
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 236 717 van 11 juni 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 9 maart 2020 

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

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 15 februari 2020 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 mei 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 juni 2020. 

 

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

voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 15 februari 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13). Dit is de bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan de verzoekende partij ter 

kennis werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) Betrokkene werd gehoord door de politie van Lokeren op 15.02.2020 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

Aan de Heer,: 

Naam: B(...), 

Voornaam: H(...) 
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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 volle toepassen, 

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

- tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten, 

 

uiterlijk op 15.02.2020. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de artikel(en) 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. 

 

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

in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging. 

 

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

 

Betrokkene bezit geen arbeidskaart of single permit. (PV DE.(...)/2020 van de politiezone in  

samenwerking met de sociale inspectie van Lokeren) 

 

Betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische 

problemen te hebben. 

Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13. 

 

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 gevaar voor de openbare orde 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

 

Betrokkene kan niet aantonen sedert wanneer hij in België verblijft. Uit het administratief dossier blijkt 

niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor zwartwerk. (PV DE.(...)/2020 van de politiezone in 

samenwerking met de sociale inspectie van Lokeren) 
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Gezien het winstgevend karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. (...)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

worden ingegaan 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 de zorgvuldigheidsverplichting 

juncto het redelijkheidsbeginsel juncto de materiële motiveringsplicht (de artikelen 1 tot 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 

juli 1991) en artikel 62 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)) juncto 

artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“2.2.1. NOPENS HET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

(...) 

5. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten is gesteund op volgende feitelijke overwegingen: 

- verzoeker zou niet in bezit geweest zijn van een geldig paspoort op het moment van zijn arrestatie 

(art. 7, alinea 1,1° Vreemdelingenwet); 

- betrokkene zou zwartwerk hebben verricht (art. 7, alinea 1, 8° Vreemdelingenwet); 

 

(I) Betrokkene zou niet in bezit geweest zijn van de vereiste documenten 

 

6. 

Verzoeker beschikt over een verblijfstitel op Frans grondgebied. (stuk 2) 

 

Zodoende is hij gerechtigd zich 90 dagen binnen de Schengenzone te verplaatsen. 

 

Verzoeker kwam het Belgisch grondgebied binnen op 9 februari 2020 zodat hij op het ogenblik van de 

totstandkoming van de bestreden beslissing wel degelijk gerechtigd was nog op Belgisch grondgebied 

te verblijven. 

 

Verzoeker heeft zijn Franse verblijfskaart getoond en overgemaakt aan de politiediensten. 

 

De bestreden beslissing gaat volledig voorbij aan deze verblijfstitel van verzoeker op Frans grondgebied 

en het recht voor hem om zich - als derdelander- gedurende 90 dagen in een ander land van de 

Schengengzone te verplaatsen. 

 

Enig onderzoek naar de datum van binnenkomst werd door verwerende partij niet gevoerd. 

 

Een schending van de zorgvuldigheidsverplichting iuo. het redelijkheidsbeginsel iuo. art. 7, alinea 1,1° 

Vreemdelingenwet dient derhalve te worden aangenomen. 

 

(II) Nopens het vermeend zwartwerk 

 

7. 

Het bestreden bevel is anderzijds gesteund op de overweging dat verzoeker zwartwerk zou hebben 

verricht. 

 

Dat verzoeker zwartwerk zou hebben verricht, kan evenwel niet met zekerheid worden afgeleid uit het 

administratief dossier. 

 

Het loutere gegeven dat door een lokale politie-agent uit Lokeren een PV werd opgesteld, welke zich 

nota bene niet eens in het administratief dossier bevindt (waaruit ten andere blijkt dat de attaché er zelfs 
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geen kennis van heeft genomen) levert onvoldoende grondslag op voor de conclusie dat effectief 

zwartwerk zou voorliggen. De bevindingen van de verbalisant in het PV kunnen er bijv. ook toe doen 

besluiten dat er geen zwartwerk werd verricht. 

 

In casu ligt geen zwartwerk voor, aangezien er geen gezagsverhouding bestond noch enig loon 

voorzien werd, zodat er geen sprake was van enige tewerkstelling in hoofde van verzoeker. De 

constitutieve bestanddelen van zwartwerk liggen m.a.w. niet voor, minstens kan uit de loutere redactie 

van de PV (niet gevoegd aan het dossier) niet worden nagegaan of deze bestanddelen in casu 

voorliggen. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht iuo. het redelijkheidsbeginsel iuo. art. 7, alinea 1, 8° 

Vreemdelingenwet dient te worden aangenomen. 

