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 nr. 189 710 van 13 juli 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  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 en X, die verklaren van Chinese nationaliteit te zijn, op 20 april 2017 

hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van twee 

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

Vereenvoudiging van 24 maart 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 

13), en van twee  beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 24 maart 2017 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlagen 

13sexies). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 25 april 2017 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 mei 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. VANHOECKE verschijnt 

voor de verzoekende partijen en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster, C.Z., werd op 15 februari 2008 aangetroffen bij een controle in een Chinees 

restaurant. 

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken nam op 15 februari 2008 ten aanzien van 

verzoekster, die gebruik maakte van een valse identiteit, de beslissing tot afgifte van een bevel om het 



  

 

RvV X - Pagina 2 van 12 

grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving 

te dien einde. 

 

1.3. Verzoekster diende, via een op 2 december 2009 gedateerd schrijven, een aanvraag in om, met 

toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-

gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), 

tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. Zij gaf hierbij aan in een Chinees restaurant te willen 

werken. 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 25 augustus 2011 de 

beslissing waarbij verzoeksters aanvraag om machtiging tot verblijf werd afgewezen en de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

    

1.5. Verzoeker, A.Z., werd op 27 februari 2010 aangetroffen in een Chinees restaurant bij een controle 

van de sociale inspectie. 

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 28 februari 2010 ten 

aanzien van A.Z. de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.7. Via een op 19 september 2011 gedateerd schrijven diende verzoekster een tweede aanvraag in 

om, met toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden 

gemachtigd. Zij verwees hierbij naar een mogelijke tewerkstelling in een Chinees restaurant. 

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 25 juni 2012 de beslissing waarbij verzoeksters tweede aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard en de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.   

 

1.9. Op 24 maart 2017 werden verzoekers bij een controle van de sociale inspectie aangetroffen in de 

keuken van een Chinees restaurant.  

 

1.10. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereen-

voudiging nam op 24 maart 2017 ten aanzien van beide verzoekers een beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten en een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod.  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, dat verzoeker op 25 maart 2017 ter kennis werd gebracht, is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de Heer: 

naam: [Z.] 

voornaam: [A.] 

[…] 

nationaliteit: China 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, uiterlijk op 25/03/2017 

 

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 en volgende feiten: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

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

 

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

in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; 
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Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

• artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort op het moment van zijn arrestatie. 

 

Betrokkene bezit geen arbeidskaart/beroepskaart. (PV […] van de politie zone van PZ Het Houtsche.) 

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden.” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

Het inreisverbod, dat verzoeker op 25 maart 2017 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de Heer: 

naam: [Z.] 

voornaam: [A.] 

[…] 

nationaliteit: China 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 25/03/2017 gaat gepaard met dit inreisverbod  

 

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: 

 

■ 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden. 

 

Betrokkene bezit geen arbeidskaart/beroepskaart. (PV […] van de politie zone van PZ Het Houtsche.) 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: 

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om zonder de daartoe 

vereiste machtiging te werken. Gelet op al deze elementen en op het belang van de immigratiecontrole 

en op de bescherming van de economische en sociale belangen, is een inreisverbod van 3 jaar 

proportioneel.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, dat verzoekster op 25 maart 2017 ter kennis werd gebracht, 

is gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de Mevrouw: 

naam: [Z.] 

voornaam: [C.] 

[…] 
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nationaliteit: China 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, uiterlijk op 25/03/2017 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

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

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

• 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, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde 

 

Betrokkene bezit geen arbeidskaart/beroepskaart. (PV […] van de politie zone van PZ Het Houtsche.) 

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om haar aanwezigheid te melden.” 

 

Dit is de derde bestreden beslissing. 

 

Het inreisverbod, dat verzoekster op 24 maart 2017 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de Mevrouw, 

naam: [Z.] 

voornaam: [C.] 

[…] 

nationaliteit: China 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 25/03/2017 gaat gepaard met dit inreisverbod  

 

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: 

 

■ 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om haar aanwezigheid te melden. 

