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 nr. 242 975 van 26 oktober 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ALENKIN 

Gijzelaarsstraat 21 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie  

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 22 juli 2020 heeft 

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

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

en Migratie van 4 juni 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot het opleggen 

van een inreisverbod (bijlagen 13 en 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 27 juli 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 september 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 

september 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. ALENKIN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. RAUX, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 4 juni 2020 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten en de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod voor vier jaar. Dit 

zijn de bestreden beslissingen, die verzoekster op 7 juli 2020 ter kennis worden gebracht. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten is gemotiveerd als volgt: 
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“Aan de Mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam: [B.] 

Voornaam: [N.]  

Geboortedatum: […] 

Geboorteplaats: / 

Nationaliteit: Onbepaald 

 

In voorkomend geval, alias: [B.N.] Roemenië 

 

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, 

 

onmiddellijk na de kennisgeving. 

 

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: 

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

documenten. 

x 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum/verblijfstitel. 

 

Betrokkene bood zich op 23.04.2020 aan te Rijkevorsel om haar aanwezigheid in België te melden. Zij 

verklaarde dat ze in België toekwam op 26.03.2020. Bij de melding van zijn aanwezigheid legde zij een 

Roemeense identiteitskaart voor met nr. […]. Betrokkene werd vervolgens in het bezit gesteld van een 

bijlage 3ter wat haar recht op verblijf geeft van drie maanden. Na controle van de voorgelegde 

Roemeense identiteitskaart door de Centrale Directie van de technische en wetenschappelijke politie 

(Centrale dienst voor de bestrijding van valse documenten) bleek dat de identiteitskaart een niet 

authentiek document is (analyseverslag Centrale dienst bestrijding valse documenten van 30.04.2020 

met referentie RR-2020-001061-AZ-2020-001447) en het om een vervalsing gaat. Met andere woorden 

heeft de betrokkene zich in België gemeld als EU burger op basis van een niet authentiek document. De 

betrokkene heeft niet bewezen dat zij in werkelijkheid een nationaliteit van één van de EU lidstaten 

bezit. Het verblijfsrecht (bijlage 3ter) werd dus verkregen door fraude. 

 

Een proces-verbaal werd opgemaakt te haren laste wegens gebruik van vals documenten (PV nummer 

TU.21.L5.002151/2020 van de politiezone van Kempen Noord-Oost). Gezien het bedrieglijk karakter van 

deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door haar gedrag geacht wordt de openbare orde te 

kunnen schaden. 

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat er sprake is van een gezinsleven van betrokkene of van 

minderjarige kinderen. Uit het administratief dossier blijkt ook niet dat er sprake is van enige medische 

problematiek die betrokkene verhindert om terug te keren naar haar land van herkomst. 

 

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: 

x Artikel 74/14 §3,1°: er bestaat een risico op onderduiken. 

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

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 
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2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten gebruikt, 

of heeft fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt. 

 

Betrokkene bood zich op 23.04.2020 aan te Rijkevorsel om haar aanwezigheid in België te melden. Zij 

verklaarde dat ze in België toekwam op 26.03.2020. Bij de melding van zijn aanwezigheid legde zij een 

Roemeense identiteitskaart voor met nr. […]. Betrokkene werd vervolgens in het bezit gesteld van een 

bijlage 3ter wat haar recht op verblijf geeft van drie maanden. Na controle van de voorgelegde 

Roemeense identiteitskaart door de Centrale Directie van de technische en wetenschappelijke politie 

(Centrale dienst voor de bestrijding van valse documenten) bleek dat de identiteitskaart een niet 

authentiek document is (analyseverslag Centrale dienst bestrijding valse documenten van 30.04.2020 

met referentie RR-2020-001061 -AZ-2020-001447) en het om een vervalsing gaat. Met andere woorden 

heeft de betrokkene zich in België gemeld als EU burger op basis van een niet authentiek document. De 

betrokkene heeft niet bewezen dat zij in werkelijkheid een nationaliteit van één van de EU lidstaten 

bezit. Het verblijfsrecht (bijlage 3ter) werd dus verkregen door fraude. 