 

2.2.2. NOPENS DE AFWEZIGHEID VAN TERMIJN OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

8. 

Aan verzoeker wordt geen termijn verleend om het grondgebied te verlaten op grond van volgende 

overwegingen: 

- er zou een risico op onderduiken zijn; 

- verzoeker zou een gevaar voor de openbare orde zijn; 

 

(I) NOPENS HET RISISO OP ONDERDUIKEN 

 

9. 

In hoofde van verzoeker wordt een risico op onderduiken weerhouden om reden dat 

- hij geen verblijfsaanvraag of verzoek om internationale bescherming heeft ingediend;  

- hij niet zou hebben meegewerkt met de overheden; 

 

Beide overwegingen missen feitelijke grondslag: 

- verzoeker beschikt over een verblijfskaart op Frans grondgebied en was derhalve gerechtigd op 

Belgisch grondgebied te verblijven; 

- verzoeker heeft zich helemaal niet onttrokken aan de overheden, laat staan enige 

verwijderingsmaatregel hebben omzeild; verzoeker was nauwelijks 6 dagen op Belgisch 

grondgebied op het ogenblik van de bestreden beslissing; 

 

(II) NOPENS HET GEVAAR VOOR DE OPENBARE ORDE 

 

10. 

Hoger werd reeds toegelicht dat er van zwartwerk geen sprake kan zijn, minstens liggen onvoldoende 

gegevens voor om hiertoe te besluiten. 

 

11. 

Anderzijds: zelfs indien verzoeker zwartwerk zou hebben verricht, quod non, vormt zulke omstandigheid 

manifest onvoldoende feitelijke grondslag om te concluderen dat verzoeker een gevaar voor de 

openbare orde zou opleveren (cfr. de vaste rechtspraak van uw Raad). 

 

12. 

Anderzijds, indien men toch van mening zou dat er een risico op onderduiken en een gevaar voor de 

openbare orde zou bestaan, dient de verwerende partij nog steeds aan te geven waarom - gelet op de 

relevante factoren - voormeld risico aanleiding geeft tot een afwezigheid van termijn en niet tot een 

vermindering van de termijn voor een vrijwillig vertrek met in achtneming van het 

evenredigheidsbeginsel. 

 

Uit artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet blijkt dat het risico op onderduiken/ gevaar voor de openbare 

orde aanleiding kan geven tot verschillende maatregelen: zowel een inkorting van de termijn voor 

vrijwillig vertrek, de afwezigheid van een termijn voor vrijwillig vertrek als het gebruik van preventieve 

maatregelen. 

 

Art. 74/14 van de Vreemdelingenwet bepaalt in fine (voor het geval dat een risico op onderduiken/ 

gevaar voor de openbare orde zou weerhouden worden) (eigen onderlijning): 
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In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn. 

 

De beoordeling hiervan ligt echter finaal bij het bestuur, doch uit art. 74/14 Vreemdelingenwet blijkt dat 

het bestuur over de discretionaire bevoegdheid beschikt om hetzij een termijn van minder dan 7 dagen 

hetzij geen termijn op te leggen. 

 

Deze discretionaire bevoegheid gaat uiteraard wel gepaard met een motiveringsplicht en met de 

verplichting om het evenredigheidsbeginsel in acht te nemen. 

 

Het Hof van Justitie (hierna: het Hof) beklemtoont in haar rechtspraak dat de algemene regel is dat een 

derdelander een passende termijn krijgt om vrijwillig gevolg te geven aan de uit het terugkeerbesluit 

voortvloeiende verplichting tot terugkeer (HvJ 11 juni 2015, Zh en O ,C-554/13, pt 44). Uitzonderingen 

op een algemene regel dienen restrictief te worden toegepast. 

 

In casu ligt geen motivering voor terzake de keuze voor de afwezigheid van termijn in plaats van de 

herleiding van de termijn. 

