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 nr. 209 525 van 18 september 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. BARTOS 

Rue Sous-le-Château 13 

4460 GRÂCE-HOLLOGNE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 14 februari 2018 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 1 februari 2018 tot 

afgifte 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 september 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat UNGER, die loco advocaat T. BARTOS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, 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 Op 1 februari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot afgifte van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies) van drie jaar. Dit is de bestreden beslissing, die op 2 februari 2018 aan 

de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“INREISVERBOD 

 

Aan de heer: 
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Naam: K(…) 

voornaam: F(…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit: Pakistan 

 

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, tenzij hij beschikt over dé documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven: 

 

De beslissing tot verwijdering van 01/02/2018 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: 

 

x 11° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

□ 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

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

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor zwartwerk. (PV nummer: BG.55.L1.002162/2018 van de politie 

PZ Brugge.) 

 

Gezien het winstgevend karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Betrokkene bezit geen arbeidskaart/beroepskaart. (PV nummer : BG.55.L1.002162/2018 van de politie 

zone van Brugge.) 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

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

 

Gezien het winstgevend karakter 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.” 

 

1.2 Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 8 februari 2018 

zonder verzet vertrokken is naar Italië. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

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

van de verzoekende partij. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 74/11 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 
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29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 

juli 1991) en van artikel 62 van de vreemdelingenwet. Ze meent verder dat er sprake is van een 

manifeste appreciatiefout. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“L'Office des Etrangers n'explique en rien les raisons pour lesquelles il y aurait un risque d'une menace 

grave pour l'ordre ou, à tout le moins, d'avoir mal motivé sa décision quant aux raisons pour lesquelles il 

considère que le requérant est une menace pour l'ordre public. 

 

L'Office des Etrangers indique simplement que le requérant « a été intercepté pour travail en noir 

PVn° BG.55.L1.002162/2018 de la Police de Liège. 

Eu égard à ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est considéré comme 

pouvant compromettre l'ordre public. ». 

 

La partie défenderesse aurait dû étayer davantage les raisons pour lesquelles elle considère que le 

requérant est une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale dès lors que le simple 

constat d'une condamnation définitive ne peut suffire à justifier la menace sérieuse et actuelle et que 

mis à part le fait que le requérant s'est rendu coupable d'une infraction pénale, la motivation de l'acte 

attaqué ne permet pas au requérant de comprendre les raisons qui ont conduit, in specie, la partie 

défenderesse à lui appliquer la sanction de trois années d'interdiction d'entrée sur le territoire, dès lors 

que le requérant est dans l'impossibilité de comprendre quel critère, fait ou élément a permis d'arriver à 

cette interdiction. 

 

En outre, l'article 74/11 de la loi du 15 décembre dispose, en son premier paragraphe, que : 

« La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas. 

La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas 

suivants: 

1 ° lorsqu 'aucun délai n 'est accordé pour le départ volontaire ou; 

2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n 'a pas été exécutée. 

Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque : 

1° le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis 

au séjour ou de maintenir son droit de séjour. 

2° le ressortissant d'un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en 

vue d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume. 

La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le 

ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale ». 

 

II ressort de cette disposition que, si la partie défenderesse dispose d'un large pouvoir d'appréciation 

quant à la fixation d'une interdiction d'entrée. 

 

D'autre part, les travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012, insérant l'article 74/11 dans la loi du 

15 décembre 1980 précisent que « Lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour 

l'ordre public ou la sécurité nationale, l'article 11, § 2, de la directive [2008/115/CE du 16 décembre 

2008] ne fixe pas la durée maximale de l'interdiction. La directive impose toutefois de procéder à un 

examen individuel (considérant 6) et de prendre en compte "toutes les circonstances propres à chaque 

cas " et de respecter le principe de proportionnalité » (Doc. Pari. Ch., DOC 53, 1825/001, p. 23). 

 

L'article 11 de la directive 2008/1115/CE prévoit quant à lui que : 

« 1. Les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée: 

a) si aucun délai n 'a été accordé pour le départ volontaire, ou 

b) si l'obligation de retour n 'a pas été respectée. 

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d'une interdiction d'entrée. 

2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les 

circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut 

cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave 

pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. 

[...] ». 
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En outre, si l'étranger se trouvait bien dans un magasin lors du contrôle, il n'exerçait aucunement une 

activité économique. 

 

En réalité, il avait effectué un séjour sur le territoire belge pour rendre visite à un ami. 

 

Il avait d'ailleurs l'intention de retourner en Italie, pays qui lui a octroyé un titre de séjour. 