 

Betrokkene bezit geen arbeidskaart/beroepskaart. (PV […] van de politie zone van PZ Het Houtsche.) 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

Om de volgende redenen gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: 
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Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om zonder de daartoe 

vereiste machtiging te werken. Gelet op al deze elementen en op het belang van de immigratiecontrole 

en op de bescherming van de economische en sociale belangen, is een inreisverbod van 3 jaar 

proportioneel.” 

 

Dit is de vierde bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekers voeren in een eerste middel de schending aan van de artikelen 52 en 62 van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de motiveringsplicht als 

beginsel van behoorlijk bestuur en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij verschaffen de volgende toelichting: 

 

“De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken is op geen enkele wijze adequaat, afdoende, 

nauwkeurig en volledig.  De beslissing vermeld[t] geen enkel concrete bewezen feitelijke overweging. 

 

In de beslissing door de DVZ is geenszins correct waar wordt beweer[d] dat: 

 

- Verzoekers een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in onderschikt verband uitoefenen zonder in 

het bezit te zijn van een arbeidskaart/beroepskaart en om die reden een gevaar zijn voor de openbare 

orde: 

Nochtans hebben verzoekers nooit in België gewerkt noch als zelfstandige noch in ondergeschikt 

verband.  Zij hebben louter de familiekeuken van de woning van hun dochter, keuken die tevens wordt 

gebruikt door het restaurant deel van de kwestieuze woning, gebruikt om te koken voor hun 

kleinzoontjes en voor zichzelf op de bewuste dag van de sociale inspectie. 

Enige inbreuk is totaal niet bewezen. Trouwens is de zaakvoerster van het restaurant nog niet verhoord, 

wat zal gebeuren op 24.4.2017, dit als loutere ‘verdachte’.  De feiten zijn niet bewezen! 

Desondanks wordt in de beslissing van de DVZ gemotiveerd als zou het bewezen zijn dat verzoekers 

inbreuken pleegden tegen de sociale wetgeving en werkten zonder arbeidskaart/beroepskaart.  Dit is 

geenszins correct, laat staan bewezen! 

De stukken, gezinssamenstelling en plan van de woning, eds. tonen duidelijk aan dat verzoekers louter 

aan het koken waren in de keuken van de woning van hun dochter! 

De vermelding dat verzoekers een gevaar zouden zijn voor de openbare orde is werkelijk schandalig en 

op geen enkele wijze bewezen, noch objectief gemotiveerd. 

 

- Verzoekers zich niet zouden hebben aangemeld bij de Belgische autoriteiten om hun aanwezigheid te 

melden: voor een louter kort familiebezoek dient uiteraard geen melding te gebeuren bij de Belgische 

autoriteiten. 

De DVZ ging zelfs niet na hoelang verzoekers reeds in België waren en hoelang ze op bezoek waren bij 

hun dochter. 

De DVZ weet trouwens zelfs blijkbaar niet dat de keuken waar ze aangetroffen werden de woning van 

hun dochter betreft. 

Verzoekers hebben een geldige Italiaanse verblijfstitel voor onbeperkte duur en mogen hiermee legaal 

naar België komen op familiebezoek. Verzoekers verblijven/wonen geenszins in België!! Zij waren op 

louter kort familiebezoek.  Zij kwamen met de auto van Italië naar België voor een kort familiebezoek bij 

hun dochter een kleinzoontjes. 

 

- Verzoeker de heer [A.Z.] niet in het bezit zou zijn van een geldig paspoort op het moment van zijn 

arrestatie.  Nochtans is de heer [A.Z.] wel degelijk in het bezit van een geldig paspoort (stuk 5).  Zijn 

paspoort bevond zich ook in de bewuste woning van arrestatie.  Er werd evenwel aan de heer [A.Z.] niet 

gevraagd om een paspoort te overleggen.  Mocht dit zijn gevraagd dan was dit gebeurd, waar het 

paspoort zich in de woning van zijn dochter bevond. 