 

[…] 

 

Een proces-verbaal werd opgemaakt te haren laste wegens gebruik van vals documenten (PV nummer 

TU.21.L5.002151/2020 van de politiezone van Kempen Noord-Oost). Gezien het bedrieglijk karakter van 

deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door haar gedrag geacht wordt de openbare orde te 

kunnen schaden.” 

 

Het inreisverbod is daarnaast gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de Mevrouw, die verklaart te heten: 

Naam : [B.] 

voornaam : [N.] 

geboortedatum : […] 

geboorteplaats : / 

nationaliteit : Onbepaald 

 

In voorkomend geval, alias: [B.N.] Roemenië 

 

wordt een inreisverbod voor 4 jaar opgelegd voor het volledige Schengengrondgebied. 

 

Wanneer betrokkene evenwel in het bezit is van een geldige verblijfstitel afgeleverd door één van de 

lidstaten, dan geldt dit inreisverbod enkel voor het grondgebied van België. 

 

De beslissing tot verwijdering van 4.06.2020 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: 

 

  

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of  misleidende informatie of valse of vervalste documenten gebruikt, 

of heeft fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt. Betrokkene bood zich op 23.04.2020 

aan te Rijkevorsel om haar aanwezigheid in België te melden. Zij verklaarde dat ze in België toekwam 

op 26.03.2020. Bij de melding van zijn aanwezigheid legde zij een Roemeense identiteitskaart voor met 

nr.[…]. Betrokkene werd vervolgens in het bezit gesteld van een bijlage 3ter wat haar recht op verblijf 

geeft van drie maanden. Na controle van de voorgelegde Roemeense identiteitskaart door de Centrale 

Directie van de technische en wetenschappelijke politie (Centrale dienst voor de bestrijding van valse 
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documenten) bleek dat de identiteitskaart een niet authentiek document is (analyseverslag Centrale 

dienst bestrijding valse documenten van 30.04.2020 met referentie RR-2020-001061–AZ-2020-001447) 

en het om een vervalsing gaat. Met andere woorden heeft de betrokkene zich in België gemeld als EU 

burger op basis van een niet authentiek document. De betrokkene heeft niet bewezen dat zij in 

werkelijkheid een nationaliteit van één van de EU lidstaten bezit. Het verblijfsrecht (bijlage 3ter) werd 

dus verkregen door fraude. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

Om de volgende reden(en) gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van vier/vijf 

jaar:  

Overeenkomstig artikel 74/11, §1, 3° alinea van de Wet 15/12/1980 heeft: 

x de onderdaan van een derde land fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt, teneinde 

toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden 

 

Betrokkene bood zich op 23.04.2020 aan te Rijkevorsel om haar aanwezigheid in België te melden. Zij 

verklaarde dat ze in België toekwam op 26.03.2020. Bij de melding van zijn aanwezigheid legde zij een 

Roemeense identiteitskaart voor met nr.[…]. Betrokkene werd vervolgens in het bezit gesteld van een 

bijlage 3ter wat haar recht op verblijf geeft van drie maanden. Na controle van de voorgelegde 

Roemeense identiteitskaart door de Centrale Directie van de technische en wetenschappelijke politie 

(Centrale dienst voor de bestrijding van valse documenten) bleek dat de identiteitskaart een niet 

authentiek document is (analyseverslag Centrale dienst bestrijding valse documenten van 30.04.2020 

met referentie RR-2020-001061–AZ-2020-001447) en het om een vervalsing gaat. Met andere woorden 

heeft de betrokkene zich in België gemeld als EU burger op basis van een niet authentiek document. De 

betrokkene heeft niet bewezen dat zij in werkelijkheid een nationaliteit van één van de EU lidstaten 

bezit. Het verblijfsrecht (bijlage 3ter) werd dus verkregen door fraude .Een proces-verbaal werd opge-

maakt te haren laste wegens gebruik van vals documenten (PV nummer TU.21.L5.002151/2020 van de 

politiezone van Kempen Noord-Oost). Gezien het bedrieglijk karakter van deze feiten, kan worden 

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

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat er sprake is van een gezinsleven van betrokkene of van 

minderjarige kinderen. Uit het administratief dossier blijkt ook niet dat er sprake is van enige medische 

problematiek die betrokkene verhindert om terug te keren naar haar land van herkomst.  

