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 nr. 199 038 van 31 januari 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Y. CHALLOUK 

Abdijstraat 234 

2020 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 24 augustus 2017 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 26 juli 2017 tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 26 juli 2017 tot het 

opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies).  

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 28 augustus 2017 met 

refertenummer 72013. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 11 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat Y. CHALLOUK verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, 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. Verzoeker werd op 26 juli 2017 door de politie van Sint-Niklaas op heterdaad betrapt op zwartwerk. 
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) trof op 26 juli 2017 een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Verzoeker werd hiervan ipso die in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten1):  

naam: M.(…),  

voornaam: A.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Marokko  

In voorkomend geval, ALIAS: /  

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen (aantal) dagen na de kennisgeving / uiterlijk op 26/07/2017. 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de artikelen van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna 'de wet') en volgende feiten:  

Artikel 7, alinea 1, van de wet:  

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2, van de wet vereiste 

documenten;  

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden;  

8° wanneer hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent, zonder in 

het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging;  

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: artikel 74/14 §3,1 °: er 

bestaat een risico op onderduiken artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een bedreiging 

voor de openbare orde  

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op het 

moment van zijn arrestatie. Betrokkene is op heterdaad betrapt voor zwartwerk. (PV zal opgemaakt 

worden door de sociale inspectie.) Gezien het winstgevend karakter van deze feiten en gezien de 

maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht 

wordt de openbare orde te kunnen schaden. Betrokkene bezit geen arbeidskaart.  

Artikel 74/14:  

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan:  

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren. Overwegende dat de 

maatschappij het recht heeft zich te beschermen tegen betrokkene die geen enkele vorm van respect 

heeft voor haar wetten en regels, overwegende dat de openbare orde dient te worden beschermd en dat 

een verwijdering uit het Rijk hiertoe een gepaste maatregel vormt. Het gevaar dat betrokkene vormt voor 

de openbare orde, is bijgevolg supérieur aan de privébelangen die hij kan doen gelden in het kader van 

artikel 8 EVRM.  

(…)” 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 26 juli 2017 eveneens een beslissing tot het opleggen 

van een inreisverbod (bijlage 13sexies). Verzoeker werd hiervan eveneens ipso die in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de tweede bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten(1):  

Naam : M.(…) 

voornaam : A.(…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit : Marokko  

In voorkomend geval, ALIAS: /  

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied 

van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. De beslissing tot verwijdering van 26/07/2017gaat gepaard 

met dit inreisverbod  
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REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat:  

 

een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.  

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren. Betrokkene is op heterdaad 

betrapt voor zwartwerk. (PV zal opgemaakt worden door de sociale inspectie.) Gezien het winstgevend 

karakter van deze feiten en gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat 

betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. Betrokkene bezit geen 

arbeidskaart. Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. drie jaar Om de volgende 

reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: Overwegende dat de maatschappij 

het recht heeft zich te beschermen tegen betrokkene die geen enkele vorm van respect heeft voor haar 

wetten en regels, overwegende dat de openbare orde dient te worden beschermd en dat een verwijdering 

uit het Rijk hiertoe een gepaste maatregel vormt. Het gevaar dat betrokkene vormt voor de openbare orde, 

is bijgevolg superieur aan de privébelangen die hij kan doen gelden in het kader van artikel 8 EVRM. 

Gezien het winstgevend karakter van deze feiten en gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, 

kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde te 

schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de 

openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel.”  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid, van de van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet) doet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) uitspraak op basis 

van de synthesememorie, behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. In haar nota met opmerkingen geeft de verwerende partij te kennen dat de beslissing tot het opleggen 

van een inreisverbod (bijlage 13sexies), thans de tweede bestreden beslissing, op 14 augustus 2017 werd 

ingetrokken. 

 

3.2. Ter terechtzitting werd de aanwezige raadsvrouw van verzoeker geconfronteerd met deze 

vaststelling.  De raadsvrouw volhardt in de synthesememorie, waarin onder andere wordt gesteld dat zij, 

ondanks de intrekking, nog een vernietigingsberoep mag instellen. 