 

Voor de rest wordt in de beslissing geen enkele motivering gegeven omtrent de feitelijke toestand 

(slechts één keuken in de kwestieuze woning + woning waar hun dochter, schoonzoon en kleinzoontjes 

wonen, eds…) , de verblijfstoestand van verzoeker en de duur van hun familiebezoek in België (kort 

familiebezoek aan dochter en kleinzoontjes). Terzake deed de DVZ geen enkel onderzoek en dan ook 

geen enkele motivatie. 
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Op wat de DVZ zich baseert om te besluiten tot illegaal verblijf van verzoeker op het grondgebied van 

België en frauduleus uitoefenen van een beroepsactiviteit op grondgebied van België is compleet 

onduidelijk. 

 

Verzoekers hebben nochtans geldige verblijfstitel voor een kort familiebezoek op het grondgebied van 

België zonder dat hiervoor een aanmelding is vereist en konden uiteraard ook iets koken in de keuken 

van de woning van hun dochter. Dat deze keuken tevens de keuken is van het restaurant houdt 

uiteraard niet automatisch in dat verzoekers een beroepsactiviteit uitoefenden.  De DVZ deed terzake 

geen enkel nader onderzoek.  Trouwens is de sociale inspectie nog bezig met een onderzoek terzake.  

De zaakvoerster is geen veroordeelde maar loutere betichte en zal nog worden ondervraagd.  Ten dien 

gelegenheid zal zij de familiale toestand en huissituatie (slechts één keuken) kunnen nader uitleggen en 

preciseren. 

 

De DVZ meent blijkbaar dat verzoekers bij wild vreemden in een restaurant tewerkgesteld waren, dit 

compleet ten onrechte (zie uiteenzetting supra). 

 

De beslissing van de DVZ is compleet verkeerd en niet gemotiveerd. 

 

Het staat als een paal boven water dat de dienst vreemdelingenzaken niet de moeite heeft genomen om 

het dossier te onderzoeken.  Dit kan uiteraard niet! 

 

Ook de termijn van 3 jaren voor het inreisverbod wordt op geen enkele correcte wijze gemotiveerd.  De 

DVZ gaat uit van verkeerde niet objectieve, niet bewezen, aannames.  Uiteraard kon de DVZ zich niet 

steunen op loutere niet bewezen vermoedens. 

 

De voornoemde wettelijke beschikkingen (artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van 

de wet van 15 december 1980) vereisen een formele, duidelijke, precieze, adequate, geldige en 

voldoende motivering.  De in casu bestreden beslissing voldoet zekerlijk niet aan deze vereisten.  De 

beslissing is slechts gesteld in een stereotiepe en algemene bewoording zonder de concrete situatie na 

te gaan of enig ernstig onderzoek!! 

 

Het is in casu totaal niet duidelijk welke juridische overwegingen, laat staan feitelijke overwegingen, aan 

de beslissing ten grondslag liggen. 

 

Het is dan ook duidelijk dat de dienst vreemdelingenzaken geenszins de gegevens correct heeft 

beoordeeld en op grond daarvan in redelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De stereotiepe motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken is in casu duidelijk niet adequaat en 

onvoldoende.  Zij gaat duidelijk voorbij aan de concrete gegevens van huidige zaak. 

 

De bestreden beslissing werd niet op zorgvuldige wijze genomen en de concrete gegevens werden 

duidelijk niet op ernstige wijze onderzocht.  Uit bovenstaande blijkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

haar zorgvuldigheidsplicht totaal niet in acht heeft genomen. 

 

Gelet op het uiterst summier karakter van de motivering en de ontstentenis van directe band met het 

concrete dossier van verzoeker, schendt de bestreden beslissing wel degelijk de motiveringsplicht zoals 

vastgelegd voorzien (i) in het artikel 62 van de Vreemdelingenwet, (ii) in de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 en (iii) als beginsel van behoorlijk bestuur.” 

 

2.1.2.1. De Raad merkt op dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve 

beslissingen met redenen moeten worden omkleed en dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de 

motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 
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beslissing. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissingen duidelijk de determinerende motieven 

worden aangegeven op grond waarvan deze beslissingen zijn genomen. Verzoekers kunnen dan ook 

niet worden gevolgd waar zij stellen dat de bestreden beslissingen niet werden gemotiveerd. 