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. 

 

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

Belgische Staat te misleiden  en einde in België te kunnen verblijven. Gelet op al deze elementen, het 

belang van de immigratiecontrole en de poging tot fraude, is een inreisverbod van 4 jaar proportioneel.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), van de 

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

handelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), 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) en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij verstrekt de volgende uiteenzetting bij haar middel:  

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier én op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

Het ernstig en moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van verzoekster bij het indienen van huidig 

verzoek tot nietigverklaring van de bestreden beslissing en tot schorsing van de tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing is zéér actueel aangezien de bestreden beslissing aan verzoeker een verblijf in 
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België/andere Schengenlanden ontzegd wordt ondanks verzoekster van mening is dat zij op het 

moment van de feiten legaal in België verbleef en een slachtoffer van mensenhandel was. 

Zij heeft de Belgische wetgeving niet wetens en willens geschonden. 

Verzoekster stelt dat zij in deze situatie een slachtoffer van mensenhandel was in handen van een 

criminele organisatie van mensenhandelaars. 

Verzoekster kwam naar België op 26 maart 2014 met de bedoeling om te werken. 

Zij is aangekomen in Schengengrondgebied met een Pools werkvisum op 7 maart 2020 en kwam eerst 

naar Polen. 

Wat betreft het werk in België: werd er aan verzoekster voorgesteld om voor een vergoeding van 400 

euro een Roemeense ID-kaart op te stellen om officieel in België te mogen werken. 

Zij dacht dat het over een officieel werk ging en was in deze bedrogen. Zij dacht dat de Roemeense ID-

kaart juist was. 

De mensen waarvan verzoekster de juiste identiteit niet kende gaven haar een Roemeense kaart met 

haar naam en met haar geboortedatum. 

Verzoekster dacht daarom wegens haar naïviteit dat de tewerstelling legaal zou zijn. 

Het was echter niet het geval en zij kan in deze zaak eventueel te worden gelijkgesteld met een 

slachtoffer van mensenhandel. 

De ID-kaart van Roemenië werden aan haar gegeven, alles was georganiseerd door onbekende 

mensenhandelaars. 

Verzoekster was bijgevolg in feite een object van manipulaties van de mensenhandelaars. 

De aanvraag tot inschrijving in het gemeentehuis werd tevens schriftelijk gedaan zonder haar 

persoonlijke aanwezigheid en verzoekster werkte ongeveer 1 maand bij [B.] bvba te Ravels, zij mocht 

denken omwille van haar naïviteit dat het officieel was. 

Verzoekster was bijgevolg bedrogen. Er werd tevens aan haar een adres bepaald waar zij diende te 

wonen. 

Na een politiecontrole bij de werkgever hebben de mensen voor verzoekster een andere ID-kaart van 

Roemenië opgemaakt, deze keer op naam van een zekere «[C.V.]». 

Verzoekster dacht dat de eerste ID-kaar van Roemenië juist was, zij mocht deze daarom niet weggooien 

na de controle van de politie op de plaats van haar tewerkstelling. 

Zij gaf deze ID-kaart aan de politie op hun vraag op 7 juli 2020. 

Verzoekster stopte dezelfde dag haar werk bij deze werkgever [B.] bvba te Ravels. 

Verzoekster mocht deze tweede ID-kaart nooit zien, nooit in handen nemen. De mensenhandelaars 

(verzoekster kent enkel een persoon die zich Vladimir noemde) hebben met deze kaart opnieuw een 

electronische inschrijving voor een adres aangevraagd, verzoekster zelf had met deze aanvraag niets te 

maken. 

Wat betreft de tweede ID-kaart had zij deze nooit in handen en nooit gezien. 

Op 7 juli 2020 kwam politie naar verzoekster en mochten de 2 bestreden beslissingen werden betekend. 

De mensenhandelaars konden de tweede kaart van verzoekster met een andere naam en geboorte-

datum, maar met foto van verzoekster gebruiken voor slechte doeleinden. 

Verzoekster zelf had met deze niets te maken. 