 

Un vol avait d'ailleurs été réservé le 6 février 2018 pour qu'il puisse retourner en Italie. 

 

C'est donc à tort que l'Office des Etrangers mentionne qu'il travaillait en noir. 

 

L'obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l'autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l'autorité 

ne soit toutefois tenue d'expliciter les motifs de ces motifs. 

 

Dès lors, en déclarant qu'il travaillait en noir, l'Office des Etrangers n'a pas motivé correctement l'acte 

attaqué conformément à la législation applicable. 

 

La décision attaquée, étant illégale, doit être annulée. 

 

 

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'annulation de la décision notifiée le 2 février 2018 lui infligeant 

une interdiction d'entrée de 3 ans.” 

 

3.2 De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt vooreerst op dat het 

verzoekschrift overeenkomstig artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet op straffe van 

nietigheid een uiteenzetting van de feiten en de middelen moet bevatten die ter ondersteuning van het 

beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden verstaan de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel 

door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (cf. RvS 17 december 2004, nr. 138 590; RvS 1 

oktober 2004, nr. 135 618; RvS 4 mei 2004, nr. 130 972). 

De Raad wijst erop dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de rechtsregel of het 

rechtsbeginsel wordt aangeduid die/dat zou zijn geschonden als de wijze waarop die rechtsregel of dat 

rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden. In voorliggend geval voert de 

verzoekende partij in de hoofding van haar enig middel onder meer de schending aan van artikel 74/12 

van de vreemdelingenwet zonder enige verdere precisering bij de uiteenzetting van haar middel zodat 

ze nalaat uiteen te zetten op welke wijze de bestreden beslissing dit artikel schendt. Omdat het niet aan 

de Raad toekomt hieruit een middel te distilleren of deze zelf in te vullen, moet ambtshalve vastgesteld 

worden dat dit onderdeel van het enig middel als onontvankelijk moet worden beschouwd. 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van de formele motiveringsverplichting wordt erop 

gewezen dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 – net als artikel 62 § 2 van de 

vreemdelingenwet - de administratieve overheid verplichten in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op “afdoende” wijze. Het 

afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat 

ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste 

bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de wet van 29 juli 1991, bestaat 

erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen 

op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 september 2015, nr. 

232.140).  

 

Waar de verzoekende partij wijst op een manifeste appreciatiefout, wordt opgemerkt dat de materiële 

motiveringsplicht inhoudt dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op deugdelijke 

motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter 

verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (cf. RvS 5 december 2011, 

nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële 

motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 
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Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De voormelde aangevoerde schendingen worden onderzocht in het licht van de bepalingen waarop de 

bestreden beslissing steunt, met name artikel 74/11, § 1 van de vreemdelingenwet. 

 

Voormeld artikel 74/11, § 1 luidde ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing als volgt: 

 

“§ 1 

De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

 

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen: 

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien: 

1° de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft 

gebruikt, teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden. 

2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 

aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden. 

 

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid.” 

 

De beslissing om een inreisverbod op te leggen steunt op artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° van de 

vreemdelingenwet, met name het feit dat voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan. 

 

Uit artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet volgt dat de gemachtigde een inreisverbod 

moet opleggen (“gaat gepaard”) indien hij vaststelt dat een vreemdeling voor het vrijwillig vertrek geen 

enkele termijn is toegestaan.  

 

De verzoekende partij betoogt dat de gemachtigde niet de redenen uiteenzet waarom er een risico op 

een ernstige bedreiging voor de openbare orde zou zijn of dat minstens niet afdoende werd gemotiveerd 

over de redenen waarom zij wordt geacht een bedreiging te vormen voor de openbare orde. Ze 

benadrukt dat de gemachtigde de redenen moest uiteenzetten waarom zij wordt geacht een ernstige 

bedreiging te vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid en stelt dat de eenvoudige 

vaststelling van een definitieve veroordeling niet voldoende is om de ernstige en actuele bedreiging te 

rechtvaardigen. De verzoekende partij voert aan dat zij in de onmogelijkheid verkeert om te begrijpen 

welk criterium, feit of element heeft geleid tot het bestreden inreisverbod. Ze geeft verder aan dat de 

gemachtigde over een ruime discretionaire bevoegdheid beschikt bij het opleggen van een inreisverbod 

waarbij zij verwijst naar artikel 11 van de richtlijn 2008/115/EU van het Europees Parlement en de Raad 

