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 nr. 256 687 van 17 juni 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Noord-Macedonische nationaliteit te zijn, op 

7 april 2021 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 8 

maart 2021 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 29 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN 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 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie neemt op 8 maart 2021 een beslissing 

tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die de bestreden 

beslissing uitmaakt, luidt als volgt:  

 

“[…] Aan de Heer:  

Nationaliteit: Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.)  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2),  

- tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven,  
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- tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten, uiterlijk op 08/03/2021.  

 

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 zal worden opgesteld door Toezicht Sociale 

Wetten).  

 

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 Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13.  

 

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

 

■ Artikel 74/14 §3, 1": 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.  

 

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 met 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 werd 

gecontroleerd door de sociale inspectie waaruit blijkt dat hij niet in bezit is van een arbeidskaart of single 

permit.“  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.Verzoeker voert in een enig middel een schending aan van artikel 7 eerste lid, 1° en 3 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 materiële motiveringsplicht 

(artikel 62 van de Vreemdelingenwet)”, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het “algemeen beginsel 

van het hoorrecht (Art. 41 van het handvest van de grondrechten van de europese unie).”  

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“[…] Aan verzoeker werd een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven om reden  

- dat verzoeker niet in bezit zou zijn van een geldig paspoort;  

- dat hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband zou hebben uitgeoefend;  

 

Geen van beide overwegingen is feitelijk juist en geen van beide overwegingen vindt grondslag in het 

dossier.  
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Primo was verzoeker wel degelijk in bezit van een geldig Macedonisch paspoort: dit bevond zich in de 

wagen van zijn schoonbroer, doch aan verzoeker werd niet de mogelijkheid geboden dit op te vragen of 

bij te brengen.  

 

Kopie van het paspoort wordt bijgebracht onder stuk 2.  

 

Verzoeker is als Macedonisch onderdaan bovendien gerechtigd om met zijn geldig biometrisch paspoort 

gedurende een periode van 90 dagen op het grondgebied van de Schengen-lidstaten te verblijven.  

 

Waar de bestreden beslissing stelt dat verzoeker niet in bezit zou zijn van een geldig paspoort, is de 

beslissing feitelijk onjuist gemotiveerd ingevolg gebrekkig onderzoek en het verzuim om verzoeker te 

horen.  

 

Secundo dient te worden opgemerkt dat verzoeker geenszins enige beroepsbedrijvigheid aan het 

uitoefenen was. Verzoeker vergezelde die dag zijn schoonbroer, doch voerde geen professionele 

activiteit voor de ene of andere partij.  

 

Het administratief dossier laat ook niet toe te concluderen tot de stelling dat verzoeker enige 

professionele activiteit zou hebben verricht waarvoor hij in bezit diende te zijn van een single permit of 

beroepskaart.  

 

De loutere overweging dat nog een PV zal worden opgesteld door “Toezicht Sociale Wetten” biedt 

onvoldoende grondslag om te concluderen tot 'zwartwerk. De beoordeling/ beslissing of zwartwerk 

voorligt komt evenmin toe aan de verbalisant van de lokale politiezone.  

 

Ook omtrent het voorgehouden zwartwerk werd verzoeker helaas niet gehoord en werd hij niet in de 

mogelijkheid gesteld zijn standpunt naar behoren kenbaar te maken.  

  

Rekening houdende met voorgaande kan een schending van art. 7, alinea 1 Vreemdelingenwet iuo. de 

materiële motiveringsplicht (art. 62 Vreemdelingenwet) iuo. de zorgvuldigheidsplicht iuo. het algemeen 

beginsel van het hoorrecht te worden aangenomen.  

 

2.2. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet heeft betrekking op de formele motiveringsplicht. Dit houdt de 

plicht in voor de verwerende partij om de motieven van een beslissing duidelijk uiteen te zetten zodat de 

betrokkene kan nagaan of het zin heeft om zich erop te verdedigen. Uit een eenvoudige lezing van de 

bestreden beslissing blijkt dat ze een motivering in rechte en in feite bevat. Uit een lezing van het 

verzoekschrift blijkt ook dat verzoeker kennis heeft van de motieven van de bestreden beslissing, 

waarvan hij de feitelijke juistheid ontkent. Hieruit blijkt dat is voldaan aan de voornaamste doelstelling 

van de formele motiveringsplicht. Een schending hiervan wordt niet aangetoond. De inhoudelijke kritiek 

wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 

2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 de beoordeling van de aanvraag 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 respect voor de zorgvuldigheidsplicht 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. 