 

3.3. Er bestaat inderdaad geen enkele bepaling of beginsel die verzoeker zou beletten om een 

annulatieberoep in te stellen tegen het (ingetrokken) inreisverbod, doch de Raad kan enkel beroepen 

behandelen die aan de primaire ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoen. De Raad kan het beroep niet 

langer ten gronde behandelen indien de beslissing werd ingetrokken aangezien een eventuele 

vernietiging geen voorwerp meer heeft. 

 

3.4. Als gevolg van de intrekking verdwijnt het voorwerp van het beroep, in zoverre het gericht is tegen 

het inreisverbod, thans de tweede bestreden beslissing, en is het doelloos geworden. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk voor zover het gericht is tegen de tweede bestreden beslissing. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een eerste en enig middel van zijn synthesememorie voert verzoeker de schending aan van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang met 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 de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de 

artikelen 62, 74/11 en 74/14 van de vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheids- en het 

redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht en van het algemeen rechtsbeginsel van het 

vermoeden van onschuld. Verzoeker stelt in zijn enig middel het volgende:  
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“Wat de uiteenzetting nopens het Eerste Middel betreft, wenst verzoeker het volgende te melden/samen 

te vatten: 

1.1. Geschonden bepalingen en bespreking: 

1.1.1.  

- Gelet op het gegeven dat het hier gaat om een Marokkaans man met een verblijfstitel van onbeperkte 

duur in Spanje;  

- Gelet op de artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen, artikel 74/11, artikel 74/14 

en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, de 

materiële motiveringsplicht en het algemeen beginsel van het vermoeden van onschuld; 

- Gelet op de artikelen 10 en 11 van de Belgische Grondwet juncto artikel 13 EVRM; 

- Gelet op het gegeven dat administratieve beslissingen afdoende moeten gemotiveerd zijn; 

1.1.2. In casu zijn de bestreden beslissingen van 26.07.2017 op een niet-afdoende wijze gemotiveerd, 

daar administratieve beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, 

juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de bestuurde in alle duidelijkheid 

kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten.  

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de taak van Uw Raad om het oordeel van 

het bestuur onwettig te bevinden wanneer de administratieve beslissing tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. 

arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4. 

in fine).  

Bovendien legt het zorgvuldigheidsbegingsel de verwerende partij de plicht op om beslissingen zorgvuldig 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 

11 juni 2009, punt 2.3.). De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij 

slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een 

beslissing mag nemen (Cf. R.v.V. arrest n° 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4.). Overigens staat ook vast 

dat het redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de bestreden beslissing onwettig te bevinden wanneer 

het tegen alle redelijkheid ingaat (Cf.  Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en Cf. 

R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine).   

Eveneens wordt er verwezen naar de definitie van de artikelen 10 en 11 van de Belgische Grondwet (het 

gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel) juncto artikel 13 van het EVRM en het algemeen 

rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld. 

Er wordt in essentie gesteld dat zowel van betreft het inreisverbod als het bevel om het grondgebied te 

verlaten (hierna: bevel), de verwerende partij ondoordacht, onvoorzichtig is te werk gegaan en geen 

beoordeling in concreto heeft uitgevoerd. Dit komt neer op de schending van de in het enig middel 

aangehaalde bepalingen en beginselen. 