Verweerder heeft in de eerste bestreden beslissing, met verwijzing naar de bepalingen van artikel 7, 

eerste lid, 1° en 8° van de Vreemdelingenwet geduid dat hij overging tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten aan verzoeker omdat hij in het Rijk verbleef zonder houder te zijn van de 

vereiste documenten en omdat hij een beroepsbedrijvigheid uitoefende zonder in het bezit te zijn van de 

vereiste machtiging en hij heeft nader toegelicht om welke redenen hij verzoeker geen termijn om 

vrijwillig te vertrekken toestond. In de derde bestreden beslissing heeft verweerder verwezen naar artikel 

7, eerste lid, 8° van de Vreemdelingenwet en aangegeven dat hij verzoekster het bevel gaf om het land 

te verlaten omdat zij een beroepsbedrijvigheid uitoefende zonder in het bezit te zijn van de vereiste 

machtiging. Hij heeft ook in deze beslissing, met verwijzing naar artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet, 

gemotiveerd waarom hij geen termijn voor het vrijwillig vertrek heeft toegestaan. In de tweede en de 

vierde bestreden beslissing heeft verweerder uiteengezet dat hij toepassing maakte van artikel 74/11,   

§ 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet om verzoekers een inreisverbod op te leggen en heeft hij 

toegelicht waarom hij opteerde voor een inreisverbod waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt. Hij 

heeft in dit verband gesteld dat hij, gelet op het belang dat hij hecht aan de immigratiecontrole en de 

bescherming van de economische en sociale belangen, een inreisverbod met een geldigheidsduur van 

drie jaar proportioneel acht. Deze motiveringen zijn pertinent en draagkrachtig. Ze laten verzoekers toe 

om hun rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden.  

 

Er moet ook worden benadrukt dat de formele motiveringsplicht verweerder er louter toe verplicht om 

uiteen te zetten op basis van welke feiten of argumentatie hij een administratieve beslissing neemt. De 

formele motiveringsplicht impliceert niet dat verweerder allerhande toelichtingen die niet nuttig zijn ter 

onderbouwing van een administratieve beslissing in deze beslissing dient te vermelden. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond.    

 

2.1.2.2. Waar verzoekers de motivering van de bestreden beslissingen inhoudelijk in vraag stellen en 

verwijzen naar de motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur, voeren zij de schending aan van 

de materiële motiveringsplicht. 

 

Allereerst betogen verzoekers dat zij nooit als zelfstandige of in ondergeschikt verband een beroeps-

bedrijvigheid hebben uitgeoefend en dus niet kan worden geconcludeerd dat zij een gevaar vormen voor 

de openbare orde. De Raad kan slechts vaststellen dat uit de stukken van het administratief dossier 

blijkt dat verzoekers bij een controle van de sociale inspectie op 24 maart 2017, om 19 uur 55 op 

heterdaad werden betrapt toen zij in de keuken van een Chinees restaurant aan het koken waren. 

Verzoekers’ bewering dat zij niet in de keuken van het restaurant werkten, doch slechts een maaltijd 

klaarmaakten voor hun kleinkinderen is, gelet op hun voorgeschiedenis – verzoekster gaf reeds aan een 

tewerkstelling in een Chinees restaurant te ambiëren en verklaarde voorheen, in het raam van een 

aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd, zonder de vereiste machtiging in een Chinees 

restaurant te hebben gewerkt –, het feit dat zij ervoor opteerden hun aanwezigheid in België niet 

kenbaar te maken en het uur waarop zij werden betrapt – een uur waarop jonge kinderen in regel reeds 

hebben gegeten en waarop het restaurant open was en er klanten waren –, niet geloofwaardig en laat 

derhalve niet toe te concluderen dat verweerder op kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit kwam. Het 

gegeven dat er geen tweede keuken in het restaurant waar verzoekers werden aangetroffen zou zijn en 

het feit dat hun dochter gehuwd is met een lid van het personeel van dit restaurant doet aan het 

voorgaande geen afbreuk. Ook het feit dat de zaakvoerder van het restaurant nog niet werd veroordeeld 

omwille van de tewerkstelling van verzoekers geeft geen aanleiding tot een andere conclusie. Er moet in 

dit verband worden geduid dat het vermoeden van onschuld er niet aan in de weg staat dat verweerder 

feitelijke vaststellingen die door ambtenaren werden gedaan en die nog niet tot een strafrechtelijke 

veroordeling hebben geleid aanwendt ter onderbouwing van een administratieve beslissing (RvS 28 juni 

2004, nr. 133.173; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388; RvS 11 juni 2015, nr. 231.531).    