van de Europese Unie van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de 

lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven 

(hierna: de Terugkeerrichtlijn). Ze betoogt vervolgens dat indien een vreemdeling zich louter in een 

winkel bevond tijdens een controle, hij geen enkele economische activiteit uitoefende. Ze wijst erop dat 

zij zich in België bevond voor een bezoek aan een vriend en hij overigens de intentie had om terug te 

keren naar Italië waar zij over een verblijfsrecht beschikt en dat er een vlucht werd geboekt voor 6 

februari 2018. De verzoekende partij besluit dat het dus ten onrechte is dat er wordt vermeld dat er 

sprake is van zwartwerk. 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerend motief aangeeft op 

grond waarvan de beslissing is genomen. In de motieven wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, met name artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet. De bestreden 

beslissing bevat ook een motivering in feite. Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de inhoud 

ervan de verzoekende partij het genoemde inzicht verschaft en haar toelaat de bedoelde 
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nuttigheidsafweging te maken. In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk gesteld dat voor het 

vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan. De Raad stelt in dit verband vast dat de verzoekende 

partij in geen geval betwist dat haar in de verwijderingsmaatregel van 1 februari 2018 waarmee het 

thans bestreden inreisverbod gepaard gaat geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegestaan. Uit de 

gegevens waarover de Raad beschikt blijkt niet dat de verzoekende partij een beroep heeft ingediend 

tegen de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het 

oog op verwijdering (bijlage 13septies) van 1 februari 2018, zodat deze definitief is geworden. Er wordt 

in de bestreden beslissing verder aangegeven dat betrokkene zich niet heeft aangemeld bij de 

Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden en dat betrokkene op heterdaad is betrapt voor 

zwartwerk, waarbij wordt verwezen naar “PV nummer: BG.55.L1.002162/2018 van de politie PZ 

Brugge”. De gemachtigde oordeelt dat gezien het winstgevend karakter van deze feiten kan worden 

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

ten slotte nog aangegeven dat betrokkene geen arbeidskaart/beroepskaart bezit waarbij nogmaals 

wordt verwezen naar “PV nummer: BG.55.L1.002162/2018 van de politie zone van Brugge”.  

De Raad stelt vervolgens vast dat ook omtrent de duur van het inreisverbod uitdrukkelijk wordt 

gemotiveerd, waarbij de gemachtigde herhaalt dat gezien het winstgevend karakter van deze feiten kan 

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

gemachtigde geeft ten slotte aan dat betrokkene niet heeft getwijfeld om op illegale wijze in België te 

verblijven en om de openbare orde te schaden. Er wordt geconcludeerd dat gelet op al deze elementen, 

het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde, een inreisverbod van 

drie jaar proportioneel is. De verzoekende partij kan gelet op het voorgaande niet dienstig voorhouden 

dat zij in de onmogelijkheid verkeert om te begrijpen welk criterium, feit of element heeft geleid tot het 

bestreden inreisverbod.  

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat niet afdoende werd gemotiveerd over de redenen waarom zij 

wordt geacht een risico te vormen voor de openbare orde en benadrukt dat de gemachtigde de redenen 

moest uiteenzetten waarom zij wordt geacht een ernstig risico te vormen voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid, wijst de Raad erop dat de openbare orde-overwegingen niet hebben geleid tot een 

toepassing van artikel 74/11, §1, vierde lid van de vreemdelingenwet dat een inreisverbod van meer dan 

vijf jaar mogelijk maakt omwille van “een ernstige bedreiging (…) voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid”. Zodoende is voormeld betoog van de verzoekende partij dat de gemachtigde de redenen 

moest uiteenzetten waarom zij wordt geacht een ernstig risico te vormen voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid niet dienstig. De Raad wijst erop dat de openbare orde-overweging in de eerste 

plaats wordt aangehaald bij de reden voor het opleggen van het bestreden inreisverbod waarbij wordt 

aangegeven dat de verzoekende partij op heterdaad is betrapt voor zwartwerk en wordt geoordeeld dat 

“gezien het winstgevend karakter van deze feiten” kan worden afgeleid dat “betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden”. Zodoende wordt in tegenstelling tot wat de 

verzoekende partij voorhoudt wel degelijk uiteengezet waarom zij geacht wordt de openbare orde te 

kunnen schaden. De openbare orde–overweging vormt verder een verantwoording voor het feit dat werd 

gekozen voor de maximumtermijn van drie jaar zoals bedoeld in artikel 74/11, § 1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet. De verzoekende partij maakt overigens niet duidelijk waarom zij meent dat de 

beoordeling dat zij geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden de toepassing van artikel 74/11, 

§ 1, tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet niet rechtvaardigt.  

