wensen, dat uit 

de verklaring afgelegd bij de verwerende partij onder meer blijkt dat zij op dat moment school liep in 

België en in het kader daarvan stages heeft gedaan, dat zij twee Belgische pleegouders heeft, waarmee 

zij samenwoont en dat zij sinds april 2011 onafgebroken in België verblijft en sindsdien niet meer 

teruggekeerd is naar Nigeria.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij bij haar verzoekschrift verschillende stukken voegt die haar 

beweringen op het vlak van integratie staven. De verwerende partij kan dan ook bezwaarlijk in haar nota 

met opmerkingen voorhouden dat het gaat om een ‘beweerde integratie’ of dat enkel gewezen wordt op 

het feit dat de verzoekende partij enige tijd in het Rijk verbleven heeft wat niet het bewijs vormt van het 

bestaan van een beschermingswaardige relatie in het Rijk.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

De Raad stelt voorts vast dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende 

partij het Nederlands voldoende beheerst waardoor zij in staat is vragen in die taal te beantwoorden, dat 

zij op het ogenblik van haar verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: de DVZ) op 3 mei 

2017 in het zesde middelbaar zit in de richting verzorging, dat zij student is, dat zij stages heeft gedaan 

via school, dat zij geboren is in oktober 1996, dat zij legaal naar België reisde in april 2011, dat zij met 

een visum C geldig voor de periode van 90 dagen tussen 10 februari 2011 en 10 augustus 2011 naar 

België is gekomen in 2011, dat zij niet meer is teruggekeerd naar Nigeria, dat zij verklaart hier te willen 

blijven en haar toekomst op te bouwen, dat zij ondertussen al verschillende jaren in België is en zij de 

taal spreekt en naar school gaat, dat zij pleegouders heeft bij wie zij inwoont (samenlezing van de 

verklaring betreffende het adres bij de DVZ en het document ‘officiële verklaring van de pleegzorgdienst’ 

waarop het adres van het pleeggezin staat vermeld) en die haar onderhouden. De verwerende partij kan 

gelet op voormelde vaststellingen ook niet stellen dat het administratief dossier geen bewijs van de 

beweerde integratie bevat. Immers heeft de verzoekende partij reeds eerder gewezen op elementen van 

haar privéleven, onder meer bij haar verklaringen bij de DVZ ter gelegenheid van haar asielaanvraag, 

en zit in het administratief dossier ook een document ‘officiële verklaring van de pleegzorgdienst’, 

opgemaakt op 25 augustus 2016, waarin wordt vermeld dat de verzoekende partij door de dienst 

pleegzorg begeleid wordt in het pleeggezin van D. en S. De verwerende partij was aldus voor het 

nemen van de bestreden beslissing op de hoogte van 

- het feit dat de verzoekende partij in 2011 met een visum naar België kwam en toen minderjarig was 

- het feit dat zij school loopt sinds 2011 tot minstens 3 mei 2017 en in het kader van haar studie in 

‘verzorging’ reeds stage liep 

- het inwonen bij pleegouders die haar onderhouden 

- het beheersen van het Nederlands in die mate dat een gehoor in die taal kan geschieden. 

 

Gelet op het feit dat de verzoekende partij in 2011 legaal in België aankwam, op het feit dat zij nog 

steeds minderjarig was toen haar legaal verblijf verstreek, zij op dat ogenblik inwoonde bij haar zus, zij 

later inwoonde bij haar pleegouders die haar onderhouden en zij sinds haar komst naar België 

schoolliep alsook het Nederlands beheerst in die mate dat een gehoor in die taal kan geschieden, lagen 

op het ogenblik van de bestreden beslissing concrete elementen voor die wijzen op een 

beschermingswaardig privéleven in hoofde van de verzoekende partij. Bovendien wijst de verzoekende 

partij in haar verzoekschrift op bijkomende elementen van integratie en legt zij tal van documenten voor 

die de elementen die zij aanbrengt betreffende haar privéleven staven.  

 

Gelet op het feit dat de verzoekende partij wijst op haar legale aankomst in België als minderjarige, op 

haar jarenlange schoollopen, op het feit dat zij pleegouders heeft en zij bij deze pleegouders inwoont en 

zij het Nederlands beheerst in die mate dat een gehoor in die taal kan geschieden, gaat de verwerende 

partij er aldus aan voorbij dat de verzoekende partij niet enkel verwijst naar ‘gewone sociale relaties’, 

zodat zij niet dienstig kan betogen in haar verweernota dat de verzoekende partij niet bewijst dat 

dergelijke relaties het kader van de gewone sociale relatie zouden overstijgen. 