Verzoekster heeft tevens een partner in België de heer [K.T.], met Bulgaarse nationaliteit, momenteel 

zittende in een echtscheidingsprocedure. 

Hij en verzoekster willen trouwen zo spoedig mogelijk na zijn echtscheiding. 

Verzoekster verbleef in België op zijn adres. 

De terugkeer van verzoekster is momenteel tevens moeilijk omwille van pandemie van de coronavirus. 

Haar Poolse visum is nog geldig tot 7 november 2020. Het verblijf van verzoekster op het grondgebied 

van Schengen is bijgevolg legaal. 

Verzoekster stelt dat zij in deze situatie een slachtoffer van mensenhandel was, een slachtoffer van een 

criminele organisatie van mensenhandelaars. 

Deze mensen spraken ook haar taal, een van deze werd [V.] genoemd. 

De naïviteit van verzoekster werd zwaar bestrafd door de 2 bestreden beslissingen. 

Zie haar Oekraïens paspoort en een kopie van documenten van haar partner in bijlage. 

De aanvraag voor inschrijving bij gemeente was wegens de coronavirus electronisch gedaan, zonder 

aanwezigheid van verzoekster in het gemeentehuis. 

Er bestaan geen voldoende elementen in het dossier die op illegaal verblijf van verzoekster wijzen. Haar 

Poolse werkvisum is immers nog geldig. 

Zie stuk 2 in bijlage. 

Verzoekster had haar paspoort thuis op het moment van haar aanhouding. 

Artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen zijn in casu geschonden. 

De beslissing is tevens met artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet. 
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Verzoeker meent dat hij de Belgische wetgeving niet door haar persoonlijk geschonden was en dat zij 

zelf een slachtoffer was. 

Verzoekster wou graag binnenkort een gezinshereniging aan te vragen met de voornoemde heer [K.T.]. 

Zij verwijst tevens in deze zin naar artikel 8 van het EVRM. 

De kern van belangen van verzoekster bevindt zich momenteel in België. 

Verzoeker meent dat zij persoonlijk geen fout had gemaakt. 

Deze blijkt niet duidelijk uit bijlage 13sexies (gegeven aan verzoeker). 

Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel voor verzoekster is duidelijk. 

Zij mag immers gedurende 4 jaren niet binnen in Schengenruimte/België wegens handelingen van 

mensenhandelaars. 

Verzoekster verblijft momenteel verder in België omwille van het sluiten van grenzen wegens de 

corunavirus. Zij woont tevens samen met haar bovengenoemde partner. Zij kan immers niet terugkeren 

omdat alle vluchten zijn opgezegd. 

Het is uit de bestreden beslissing helemaal niet duidelijk of een termijn om het grondgebied te verlaten 

werd gegeven aan verzoekster. 

Er zijn bijgevolg vele vragen over de bestreden beslissing. 

Het weze derhalve duidelijk dat er een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel bestaat in hoofde van 

verzoekster. 

Met het hiervoor vermelde heeft de verwerende partij geen rekening gehouden bij het nemen van de 

bestreden beslissing. 

De motivering van de bestreden beslissingen is in casu helemaal niet bevredigend.” 

 

2.2. 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 

beslissing. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat de bestreden beslissingen 

duidelijk de determinerende motieven in rechte en in feite weergeven op basis waarvan zij zijn 

genomen. 

 

Verzoekster wordt bevel gegeven om het grondgebied te verlaten op grond van artikel 7, eerste lid, 1° 

en 3° van de Vreemdelingenwet en enerzijds omdat zij op het Schengengrondgebied verblijft zonder in 

het bezit te zijn van een geldig visum of een geldige verblijfstitel en anderzijds omdat zij door haar 

gedrag wordt geacht de openbare orde te kunnen schaden. Wat dit laatste motief betreft, wordt 

verduidelijkt dat verzoekster gebruik heeft gemaakt van een valse Roemeense identiteitskaart en aan de 

hand van dit stuk bij de gemeente een zogenaamde bijlage 3ter heeft verkregen, wat haar recht gaf op 

een verblijf van drie maanden. Er wordt verwezen naar het analyseverslag van de Centrale Dienst voor 

de Bestrijding van Corruptie van de Federale Politie van 30 april 2020 en een proces-verbaal dat werd 