 

Verzoekers lijken daarnaast uit het oog te verliezen dat artikel 5 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat 

een vreemdeling die niet logeert in een logementshuis dat onderworpen is aan de controle op de 

reizigers zich binnen de drie werkdagen nadat hij het Rijk is binnengekomen moet laten inschrijven bij 

het gemeentebestuur van de plaats waar hij logeert. Verzoekers kunnen derhalve geenszins worden 

gevolgd in hun stelling dat zij zich, aangezien zij over een Italiaanse verblijfstitel beschikken en zij 

slechts een kort familiebezoek brachten aan hun dochter en kleinkinderen, niet dienden aan te melden 
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bij de Belgische autoriteiten. Aangezien zij in gebreke bleven te voldoen aan de in artikel 5 van de 

Vreemdelingenwet opgenomen verplichting kon verweerder ook niet vaststellen sedert wanneer zij in 

het Rijk verbleven en dat hun verblijf nog wettig was. 

 

In derde instantie stellen verzoekers dat verweerder in de eerste bestreden beslissing onterecht 

motiveerde dat verzoeker, A.Z., in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de 

Vreemdelingenwet vereiste documenten. Zij verduidelijken dat verzoeker op het ogenblik dat een 

controle werd doorgevoerd wel degelijk over een paspoort beschikte. Er blijkt evenwel niet dat zij een 

belang hebben bij deze grief, aangezien deze is gericht tegen een overtollig motief in de eerste 

bestreden beslissing. De vaststelling dat verzoeker een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in 

ondergeschikt verband uitoefende zonder de hiertoe vereiste machtiging volstaat immers om de eerste 

bestreden beslissing te onderbouwen en de eventuele gegrondheid van een middel dat is gericht tegen 

een overtollig motief kan niet tot de nietigverklaring van een administratieve beslissing leiden (RvS 23 

januari 2002, nr. 102.836, RvS 30 oktober 2003, nr. 124.833). 

 

De uiteenzetting van verzoekers laat niet toe te besluiten dat determinerende motieven van de 

bestreden beslissingen zijn gesteund op onjuiste gegevens of dat deze beslissingen zijn genomen op 

kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover verweerder 

beschikt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt niet. 

 

2.1.2.3. De Raad stelt vast dat verzoekers evenmin aantonen dat verweerder in casu enig dienstig 

gegeven niet zou hebben betrokken bij het nemen van de bestreden beslissingen of dat hij over 

onvoldoende gegevens zou hebben beschikt om de bestreden beslissingen te nemen, zodat ook niet 

kan worden geconcludeerd dat deze beslissingen niet degelijk werden voorbereid en niet zijn gegrond 

op een correcte feitenvinding. Verzoekers’ stelling dat verweerder niet op de hoogte was van hun 

specifieke situatie, meer bepaald dat zij verklaarden op familiebezoek te zijn, dat zij werden aange-

troffen in het restaurant waar ook hun schoonzoon werkt en dat zij in de woning boven dit restaurant 

verbleven, mist feitelijke grondslag. Deze gegevens zijn namelijk opgenomen in de administratieve 

verslagen die de politiediensten aan verweerder meedeelden. Deze gegevens verhinderen verweerder 

verder niet om de bestreden beslissingen te nemen. Verzoekers benadrukken nog dat verweerder niet 

op de hoogte werd gesteld van het feit dat er in de woning waar zij verbleven geen private keuken was. 