 

Uit de bestreden beslissing kan enkel worden afgeleid dat verwerende partij van oordeel is dat een 

risico op onderduiken ipso facto de afwezigheid van enige termijn voor vrijwillig vertrek rechtvaardigt, 

hetgeen strijdig is met zijn discretionaire bevoegdheid om o.g.v. art. 74/14 Vreemdelingenwet wél een 

(zij het herleide) termijn voor vrijwillig vertrek toe te kennen. 

 

De (niet-gemotiveerde) beslissing van verwerende partij om aan verzoeker geen enkele termijn toe te 

staan (terwijl - het weze herhaald - geen enkele wettelijke verplichting hem hiertoe verplicht) is niet in 

overeenstemming te brengen met de algemene regel (cfr. hierboven geciteerde rechtspraak van het Hof 

van Justitie) dat een derdelander een passende termijn dient te krijgen om vrijwillig gevolg te geven aan 

zijn verplichting tot terugkeer. Een schending van het evenredigheidsbeginel kan bijgevolg worden 

aangenomen. 

 

Hoewel aan de arresten van uw Raad geen precedentwaarde kan worden toegekend in de continentale 

rechtstraditie, kan nuttig worden verwezen naar het arrest van uw Raad dd. 25.02.19 (nr. 217 418) 

waarin uw Raad reeds in dezelfde zin oordeelde (randnr. 3.2.1.2): 

 

“ (...) Uit artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet blijkt dat het risico op onderduiken aanleiding kan 

geven tot verschillende maatregelen: zowel een inkorting van de termijn voor vrijwillig vertrek, de 

afwezigheid van een termijn voor vrijwillig vertrek als het gebruik van preventieve maatregelen. De 

beoordeling hiervan ligt echter finaal bij het bestuur, terwijl het met aan de Raad is om in de plaats van 

het bestuur te oordelen of er een risico is dat de verzoekende partij zal onderduiken indien zij een 

termijn voor vrijwillig vertrek krijgt. Het Hot van Justitie (hierna: het Hof) beklemtoont in haar rechtspraak 

dat de algemene regel is dat een derdelander een passende termijn krijgt om vrijwillig gevolg te geven 

aan de uit het terugkeerbesluit voortvloeiende verplichting tot terugkeer (HvJ 11 juni 2015, Zh en O ,C-

554/13, pt 44). Uitzonderingen op een algemene regel dienen restrictief te worden toegepast. (…)”” 

 

3.2 In de mate dat de verzoekende partij in de hoofding van haar enig middel voorhoudt dat de artikelen 

1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet betrekking hebben op de 

materiële motiveringsplicht, wijst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) erop dat 

deze bepalingen in werkelijkheid betrekking hebben op de formele motiveringsplicht. In haar eigenlijke 

betoog gaat de verzoekende partij ook slechts in op vermeende schendingen van de materiële 

motiveringsplicht. In de mate dat de schending wordt aangevoerd van de artikelen 1 tot 3 van de wet 

van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet, is het enig middel dan ook niet ontvankelijk. 

Onder ‘middel’ moet immers worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, 

nr. 130.972). 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in 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 

(RvS 5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, 
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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. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van die 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid dan weer de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, 

nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in 

dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en 

op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Het redelijkheidsbeginsel ten slotte is slechts geschonden wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van een bepaalde keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is (cf. RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht en het 

redelijkheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van de bepaling waarop de bestreden beslissing 

steunt, met name artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partij 

eveneens de schending aanvoert, en artikel 74/14, § 3 van de vreemdelingenwet. 

 

Zoals de verzoekende partij in een eerste onderdeel van het enig middel zelf aangeeft, steunt het bevel 

om het grondgebied te verlaten op artikel 7, eerste lid, 1° en 8° van de vreemdelingenwet, dat luidt als 

volgt: 

 

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

gemachtigde of, in de in 1°, 2°, 5°, 9°, 11° of 12° bedoelde gevallen, moet de minister of zijn 

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

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;” 

 

De verzoekende partij betwist in haar verzoekschrift zowel de toepassing van het voormelde artikel 7, 

eerste lid, 1° als van het voormelde artikel 7, eerste lid, 8°. 