opgesteld voor het gebruik van valse documenten. Verweerder stelt dat verzoekster niet heeft bewezen 

dat zij daadwerkelijk een burger van de Unie is en het verblijfsrecht, dit is de bijlage 3ter, dus werd 

verkregen door fraude. Verweerder wijst op het bedrieglijk karakter van de feiten om vast te stellen dat 

verzoekster door haar gedrag kan worden geacht de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Verweerder stelt, in de motivering van het bevel, nog vast dat uit het administratief dossier niet blijkt dat 

verzoekster een gezinsleven heeft of minderjarige kinderen. Hij stelt dat evenmin blijkt dat verzoekster 

medische problemen heeft die haar verhinderen om terug te keren naar haar land van herkomst. In deze 

omstandigheden is verweerder van mening dat de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten 

niet strijdig is met de artikelen 3 en 8 van het EVRM. 

 

Verder wordt in de motivering van het bevel nog aangegeven dat verzoekster “onmiddellijk na de 

kennisgeving” het grondgebied dient te verlaten en dat haar geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt 

toegestaan, dit met toepassing van artikel 74/14, § 3, 1° en 3° van de Vreemdelingenwet. Verweerder 

wijst in eerste instantie op een risico op onderduiken. Hij leidt dit af uit het gegeven dat verzoekster in 
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het kader van een verblijfsprocedure valse of vervalste documenten heeft gebruikt. In tweede instantie 

wordt geduid dat verzoekster een gevaar is voor de openbare orde. In dit verband worden dezelfde 

motieven gehanteerd als deze die hierboven reeds werden aangehaald. Verzoeksters stelling dat uit de 

motivering van het bestreden bevel niet duidelijk blijkt of er al dan niet een termijn om het grondgebied 

te verlaten werd gegeven, is niet ernstig.  

 

Het inreisverbod geeft daarnaast aan te zijn opgelegd in toepassing van artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° 

van de Vreemdelingenwet en omdat verzoekster voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toege-

staan. Met toepassing van het derde lid van voormelde bepaling wordt de duur van het inreisverbod op 

vier jaar bepaald, dit nu verzoekster fraude pleegde, of andere onwettige middelen gebruikte, om te 

worden toegelaten tot het verblijf of om het recht op verblijf te behouden. Verweerder verwijst opnieuw 

naar het gegeven dat verzoekster een vervalste Roemeense identiteitskaart heeft voorgelegd voor het 

verwerven van een verblijfsrecht als burger van de Unie, terwijl zij deze hoedanigheid niet heeft. Verder 

herhaalt hij dat verzoekster, gelet op het bedrieglijk karakter van deze feiten, kan worden geacht de 

openbare orde te kunnen schaden. Hij houdt er hierbij nog rekening mee dat niet blijkt dat er sprake is 

van een gezinsleven of minderjarige kinderen en evenmin van gezondheidsproblemen.  

 

De voorziene motiveringen stellen verzoekster in staat om te begrijpen op basis van welke juridische en 

feitelijke gegevens de beslissingen zijn genomen. Het doel van de formele motiveringsplicht is dan ook 

bereikt. Verzoekster maakt niet concreet aannemelijk dat de voorziene (formele) motiveringen op enig 

punt niet afdoende zouden zijn. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de wet van 29 juli 1991 wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

2.3. In de mate dat verzoekster aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de 

bestreden beslissingen ten grondslag liggen, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd om 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 om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

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

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid verder 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 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

2.4. Deze beginselen van behoorlijk bestuur worden in eerste instantie onderzocht in het licht van de 

toepassing van de bepalingen van de artikelen 7, 74/11 en 74/14 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 7, eerste lid, 1° en 3° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

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

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

[…] 

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

schaden;”. 

 

De relevante bepalingen van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet stellen verder het volgende: 

 

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

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend. 
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[…] 

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

1° er een risico op onderduiken bestaat, of; 

[…] 

3° de onderdaan van een derde land een gevaar is voor de openbare orde en de nationale veiligheid, of; 

[…] 

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

enkele termijn.” 

 

Inzake het opleggen van een inreisverbod voorziet artikel 74/11, § 1 van de Vreemdelingenwet daar-

naast als volgt: 

 

“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.” 