Er blijkt echter niet dat dit een nuttige inlichting was, zonder dewelke verweerder de bestreden 

beslissingen niet kon nemen of die hem, indien hij er kennis van zou hebben genomen, ervan zou van 

hebben weerhouden om de bestreden beslissingen te nemen. Zoals reeds gesteld bij de bespreking van 

het vorige onderdeel van het middel is het in voorliggende zaak niet kennelijk onredelijk om, louter op 

basis van de vaststelling dat verzoekers in de keuken van een Chinees restaurant en tijdens de 

openingsuren van dit restaurant een gerecht aan het bereiden waren, te besluiten dat zij in dit restaurant 

werkten en het is niet betwist dat zij hiertoe niet over de vereiste machtiging beschikten. De stukken die 

verzoekers bij hun verzoekschrift voegen geven geen aanleiding tot een ander besluit.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt niet.   

 

2.1.2.4. Verzoekers zetten verder niet op een voor de Raad begrijpelijke wijze uiteen waarom zij van 

oordeel zijn dat artikel 52 van de Vreemdelingenwet is geschonden. Dit onderdeel van het middel is, bij 

gebrek aan een deugdelijke toelichting, dan ook onontvankelijk. 

  

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan van het proportionaliteitsbeginsel. 

 

Zij stellen het volgende: 

 

“Uit het uiterst beknopte motiverend gedeelte van de kwestieuze beslissing blijkt ten overvloede dat de 

Dienst Vreemdelingenzaken louter mechanisch is te werk gegaan. 

 

Dit is allerminst redelijk. De beslissing van de DVZ is in strijd met de werkelijkheid. 
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Bovendien zijn de gevolgen van de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken totaal niet in 

verhouding met het voordeel dat de Belgische staat eventueel meent uit deze beslissing te kunnen 

halen.  

 

Deze beslissing zou immers tot gevolg hebben dat verzoekers geen korte familiebezoeken meer kunnen 

doen van hun dochter en kleinzoontjes in België en dit zonder enige geldige reden. 

 

Dit houdt duidelijk onherstelbare schade voor verzoekers in.  Verzoekers hebben recht om hun dochter 

en kleinzoontjes te komen bezoeken in België. 

 

De beslissing is totaal niet correct, overdreven en totaal buiten verhouding. 

 

Een terugkeer zou een abrupt einde stellen aan de mogelijkheid tot familiale bezoeken aan België, wat 

in geen geval te verantwoorden valt. 

 

De negatieve gevolgen van de beslissing zijn bijgevolg van zulke ernst dat van enige proportionaliteit 

met ene hypothetisch voordeel voor de Belgische staat of voor de belangen van de gemeenschap geen 

sprake kan zijn.” 

 

2.2.2. De Raad kan enkel herhalen dat verzoekers niet aannemelijk maken dat de bestreden 

beslissingen niet zijn gebaseerd op een correcte feitenvinding en dat het uitgangspunt van verzoekers’ 

grief dus verkeerd is. Het standpunt van verzoekers dat de motivering van de bestreden beslissingen 

beknopt is laat de Raad ook niet toe te besluiten dat één van deze beslissing disproportioneel is. Door te 

stellen dat de tweede en de vierde bestreden beslissing een zware impact hebben tonen zij evenmin 

aan dat deze beslissingen disproportioneel zijn. Uit de motivering van de tweede en de vierde bestreden 

beslissing blijkt dat verweerder een proportionaliteitstoetsing doorvoerde en dat hij een zwaarder 

gewicht toekende aan de nood om de immigratie te kunnen controleren en de bescherming van de 

Belgische economische en sociale belangen dan aan verzoekers’ private belangen en hij daarom 

verzoekers gedurende drie jaar een inreisverbod oplegde. Verzoekers geven te kennen hun eigen 

belangen, die erin bestaan dat zij familiale contacten willen onderhouden met verwanten in België, als 

belangrijker te beschouwen dan de belangen die verweerder beschermt door het nemen van de 

bestreden beslissingen, maar tonen hiermee niet aan dat de bestreden beslissingen disproportioneel 

zijn. Hierbij moet tevens worden gesteld dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat de bestreden beslis-

singen tot gevolg hebben dat verzoekers hun familiale contacten niet kunnen verderzetten. Zij tonen 

immers niet aan dat zij hun contacten met hun familie in België, middels de moderne communicatie-

middelen, niet kunnen onderhouden vanuit hun land van verblijf, Italië, en dat hun verwanten hen in dat 

land niet kunnen komen bezoeken. 