 

In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat de eenvoudige vaststelling van een definitieve 

veroordeling niet voldoende is om het ernstig en actueel risico te rechtvaardigen, benadrukt de Raad 

dat, daargelaten de vaststelling dat in de bestreden beslissing geen sprake is van een definitieve 

veroordeling, de bestreden beslissing niet gesteund is op artikel 74/11, § 1, vierde lid van de 

vreemdelingenwet dat een inreisverbod van meer dan vijf jaar mogelijk maakt omwille van “een ernstige 

bedreiging (…) voor de openbare orde of de nationale veiligheid”. In de bestreden beslissing wordt er 

uitdrukkelijk op gewezen dat de verzoekende partij op heterdaad is betrapt voor zwartwerk waarbij wordt 

geoordeeld dat gezien het winstgevend karakter van deze feiten kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden en wordt verder aangegeven dat zij 

geen arbeidskaart/beroepskaart bezit. Voor beide feiten wordt verwezen naar een proces-verbaal met 

nummer BG.55.L1.002162/2018 van de politiezone van Brugge. De Raad merkt in dit verband op dat de 

gemachtigde bij het opleggen van de duur van het inreisverbod over een discretionaire bevoegdheid 

beschikt. Het gegeven dat de verzoekende partij (nog) niet werd veroordeeld verhindert de gemachtigde 

niet om op basis van de vastgestelde feiten op verblijfsrechtelijk vlak maatregelen te nemen. Het 

vermoeden van onschuld belet in geen geval dat een bestuur bij de uitoefening van zijn discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid rekening houdt met feiten die niet tot een stafrechtelijke veroordeling hebben 

geleid (cf. RvS 11 juni 2015, nr. 231.531). De verzoekende partij betwist overigens in geen geval dat er 
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een proces-verbaal werd opgemaakt wegens zwartwerk en dat zij geen arbeidskaart/beroepskaart bezit. 

Deze vaststellingen vinden steun in het administratief dossier, met name in het administratief verslag 

illegaalverblijf/zwartwerk van 1 februari 2018 waarin wordt gewezen op een proces-verbaal met nummer 

BG.55.L1.002162/2018 van de politiezone Brugge, en wordt vermeld dat de verzoekende partij ‘aan het 

werk’ was in de pitazaak en ‘illegaal’ in ons land verblijft ‘door het werken’. Door louter te beweren dat 

zich in een zaak bevinden niet betekent dat er een economische activiteit wordt uitgeoefend, door louter 

te beweren dat zij enkel in België is om een vriend te bezoeken en louter aan te geven dat zij de intentie 

had om terug te keren naar Italië waar zij over een verblijfsrecht beschikt, doet zij geen afbreuk aan de 

vaststellingen van de gemachtigde die steun vinden in de stukken van het administratief dossier. De 

verzoekende partij maakt zodoende in geen geval aannemelijk dat er in de bestreden beslissing ten 

onrechte wordt gesteld dat zij op heterdaad werd betrapt voor zwartwerk. Gelet op bovenstaande 

vaststellingen, toont de verzoekende partij niet met concrete argumenten aan dat de gemachtigde is 

uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens of kennelijk onredelijk handelde door te oordelen dat zij door 

haar gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden, gelet op het winstgevend karakter van 

de feiten. 

 

De verzoekende partij maakt met haar betoog dat louter gericht is op de openbare orde-overweging 

inzake het zwartwerk dan ook niet aannemelijk dat de gemachtigde, gelet op de motivering in rechte en 

in feite zoals hoger weergegeven, op kennelijk onredelijke wijze is overgegaan tot het opleggen van een 

inreisverbod van drie jaar. 

 

Met betrekking tot de verwijzing naar artikel 11 van de Terugkeerrichtlijn, merkt de Raad op dat de 

schending van een richtlijn niet rechtstreeks kan worden aangevoerd wanneer deze omgezet werd naar 

de interne wetgeving (RvS 2 923, 20 juni 2008 (c)). De Raad wijst erop dat deze Richtlijn in Belgisch 

recht werd omgezet door de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (BS 17 februari 2012) en dat de verzoekende partij niet aanvoert, laat staan aantoont, 

dat artikel 11 daarbij niet of niet correct omgezet zou zijn. Zodoende kan zij zich niet dienstig beroepen 

op de Richtlijn 2008/115/EG. 

 

Een schending van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991, van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

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

 

3.3 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien september tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 