 

Met betrekking tot artikel 7, eerste lid, 8° van de vreemdelingenwet, dat het uitoefenen betreft van een 

beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband zonder in het bezit te zijn van de 

daartoe vereiste machtiging, overweegt de gemachtigde, met verwijzing naar een proces-verbaal 

opgesteld door de politie in samenwerking met de sociale inspectie van Lokeren, dat de verzoekende 

partij geen arbeidskaart of single permit bezit. 

 

De verzoekende partij betwist in haar uiteenzetting niet dat zij niet over een arbeidskaart of een single 

permit. Zij voert echter aan dat niet met zekerheid uit het administratief dossier kan worden afgeleid dat 

zij zwartwerk zou hebben verricht. Zij wijst erop dat het loutere gegeven dat door een agent van de 

lokale politie van Lokeren een proces-verbaal werd opgesteld, “welke zich nota bene niet eens in het 

administratief dossier bevindt”, onvoldoende grondslag oplevert voor de conclusie dat effectief 

zwartwerk zou voorliggen. Volgens de verzoekende partij zouden de bevindingen van de verbalisant in 

het proces-verbaal bijvoorbeeld ook ertoe kunnen doen besluiten dat er geen zwartwerk werd verricht. 

Vervolgens zet zij uiteen dat er in casu geen zwartwerk voorligt, aangezien er geen gezagsverhouding 

bestond noch enig loon werd voorzien. Volgens haar liggen de constitutieve bestanddelen van 

zwartwerk niet voor, of kan minstens uit de loutere redactie van het niet-gevoegde proces-verbaal niet 

worden nagegaan of deze bestanddelen in casu voorliggen. 
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De Raad stelt vast dat het betrokken proces-verbaal zelf zich niet in het administratief dossier bevindt, 

maar op dit proces-verbaal wordt wel ingegaan onder de hoofding “4. Informatie over een (gerechtelijk) 

feit betreffende de betrokkene” van het “administratief rapport: illegaal verblijf. zwartwerk” van 15 

februari 2020. Uit deze informatie blijkt dat het proces-verbaal wordt opgesteld door de politiebeambte 

S. van de politiezone Lokeren. Er wordt hierbij aangegeven dat de lokale politie op 15 februari 2020, in 

het kader van een gerechtelijke actie in samenwerking met de inspectiediensten, de kapperszaak K. 

controleerde. Er wordt gesteld dat er bij binnenkomst twee klanten aanwezig zijn en twee mannen die 

het haar van de klanten knippen, met name enerzijds de zaakvoerder M. E. en anderzijds H. B. (zijnde 

de verzoekende partij). Er wordt nogmaals gesteld dat de betrokkene het haar van een klant knipt. 

Vervolgens wordt de verzoekende partij gevraagd naar haar identiteitsdocumenten, waarop zij meldt 

over geen documenten te beschikken. Volgens de zaakvoerder zouden de documenten van de 

verzoekende partij thuis in Frankrijk liggen, even later wordt gemeld dat deze in Sint-Niklaas liggen, 

maar er kan geen adres worden opgegeven. Verder wordt aangegeven dat de verzoekende partij een 

foto van haar Franse verblijfstitel toont op haar gsm en dat later blijkt dat zij in het bezit is van een 

Franse verblijfstitel, een Marokkaanse identiteitskaart en een Marokkaans rijbewijs. Verder wordt nog 

vermeld dat een proces-verbaal illegale tewerkstelling wordt opgesteld door “TSW” te Sint-Niklaas en 

dat sprake is van betrapping op heterdaad. 

 

De verzoekende partij maakt met haar betoog niet duidelijk op grond waarvan de gemachtigde op basis 

van deze informatie niet kon oordelen dat de verzoekende partij niet in het bezit is van een arbeidskaart 

of van een single permit. Zij legt ook bij haar verzoekschrift overigens geen enkel bewijs voor dat dit wel 

het geval zou zijn.  

 

In de mate dat de verzoekende partij in het verzoekschrift voorhoudt dat er geen gezagsverhouding 

bestond noch enig loon was voorzien, stelt de Raad vast dat dit wordt tegengesproken door de eigen 

verklaringen van de verzoekende partij op 15 februari 2020 die eveneens blijken uit het voormelde 

administratief rapport van 15 februari 2020. Daarin gaf zij immers aan dat zij op basis van advies van 

een advocaat meende dat zij ongelimiteerd in België mocht werken, dat zij op 13 februari 2020 in het 

kapsalon is beginnen werken, dat zij “op vrijdag” ook werkte en “vandaag” eveneens. Zij verklaarde dat 

zij 50 procent van de winst van de gewerkte dagen zou ontvangen, dat zij nog niets ontvangen heeft en 

dat zij schatte dat zij 65 euro zou krijgen. 