 

2.5. Het bevel om het grondgebied te verlaten steunt, zowel wat de grond ervan betreft als wat de 

afwezigheid van een termijn voor vrijwillig vertrek betreft, onder meer op de vaststelling dat verzoekster 

door haar persoonlijk gedrag een gevaar vormt voor de openbare orde; dit waar zij gebruik heeft 

gemaakt van een valse Roemeense identiteitskaart en aan de hand van dit stuk bij de gemeente een 

zogenaamde bijlage 3ter heeft verkregen, wat haar recht gaf op een verblijf van drie maanden. 

Verweerder stelt dat verzoekster niet heeft bewezen dat zij daadwerkelijk een burger van de Unie is en 

het verblijfsrecht, dit is de bijlage 3ter, dus werd verkregen door fraude. Verweerder wijst op het 

bedrieglijk karakter van de feiten. 

 

Verzoekster betwist de feiten an sich niet, maar stelt dat zij het slachtoffer is van mensenhandelaars. Zij 

licht toe dat zij het Schengengrondgebied op 7 maart 2020 betrad met een Pools werkvisum en eerst 

naar Polen is gegaan. Zij stelt dat haar vervolgens werd voorgesteld om voor een vergoeding van 400 

euro een Roemeense identiteitskaart op te stellen om officieel te kunnen werken in België. Zij voert aan 

dat zij in haar naïviteit dacht dat haar tewerkstelling in België legaal zou zijn. Zij dacht dat de 

Roemeense identiteitskaart “juist was” en stelt te zijn bedrogen. 

 

Verzoekster geeft momenteel aan dat zij de Oekraïense nationaliteit bezit en legt een kopie van haar 

Oekraïens paspoort voor. Verzoekster kan niet ernstig voorhouden dat zij, toen haar werd voorgesteld 

om voor een vergoeding van 400 euro een Roemeense identiteitskaart op te stellen, document dat haar 

identiteitsgegevens en foto bevat, te goeder trouw kon denken dat deze kaart haar toebehoorde of dat 

zij hiermee legaal mocht werken in België. Het is evident dat een (valse) Roemeense identiteitskaart 

verzoekster niet toelaat om legaal te werken in België. Verzoekster kon wel vermoeden dat zij, van wie 

trouwens niet blijkt dat zij ook maar enige band heeft met Roemenië, door een vergoeding van 400 euro 

te betalen niet daadwerkelijk de Roemeense nationaliteit kon verkrijgen en een authentieke Roemeense 

identiteitskaart kon voorleggen. Zij kon er redelijkerwijs niet op vertrouwen om in Polen of België 

‘zomaar’ een authentieke Roemeense identiteitskaart te verkrijgen op basis waarvan zij in België mocht 

verblijven en/of werken.  

 

Verzoekster toont geenszins met een concreet begin van bewijs aan dat zij daadwerkelijk is te 

beschouwen als slachtoffer van mensenhandel. Uit het administratief dossier blijkt ook niet dat zij zich 

eerder als dusdanig kenbaar maakte, dat zij reeds een klacht indiende of dat zij zich aanmeldde bij een 

gespecialiseerd onthaalcentrum voor dergelijke slachtoffers.  
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Het betoog van verzoekster dat de aanvraag tot inschrijving bij de gemeente elektronisch werd gedaan 

wegens het coronavirus zonder haar aanwezigheid in het gemeentehuis, is op zich verder ook niet van 

aard afbreuk te kunnen doen aan de door het bestuur gedane vaststellingen. Zoals aangegeven, toont 

verzoekster niet aan dat zij slachtoffer is van mensenhandel of dat alles buiten haar wil om is gebeurd. 

Hetzelfde geldt waar verzoekster, bovendien andermaal zonder enig begin van bewijs, stelt dat er voor 

haar een adres werd bepaald waar zij diende te wonen. Verzoekster geeft zelf aan dat zij naar België 

kwam met de bedoeling om hier te werken. Er blijkt niet dat zij hiertoe werd gedwongen, dat dit niet haar 

eigen keuze was of dat zij werd uitgebuit. 