 

Een schending van het proportionaliteitsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3.1. Verzoekers voeren in een derde middel de schending aan van artikel 7 van de Vreemdelingenwet. 

 

Hun betoog luidt als volgt: 

 

“Ten onrechte stelt de DVZ in haar beslissing dat: 

 

- Verzoekers een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in onderschikt verband uitoefenen zonder in 

het bezit te zijn van een arbeidskaart/beroepskaart en om die reden een gevaar zijn voor de openbare 

orde. 

Hierboven is reeds aangetoond dat verzoekers geen enkele beroepsactiviteit in België hebben 

uitgeoefend. 

Dit is alvast niet bewezen waar zelfs de zaakvoerster van het restaurant louter verdachte is en nog dient 

te worden verhoord. 

Verzoekers waren louter aan het koken in de keuken van de woning van hun dochter voor privégebruik. 

Woning die slechts één keuken heeft die zowel door het restaurant als voor privé wordt gebruikt. De 

zaakvoerster kok van het restaurant is familie van verzoekers, met name de moeder van hun 

schoonzoon die tevens werkt in het restaurant. 

De DVZ hield geen rekening met het lopende onderzoek, met de plaatsgesteldheid (één keuken) en de 

familiale band tussen de zaakvoerster en verzoekers (zie supra). 
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In casu wordt dan ook niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 7, al 1 8°, integendeel, zodat de 

beslissing dient te worden vernietigd.  Mocht de dienst vreemdelingenzaken de concrete gegevens in 

casu hebben onderzocht kon zij onmogelijk de kwestieuze beslissing hebben genomen. 

 

Het is dan ook duidelijk dat de bestreden beslissing flagrant artikel 7 schendt.” 

 

2.3.2. Met verwijzing naar de bespreking van de twee voorgaande middelen kan de Raad slechts 

herhalen dat verweerder, gezien de feiten zoals deze blijken uit het administratief dossier, niet op 

kennelijk onredelijk wijze oordeelde dat verzoekers in een restaurant werkten zonder te beschikken over 

de hiertoe vereiste machtiging en derhalve toepassing kon maken van de bepalingen van artikel 7, 

eerste lid, 8° van de Vreemdelingenwet. 

 

Een schending van artikel 7 van de Vreemdelingenwet kan niet worden vastgesteld. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

2.4.1. In een vierde middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 8 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). 

 

Zij geven de volgende toelichting: 

 

“Artikel 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden voorziet in een recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven. 

 

Verzoekers vorderen ook op grond van een schending van de artikelen 8 EVRM de schorsing  en de 

vernietiging van de bovengenoemde beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken betekent duidelijk een ernstige en ongeoorloofde 

inmenging in het recht op privé- en gezinsleven van verzoekers gewaarborgd door artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Dit artikel beschermt eenieders recht op eerbiediging van zijn privé- en zijn gezinsleven en aldus 

eenieder tegen willekeurige inmenging vanwege het openbaar gezag. 

 

Par. 2 van dit artikel duldt geen inmenging door de overheid behalve bij de vereniging van de volgende 

cumulatieve voorwaarden: ze moet conform zijn aan het wettelijke nagestreefde doel in die paragraaf en 

moet noodzakelijk zijn voor een democratische samenleving. 

 

Deze laatste voorwaarde betekent dat zij gerechtvaardigd dient te zijn door een imperatief sociaal 

belang en ondermeer evenredig dient te zijn met het nagestreefde wettelijk doel (EHRM 13 juli, R.D.E. 

1995, nr. 84; RvSt nr. 61.972, 25 september 1996, R.D.E. 1996, p. 755). 