1.1.3. Verwerende partij stelt het volgende vast in de nota met opmerkingen: 

- verwerende partij stelt de exceptie van onontvankelijkheid voor bij gebrek aan belang tegen het 

inreisverbod, daar het inreisverbod reeds op datum van 14/08/2017 eenzijdig werd ingetrokken door 

verwerende partij;  

- dat verzoeker eigenlijk de materiële motiveringsplicht aanhaalt ; 

- dat voldaan werd aan de formele motiveringsplicht; 

- dat er men andere woorden geen schending voorhanden is van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet; 

- dat verzoeker zich niet dienstig kan beroepen op het vermoeden van onschuld; 

- dat de bestreden beslissing proportioneel zou zijn; 

- dat verwerende partij de regels redelijk en zorgvuldig heeft toegepast en dat er geen schending 

voorhanden zou zijn van artikel 13 EVRM; 

Aangezien verzoeker zowel de uiteenzetting nopens de argumenten in zijn Enig Middel die zowel in het 

initieel verzoekschrift als in huidige synthesememorie, samenvat en bijkomende argumenten wenst te 

formuleren. 

Vervolgens wenst verzoeker te benadrukken dat de schending van de in het enig middel aangehaalde 

bepalingen en beginselen, uit het administratief dossier genoegzaam blijkt dat verzoeker eerst op eigen 

initiatief (middels zijn raadsman) op datum van 09/08/2017 aan verwerende partij om de intrekking heeft 

gevraagd van het inreisverbod (bijlage 13sexwies) (stuk 1). 

Op 14/08/2017 heeft inderdaad verwerende partij ook het inreisverbod ingetrokken, doch heeft de 

raadsman van verzoeker, noch verzoeker zelf op de hoogte gebracht (stuk 2). Het is dan ook  begrijpelijk 

en logisch dat de raadsman van verzoeker alsnog een vernietigingsverzoek heeft ingediend om de 

belangen van verzoeker te vrijwaren. 
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In die zin is het dan ook redelijk dat verwerende partij de kosten van het geding dient te dragen. 

Wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft, kan verzoeker volstaan met een korte opsomming 

van de volgende elementen waarom hij meent dat de bestreden beslissing dient vernietigd te 

worden:   

Hoewel het inreisverbod identiek gemotiveerd werd als het beval, beslist verwerende partij het ene in te 

trekken en het andere te handhaven. Een schending van artikel 10 en 11 van de Grondwet kan worden 

vastgesteld. Een geoorloofd. onderscheid tussen beiden is niet te verantwoorden, zeker wanneer thans 

blijkt dat verzoeker in een ander EU land over een legale verblijfstitel beschikt en dus niet visumplichtig 

is.. 

Het vermoeden van onschuld is nog steeds van toepassing, zeker wanneer verwezen wordt naar een PV 

dat nog moet worden opgesteld, zonder dat de referte ervan in de bestreden beslissing wordt 

weergegeven. Verwerende partij werkt in abstracto en niet in concreto. 

Eveneens kan verwezen worden naar de legale verblijfstitel van verzoeker in Spanje, dewelke hem toelaat 

om zonder visum in een ander EU lidstaat voor een maximale periode van 3 maanden te verblijven. 

Meneer is dan ook niet visumplichtig, zodat het afleveren van een bijlage 13 (bevel), zonder in concreto 

na te gaan of verzoeker deze periode van 3 maanden effectief heeft overschreden, een beoordelingsfout 

is, en als dusdanig de bestreden beslissing (lees: bevel) niet redelijk, niet zorgvuldig, laat staan 

proportioneel werd genomen; 

Concreet werd er met de concrete omstandigheden van verzoeker geen rekening gehouden, zodat de 

bestreden beslissing disproportioneel werd genomen en alsdan minstens niet afdoende zijn gemotiveerd; 

Een dergelijke modus operandi van verwerende partij is strijdig met de in het Enig Middel aangehaalde 

bepalingen en beginselen. 

Om al redenen dient de bestreden beslissing (in casu het bevel) te worden vernietigd.” 

 

Aan zijn gedinginleidende verzoekschrift voegde verzoeker een afschrift toe van zijn Spaanse 

verblijfskaart en zijn Marokkaanse paspoort (Verzoekschrift, bijlagen 3 en 4). 