 

Met haar betoog kan de verzoekende partij niet aannemelijk maken dat de vaststellingen van de 

gemachtigde in het kader van artikel 7, eerste lid, 8° van de vreemdelingenwet niet zouden 

beantwoorden aan de gegevens die blijken uit het administratief dossier. Ook kan zij niet aannemelijk 

maken dat het kennelijk onredelijk was van de gemachtigde om op basis van de gegevens die blijken uit 

het administratief dossier, waaronder het proces-verbaal van de politiezone Lokeren waarnaar in het 

administratief rapport van 15 februari 2020 wordt verwezen, te oordelen dat de verzoekende partij niet in 

het bezit was van een arbeidskaart of single permit. 

 

De vaststelling van de gemachtigde dat de verzoekende partij zich bevindt in een geval zoals voorzien 

in het voormelde artikel 7, eerste lid, 8°, volstaat reeds om het opleggen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten te schragen. Het tweede motief, gesteund op artikel 7, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet, is dan ook overtollig geworden. De eventuele gegrondheid van het betoog van de 

verzoekende partij gericht tegen dit overtollig motief kan de wettigheid van de bestreden beslissing dan 

ook niet aantasten, zodat op dit betoog niet verder moet worden ingegaan.  

 

Het tweede onderdeel van het enig middel van de verzoekende partij heeft betrekking op de afwezigheid 

van een termijn om het grondgebied te verlaten. 

 

De verzoekende partij geeft aan dat haar geen termijn werd verleend om het grondgebied te verlaten 

omwille van het bestaan van een risico op onderduiken enerzijds en het feit dat zij een gevaar voor de 

openbare orde zou zijn anderzijds. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat dit onderdeel steunt op artikel 74/14, § 3, 1° en 3° van de 

vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

“§ 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

(...) 

§ 3. Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien : 

1° er een risico op onderduiken bestaat, of; (...) 
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3° de onderdaan van een derde land een bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid, 

of; (...) 

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.” 

 

Het voormelde artikel 74/14, § 3, 1° heeft betrekking op het risico op onderduiken. De verzoekende partij 

voert aan dat in haar hoofde een risico op onderduiken wordt weerhouden, omdat zij geen 

verblijfsaanvraag of verzoek om internationale bescherming heeft ingediend en omdat zij niet zou 

hebben meegewerkt met de overheden. Volgens haar missen beide overwegingen feitelijke grondslag, 

omdat zij over een verblijfskaart op Frans grondgebied beschikt en derhalve gerechtigd was om op 

Belgisch grondgebied te verblijven, en omdat zij zich helemaal niet aan de overheden heeft onttrokken, 

laat staan enige verwijderingsmaatregel heeft omzeild, want dat zij op het ogenblik van de bestreden 

beslissing nauwelijks zes dagen op Belgisch grondgebied was. 

 

De Raad stelt vooreerst was dat de gemachtigde in de betrokken motivering geenszins overweegt dat 

de verzoekende partij enige verwijderingsmaatregel zou hebben omzeild. Ook blijkt niet dat hij zou 

betwisten dat zij over een Franse verblijfstitel beschikt. De gemachtigde oordeelt echter dat de 

verzoekende partij niet kan aantonen sedert wanneer zij in België verblijft en dat uit het administratief 

dossier niet blijkt dat zij haar verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. 

Daarnaast stelt hij dat de verzoekende partij zich niet heeft aangemeld bij de gemeente binnen de door 

artikel 5 van de vreemdelingenwet bepaalde termijn en dat zij geen bewijs levert dat zij op hotel logeert.  

 

Het voormelde artikel 5 luidt als volgt: 

 

“De vreemdeling die niet logeert in een logementenhuis dat onderworpen is aan de wetgeving 

betreffende de controle der reizigers, moet zich, binnen drie werkdagen nadat hij het Rijk is 

binnengekomen, laten inschrijven bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij logeert, tenzij hij 

behoort tot een der categorieën van vreemdelingen die de Koning van deze verplichting heeft 

vrijgesteld.   