 

Het is dan ook meer dan duidelijk dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van bovenvermelde 

beslissingen flagrant in strijd is met het recht op privé- en gezinsleven van verzoekers. 

 

De dochter, schoonzoon en twee kleine kleinzoontjes van verzoekers wonen in België, op het adres van 

het bewuste restaurant. 

 

Verzoekers hebben dan ook een zeer duurzame binding met België en komen op kort familiebezoek. 

 

Een terugkeer en inreisverbod van 3 jaren houdt in dat zij gescheiden worden van hun dochter en 

kleinzoontjes en dan nog gedurende MINSTENS 3 JAAR zonder mogelijke terugkomst naar België voor 

kort familiebezoek.  Dit valt niet te verantwoorden. 

 

De beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten en inreisverbod van 3 jaar maakt dan ook een 

inmenging uit in de privé-sfeer van verzoekers gezien dit in casu een scheiding van hun 

levensnoodzakelijke omgeving en hun sociale en affectieve entourage veroorzaakt (zie ook oordeel van 

rechter Morenilla, onder EHRM, 13 juli 1995, R.D.E. 1995, nr. 84, p. 277). 
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De beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken zijn dan ook totaal niet in verhouding met het 

nagestreefde doel en bijgevolg schenden deze het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven 

van verzoeker.  Het is dan ook duidelijk dat de bestreden beslissingen het artikel 8 van het EVRM 

schenden.” 

 

2.4.2. De Raad merkt op dat overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens te Straatsburg (EHRM 9 oktober 2003, nr. 48321/99, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 februari 

2009, nr. 27319/07, Onur/Groot-Brittannië; N. MOLE, Asylum and the European Convention on Human 

Rights, Council of Europe Publishing, 2008, 97) slechts van een door artikel 8 van het EVRM 

beschermd gezinsleven tussen meerderjarige familieleden kan worden gesproken indien, naast de 

afstammingsband, een vorm van afhankelijkheid blijkt. Verzoekers bewijzen deze afhankelijkheid 

evenwel niet. Zij geven daarentegen te kennen dat zij volledig autonoom kunnen functioneren. Zij 

verklaren immers zelf dat zij hun dochter en kleinkinderen slechts voor korte tijd komen bezoeken en zij 

verder gescheiden van elkaar leven in een ander land. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(cf. EHRM 3 juli 2001, nr. 47.390/99, Javeed/Nederland) heeft reeds bevestigd dat uit het louter bestaan 

van normale emotionele banden tussen familieleden geen vorm van afhankelijkheid blijkt. Verzoekers 

maken derhalve niet aannemelijk dat zij een gezinsleven hebben met hun in België verblijvende 

verwanten dat onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt (cf. EHRM 26 november 2013, nr. 

1785/08, Vasquez/Zwitserland). Zij tonen ook niet aan dat de bestreden beslissingen hen beletten hun 

familiale contacten verder te zetten in een ander land en enig aspect van hun privé- of familieleven 

derhalve ernstig wordt geschaad. Verzoekers hebben immers recht op verblijf in Italië en niets laat toe te 

besluiten dat hun dochter en haar gezin hen aldaar niet zouden kunnen gaan bezoeken. Zoals reeds 

gesteld kunnen zij ook door middel van de moderne communicatiemiddelen verder permanent contact 

onderhouden.  

 

Daarenboven moet worden geduid dat de bescherming die wordt geboden door artikel 8 van het EVRM 

hoe dan ook niet absoluut is en dat het tweede lid van deze verdragsbepaling verweerder toelaat om ter 

bescherming van onder meer de openbare orde en het economisch welzijn van het land door de wet 

voorziene maatregelen te nemen. Aangezien het niet is betwist dat verweerder de tweede en de vierde 

bestreden beslissing nam met toepassing van een wetsbepaling en dat hij aangaf dat hij een 

inreisverbod nodig achtte ter bescherming van de economische en sociale belangen – hetgeen niet 

kennelijk onredelijk is – kan geen schending van artikel 8 van het EVRM worden vastgesteld. 

 

Het vierde middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoekers. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen, elk voor 

de helft. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien juli tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