 

Verzoekers betoog dat zij slachtoffer van mensenhandel zou zijn, wordt dus niet concreet aangetoond. 

Haar uiteenzetting dat zij niet wist dat de Roemeense identiteitskaart vals was of haar tewerkstelling in 

België niet legaal was, mist verder elke geloofwaardigheid. Rekening houdende met deze vaststellingen 

toont verzoekster niet aan dat verweerder op basis van onjuiste feitelijke gegevens of op onzorgvuldige 

of kennelijk onredelijke wijze tot zijn vaststellingen is gekomen en heeft vastgesteld dat zij door haar 

persoonlijk gedrag een gevaar is voor de openbare orde.  

 

Verzoekster betoogt nog dat na een politiecontrole bij de werkgever “de mensen voor [haar] een andere 

ID-kaart van Roemenië [hebben] opgemaakt”, opnieuw met haar foto maar deze keer met een andere 

naam. Zij stelt dat zij deze tweede identiteitskaart “nooit in handen [had] en nooit [heeft] gezien”. Zij stelt 

dat de “mensenhandelaars” met deze kaart opnieuw een elektronische inschrijving voor haar adres 

hebben gevraagd, maar zij hiermee niets te maken had. In ieder geval merkt de Raad op dat blijkens de 

stukken van het administratief dossier dit gegeven van een tweede valse Roemeense identiteitskaart 

met foto van verzoekster verweerder nog niet gekend was bij het nemen van de bestreden beslissingen, 

en dit dus ook geen rol speelde in de besluitvorming. Verzoekers betoog hieromtrent is dan ook niet 

dienstig. Het kan geen afbreuk doen aan de voorgaande bespreking. Verweerder kreeg trouwens ook 

enkel kennis, zoals gezegd na het nemen van de bestreden beslissingen, van het gegeven dat 

verzoekster een twee keer probeerde in de seizoensarbeid te werken met een andere valse Roemeense 

identiteitskaart, waarvoor twee processen-verbaal werden opgesteld enerzijds voor het gebruik van een 

vals document en anderzijds voor inbreuken betreffende sociale documenten. Dit terwijl bij de controle 

bij haar eerste werkgever dus reeds was vastgesteld dat de eerste Roemeense identiteitskaart vals was 

en er geen sprake was van een legale tewerkstelling. Het gegeven dat verzoekster bij herhaling in 

België tracht te werken met valse Roemeense identiteitskaarten wijst er geenszins op dat zij te goeder 

trouw handelde. Nog wordt, louter ten overvloede, opgemerkt dat verzoekster niet duidt hoe zij dan de 

gegevens van deze nieuwe identiteitskaart kent, indien zij deze nooit mocht zien of in handen nemen en 

zij niets te maken had met de nieuwe inschrijving die met deze kaart werd gedaan. 

 

Met haar uiteenzetting toont verzoekster niet aan dat haar geen bevel om het grondgebied te verlaten 

zonder termijn voor vrijwillig vertrek kon worden gegeven met toepassing van de artikelen 7, eerste lid, 

3° en 74/14, § 3, 3° van de Vreemdelingenwet. 

 

2.6. De kritiek van verzoekster op de toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet 

behoeft geen verdere bespreking, nu het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten reeds 

voldoende grondslag vindt in de toepassing van artikel 7, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet en de 

vaststelling dat verzoekster door haar gedrag kan worden geacht een gevaar te vormen voor de 

openbare orde.  

 

2.7. Wat het bestreden inreisverbod en het eveneens geschonden geachte artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet betreft, stelt verzoekster verder dat “de Belgische wetgeving niet door haar persoon-

lijk geschonden was en dat zij zelf slachtoffer was”. Zij stelt persoonlijk geen fout te hebben gemaakt en 

herhaalt slachtoffer te zijn van mensenhandelaars. Er werd echter reeds vastgesteld dat dit betoog 

geloofwaardigheid mist en niet kan overtuigen. Verzoekster laat na een en ander met concrete 

bewijselementen aannemelijk te maken. Aan de hand van haar betoog toont verzoekster niet aan dat 

haar geen inreisverbod met een duur van vier jaar kon worden opgelegd met toepassing van artikel 

74/11 van de Vreemdelingenwet of dat dit wetsartikel werd miskend bij het opleggen van het 

inreisverbod.  