De Koning bepaalt de wijze van inschrijving en het model van het attest dat bij de inschrijving wordt 

afgegeven en daarvan bewijs levert.” 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij op zich niet betwist dat zij de in de bestreden beslissing 

vermelde stappen niet heeft gezet. Zulke stappen blijken tevens niet uit het administratief dossier. De 

verzoekende partij meent echter dat zij op grond van haar Franse verblijfskaart gerechtigd was om op 

Belgisch grondgebied te verblijven en dat zij op het ogenblik van de bestreden beslissing nauwelijks zes 

dagen op het Belgisch grondgebied was. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij uit het oog verliest dat de gemachtigde uitdrukkelijk 

motiveert dat zij niet kan aantonen sedert wanneer zij in België verblijft. Door in haar verzoekschrift 

louter te beweren dat zij nauwelijks zes dagen (met name sinds 9 februari 2020) op het Belgisch 

grondgebied verbleef, zonder zelfs maar een begin van bewijs voor te leggen, kan zij geen afbreuk doen 

aan deze vaststelling van de gemachtigde. Ook uit het administratief dossier blijkt niet dat de 

verzoekende partij enig bewijs in dit verband heeft voorgelegd. Uit het administratief rapport van 15 

februari 2020 blijkt slechts dat zij verklaarde op 10 februari 2020 met de trein vanuit Lille naar Lokeren te 

zijn gekomen, maar uit dit rapport blijkt niet zij deze verklaringen op enigerlei wijze heeft onderbouwd. 

De verzoekende partij kan dan ook niet voorhouden dat het kennelijk onredelijk zou zijn van de 

gemachtigde om vast te stellen dat zij niet kan aantonen sedert wanneer zij in België verblijft. Zij maakt 

in haar verzoekschrift verder niet duidelijk op grond waarvan zij aanneemt dat zij met een Franse 

verblijfskaart onbeperkt op het Belgische grondgebied zou mogen verblijven, ongeacht het moment 

waarop zij in België is aangekomen.  

 

Daarnaast zet de verzoekende partij ook niet uiteen op welke manier het relevant zou zijn dat zij zich op 

het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing op 15 februari 2020 nog maar zes dagen op 

het Belgisch grondgebied bevond, zelfs als dit zou kunnen worden aangenomen, wanneer het door de 

gemachtigde aangehaalde artikel 5, eerste lid van de vreemdelingenwet oplegt dat “de vreemdeling die 

niet logeert in een logementenhuis dat onderworpen is aan de wetgeving betreffende de controle der 

reizigers” zich binnen de drie werkdagen laat inschrijven bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij 

logeert. De verzoekende partij zet geenszins uiteen, laat staan dat zij aantoont, dat zij van deze 

verplichting zou zijn vrijgesteld, dat deze termijn op het moment van het nemen van de bestreden 

beslissing nog niet verstreken was of dat voor haar een langere termijn zou gelden. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

 

Met haar betoog kan de verzoekende partij niet aannemelijk maken dat de overwegingen van de 

gemachtigde waarop hij het risico op onderduiken heeft gestoeld, feitelijke grondslag missen. Zij kan 

dan ook geen afbreuk doen aan het motief gestoeld op artikel 74/14, § 3, 1° van de vreemdelingenwet, 

dat het niet-toestaan van een termijn voor vrijwillig vertrek onderbouwt. 

 

De vaststelling van de gemachtigde dat het voormelde artikel 74/14, § 3, 1° op de verzoekende partij 

van toepassing is, volstaat reeds om het opleggen van geen termijn om het grondgebied te verlaten te 

schragen. Het tweede motief, gesteund op artikel 74/14, § 3, 3° van de vreemdelingenwet, is dan ook 

overtollig geworden. De eventuele gegrondheid van het betoog van de verzoekende partij gericht tegen 

dit overtollig motief kan de wettigheid van de bestreden beslissing dan ook niet aantasten, zodat op dit 

betoog niet verder moet worden ingegaan.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet 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. 

 

4. Korte debatten 

 

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

de bestreden beslissing. 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 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er moet derhalve geen uitspraak 

worden gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf juni tweeduizend twintig door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 

 

 

 

 

 

  