 

4.2. Het enig middel is niet ontvankelijk in de mate dat verzoeker daarin de schending aanvoert 74/11 van 

de vreemdelingenwet aangezien dit wetsartikel betrekking heeft op het inreisverbod, dat op 14 augustus 

2017 werd ingetrokken. Het enig middel is ook niet ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending 

aanvoert van artikel 13 van het EVRM en van artikel 74/14 van de vreemdelingenwet aangezien hij 

verzuimt uiteen te zetten op welke wijze deze bepalingen door de bestreden beslissing zouden worden 

geschonden. 

 

4.3. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats 

stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 

toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

4.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in 

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

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

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

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

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

4.6. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling 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 
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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). 

 

4.7. De eerste bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 7, eerste lid, van de vreemdelingenwet 

als haar juridische grondslag, in het bijzonder artikel 7, eerste lid, 1°, 3° en 8°, van de vreemdelingenwet.  

 

Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° bedoelde 

gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

(…) 

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

(…) 

8° wanneer hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent zonder in 

het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; 

(…)” 

 

4.8. In zijn middel betwist, noch weerlegt verzoeker de pertinente vaststelling van de gemachtigde van de 

staatssecretaris dat hij “op het moment van zijn arrestatie” niet in het bezit was van een geldig paspoort 

en een geldig visum/verblijfstitel. Er bestond bijgevolg in hoofde van de gemachtigde van de 

staatssecretaris in beginsel zelfs een verplichting om aan verzoeker een bevel om het grondgebied te 

verlaten af te leveren. Verzoeker weerlegt evenmin dat hij op heterdaad werd betrapt op zwartwerk, 

waardoor verzoeker geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.   

 

4.9. Uit het gegeven dat de motieven van het bevel om het grondgebied te verlaten en het (ingetrokken) 

inreisverbod identiek waren, zoals verzoeker beweert, kan geen schending van de grondwettelijke 

beginselen inzake gelijkheid en non-discriminatie worden afgeleid.  

 

4.10. Het loutere gegeven dat verzoeker over een legale verblijfstitel in een ander EU-land beschikt en 

visumvrij zou kunnen reizen (cf. gedinginleidend verzoekschrift, bijlagen 3 en 4), betekent niet dat hij 

automatisch geacht wordt legaal op het grondgebied te verblijven. Dit doet evenmin afbreuk aan de 

verplichting om zich bij een interpellatie te kunnen legitimeren. Uit het zogeheten ‘TARAP-borderel’, dat 

zich in het administratief dossier bevindt, blijkt duidelijk dat verzoeker op 26 juli 2017 “geen documenten 

op zich” had. Bij zijn interpellatie had verzoeker enkel verklaard dat zijn Marokkaans paspoort op zijn 

verblijfplaats in Antwerpen lag, maar hij maakte geen melding van een Spaanse verblijfstitel. De Raad 

merkt op dat het desgevallend aan verzoeker toekomt om concreet aannemelijk te maken dat hij over een 

legaal verblijf zou beschikken en dus de maximale periode van drie maanden nog niet zou hebben 

overschreden, maar verzoeker toont dit niet aan. Er kan de gemachtigde van de staatssecretaris geen 

onzorgvuldigheid of onredelijkheid worden verweten doordat met de Spaanse verblijfskaart en met de 

eventuele gevolgen ervan op verblijfsrechtelijk vlak geen rekening werd gehouden.  

 

4.11. Wat het aangekondigde proces-verbaal inzake zwartwerk betreft, dient te worden aangestipt dat het 

strafrechtelijk vermoeden van onschuld er niet in de weg staat dat een bestuur bij de uitoefening van zijn 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid rekening houdt met feiten die niet tot een strafrechtelijke 

veroordeling hebben geleid (RvS 11 juni 2015, nr. 231.531). 

 

4.12. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische 

overwegingen en de motieven staan niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoeker toont niet 

aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben 

onderzocht. Er is geen sprake van een schending van de motiveringsplicht of van het redelijkheids- of het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Er werd geen schending van het vermoeden van onschuld aangetoond. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 
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5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig januari tweeduizend achttien 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