 

2.8. Zowel wat het bevel om het grondgebied te verlaten als wat het inreisverbod betreft, dringt zich wel 

nog een beoordeling op in het licht van het door verzoekster ingeroepen gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM. Immers, niet enkel kan artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet enkel 

toepassing vinden voor zover een meer voordelige bepaling vervat in een internationaal verdrag zich 

hier niet tegen verzet, ook bij het opleggen van een inreisverbod moeten overeenkomstig artikel 74/11 
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van de Vreemdelingenwet alle relevante elementen in rekening worden gebracht, in het bijzonder wat de 

duur ervan betreft.  

 

2.9. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Het waarborgen van het recht op respect voor het privé- en/of gezins- en familieleven veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of gezins- en familieleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM. Dit privé- en/of gezins- en familieleven dient te bestaan op het moment van het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens een 

begin van bewijs aan te brengen van het privé- en/of gezins- en familieleven in de zin van artikel 8 van 

het EVRM waarop zij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn met 

inachtneming van de omstandigheden van de zaak. 

 

In de bestreden beslissingen wordt vastgesteld als volgt: “Uit het administratief dossier blijkt niet dat er 

sprake is van een gezinsleven van betrokkene of van minderjarige kinderen. […]”. Bijgevolg zijn deze 

beslissingen volgens verweerder niet in strijd met artikel 8 van het EVRM. 

 

Verzoekster betoogt samen te wonen met haar partner, de heer K.T, die de Bulgaarse nationaliteit heeft. 

Zij stelt met hem te willen trouwen van zodra hij uit de echt is gescheiden. Zij legt bij haar verzoekschrift 

zijn identiteitsdocumenten voor.  

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat verweerder voor het nemen van de bestreden beslissingen op 

de hoogte was (gesteld) van dit thans ingeroepen gezinsleven. Bovendien, de loutere samenwoning met 

een man die, volgens verzoeksters eigen verklaringen, nog getrouwd is met een andere vrouw is ook 

onvoldoende om te kunnen spreken van een beschermenswaardig gezinsleven. Verzoekster legt geen 

concrete bewijselementen voor die wijzen op een affectieve relatie, laat staan een duurzame partner-

relatie. Het louter wijzen op een samenwoning en het voorleggen van de identiteitsdocumenten van 

deze man, volstaat in dit verband niet, te meer nu deze man nog gehuwd blijkt te zijn. 

 

Verzoekster toont evenmin met concrete elementen aan dat zij zich kan beroepen op een privéleven dat 

valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. Zij kan hiervoor niet dienstig verwijzen naar een 

illegale tewerkstelling in België. 

 

Verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij kan terugvallen op een privé- of gezins- of famileleven dat 

beschermenswaardig is onder artikel 8 van het EVRM en dat ten onrechte niet in rekening is gebracht 

bij het nemen van de bestreden beslissingen.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

2.10. Voor zover verzoekster ten slotte betoogt dat zij het grondgebied van het Rijk niet kan verlaten 

omwille van de huidige covid-19-pandemie, wijst de Raad erop dat door louter te stellen dat er geen 

vluchten zijn de onmogelijkheid om het bevel op te volgen nog niet wordt aangetoond. Er blijkt ook niet 

dat het als gevolg van de genomen maatregelen tegen covid-19 niet is toegelaten terug te reizen naar 

het land waarvan men de nationaliteit heeft. De maatregelen die worden genomen in het kader van de 

coronapandemie zijn bovendien tijdelijke maatregelen en hebben nog niet tot gevolg dat de bestreden 

beslissingen onwettig zijn genomen.  

 

2.11. Verzoekster maakt met haar uiteenzetting niet aannemelijk dat de bestreden beslissingen zijn 

genomen op grond van onjuiste feitelijke gegevens, op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze of 

met overschrijding van de bevoegdheid waarover verweerder beschikt.  
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Een schending van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet of van de materiële motiveringsplicht of het 

zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond.  

 

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

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekster heeft 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 verzoekster.  

 

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 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig oktober tweeduizend twintig 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 

 