 

Bovendien wijst de Raad erop dat uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat artikel 8 van het EVRM 

aspecten behelst van de sociale identiteit van een persoon en dus ook haar netwerk in België, haar 

integratie, studie en werk kan insluiten. Het houdt het recht in op een persoonlijke ontwikkeling alsook 

het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere personen en de buitenwereld in het 

algemeen (EHRM 29 april 2002, Pretty/Verenigd Koninkrijk, § 61; EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Finland, § 29). Het netwerk van persoonlijke, sociale en economische belangen maakt 

onderdeel uit van het privéleven van elke persoon (EHRM 9 oktober 2003, Grote Kamer, 

Slivenko/Letland, §§ 95-96). 

 

Noch uit de motieven van de bestreden beslissing, noch uit de stukken van het administratief dossier 

blijkt dat de verwerende partij voor het nemen van bestreden beslissing een onderzoek heeft gevoerd 

naar het voorgehouden privéleven van de verzoekende partij. 

 

Hoewel de gemachtigde van de staatssecretaris dus minstens kennis had van bovenvermelde relevante 

feiten en omstandigheden aangaande het privéleven van verzoekende partij, met name het feit dat de 

verzoekende partij in 2011 legaal in België aankwam, het feit dat zij nog steeds minderjarig was toen 

haar legaal verblijf verstreek, het feit dat zij op dat ogenblik inwoonde bij haar zus en zij later inwoonde 

bij haar pleegouders die haar onderhouden, het feit dat zij sinds haar komst naar België schoolliep 

alsook het feit dat zij het Nederlands beheerst in die mate dat een gehoor in die taal kan geschieden, 

blijkt noch uit de motieven van de bestreden beslissing, noch uit de stukken van het administratief 

dossier enige afweging of enig onderzoek naar deze relevante feiten en omstandigheden in het licht van 
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artikel 8 van het EVRM. Er blijkt niet dat de gemachtigde van de staatsecretaris bij het nemen van de 

bestreden beslissing rekening heeft gehouden met de specifieke feitelijke situatie van de verzoekende 

partij, waarvan zij kennis had.  

 

De verwerende partij kan in haar verweernota niet dienstig verwijzen naar de synthesenota van 11 

oktober 2018 die zich in het administratief dossier bevindt en waaruit volgens haar duidelijk blijkt dat 

rekening werd gehouden met het gezins- en familieleven van de verzoekende partij. Immers blijkt uit de 

voormelde synthesenota niet dat de gemachtigde op enigerlei wijze rekening heeft gehouden met de 

relevante elementen aangaande het privéleven die blijken uit het administratief dossier. 

 

De Raad kan in casu enkel vaststellen dat de verwerende partij niet is overgegaan tot een zorgvuldige 

beoordeling en belangenafweging aangaande het voorgehouden privéleven van de verzoekende partij, 

waarvan de verwerende partij kennis had, zoals zij behoorde te doen in het licht van artikel 8 van het 

EVRM.  

 

In de mate dat artikel 8 van het EVRM een zorgvuldig onderzoek vereist naar alle relevante feiten en 

omstandigheden alsook een billijke belangenafweging, is deze bepaling geschonden (EHRM 11 juli 

2000, Ciliz/Nederland, § 66; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHRM 10 juli 2014, Tanda-

Muzinga/Frankrijk, § 68).  

 

Waar de verwerende partij aanstipt dat er geen toetsing aan artikel 8, tweede lid van het EVRM moest 

gebeuren nu er geen weigering is van voortgezet verblijf, stelt de Raad vast dat de verzoekende partij 

geen schending heeft opgeworpen van artikel 8, tweede lid van het EVRM, maar heeft gewezen op de 

vereiste van de belangenafweging in geval van een eerste toelating, hetgeen hier effectief aan de orde 

is. Het betoog van de verwerende partij in de nota met opmerkingen, waar zij stelt dat het bestaan van 

een privéleven een terugkeer naar het land van herkomst niet verhindert daar dit privéleven in precair 

verblijf is uitgebouwd alsook de a posteriori belangenafweging in de voormelde nota, doen geen afbreuk 

aan de vaststelling dat noch uit de motieven van het bestreden bevel, noch uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de relevante 

elementen aangaande het privéleven van de verzoekende partij vooraleer over te gaan tot de afgifte van 

het bestreden bevel.  

 

3.4. Een schending van artikel 8 van het EVRM iuncto het zorgvuldigheidsbeginsel wordt aannemelijk 

gemaakt.  

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder onderzoek nu deze niet tot een ruimere 

vernietiging kunnen leiden. 

 

4. 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 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 11 oktober 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (bijlage 13quinquies) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien mei tweeduizend negentien door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