 

2.4. Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten werd gegeven op grond van twee motieven, 

met name:  

 

- verzoeker is niet in het bezit van een geldig paspoort op het ogenblik van zijn arrestatie; dit betreft de 

toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet: verzoeker verblijft in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 van de wet vereiste documenten; 

- verzoeker is niet in het bezit van een arbeidskaart of een single permit; dit betreft de toepassing van 

artikel 7, eerste lid, 8° van de Vreemdelingenwet: verzoeker oefent een beroepsbedrijvigheid als 

zelfstandige of in ondergeschikt verband uit, zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste 

machtiging.  
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2.5. Aangezien beide motieven, op grond waarvan het bevel om het grondgebied te verlaten werd 

afgeleverd, op zichzelf schragend zijn, volstaat het dan één van deze motieven overeind kan blijven. 

 

2.6. Wat betreft de toepassing van artikel 7, eerste lid, 8° van de Vreemdelingenwet, stelt verzoeker dat 

hij “geenszins enige beroepsbedrijvigheid aan het uitoefenen was” en dat hij “die dag zijn schoonbroer 

[vergezelde], doch geen professionele activiteit [uitoefende] voor de ene of andere partij”. Verzoeker 

benadrukt dat het administratief dossier niet toelaat te concluderen dat hij enige professionele activiteit 

zou hebben verricht waardoor hij in het bezit diende te zijn van een single permit of beroepskaart. Ook 

valt hij erover dat hij niet werd gehoord over het voorgehouden zwartwerk. 

 

2.7. In het administratief dossier bevindt zich een door de federale politie opgesteld “administratief 

verslag” van 8 maart 2021, waarin wordt aangegeven dat verzoeker die dag door de RSZ-Inspectie van 

Gent werd aangetroffen bij een postsorteercentrum van Bpost. Het voormeld administratief verslag wijst 

erop dat verzoeker op 8 maart 2021 werd gehoord door de federale politie en ook de RSZ-Inspectie van 

Gent, dit op het commissariaat van de PZ Sint-Niklaas en met bijstand van een tolk. Uit voormeld 

verslag blijkt dat het zwartwerk betreft, dat verzoeker heeft verklaard dat hij reeds sinds september 2020 

is tewerkgesteld bij een bedrijf, Global Transport Solutions GCV, dat verzoeker werd gecontroleerd door 

de RSZ-inspectie van Gent en dat na verhoor blijkt dat verzoeker illegaal verblijft in het Rijk en aan 

zwartwerk doet. Verzoeker kan dan ook niet worden gevolgd in zijn betoog dat hij enkel zijn schoonbroer 

zou hebben vergezeld en dat het administratief dossier niet toelaat te concluderen dat hij enige 

professionele activiteit zou hebben verricht waardoor hij in het bezit diende te zijn van een single permit 

of beroepskaart. Verzoeker kan de waarde van een administratief verslag dat werd opgesteld door de 

federale politie, dit n.a.v. een actie van de RSZ-inspectie van Gent, niet gaan minimaliseren. De Raad 

kan het niet kennelijk onredelijk of onzorgvuldig achten dat verweerder, op grond van verzoekers eigen 

verklaringen die zijn weergegeven in het voormeld administratief verslag, dat werd opgesteld na een 

actie van de RSZ-inspectie van Gent die leidde tot een gehoor van verzoeker op het politiecommis-

sariaat zelf en waarin wordt gesteld dat “Na verhoor […] betrokken[e] illegaal [blijkt] te verblijven en aan 

zwartwerk te doen”, toepassing maakt van artikel 7, eerste lid, 8° van de Vreemdelingenwet. Zoals 

gezegd wijst voormeld administratief verslag erop dat verzoeker op 8 maart 2021 wel degelijk werd 

gehoord door de federale politie en ook de RSZ-Inspectie van Gent. Mocht hij desondanks niet in de 

mogelijkheid zijn geweest om zijn standpunt naar behoren kenbaar te maken, laat verzoeker alleszins 

na uiteen te zetten wat hij zou hebben aangebracht dat de verwerende partij tot een andersluidende 

beoordeling had kunnen leiden.  

 

2.8. De vaststellingen in de bestreden beslissing inzake de toepassing van artikel 7, eerste lid, 8° van de 

Vreemdelingenwet vinden derhalve wel degelijk steun in het administratief dossier. Verzoeker toont niet 

aan waarom het enkele gegeven dat er op het ogenblik van de totstandkoming van de bestreden 

beslissing nog geen proces-verbaal door de RSZ-Inspectie van Gent zelf werd opgemaakt, zou 

impliceren dat geen toepassing zou kunnen worden gemaakt van voormelde wetsbepaling. Ten 

overvloede wijst de Raad erop dat er zich in het administratief dossier wel een proces-verbaal tot 

vaststelling van inbreuken, opgesteld op 7 april 2021 door de RSZ-Inspectie bevindt. Hierin kan worden 

gelezen dat verzoeker onder meer verklaarde dat hij “naar België [is] gekomen om te werken”, dat hij “al 

3 of 4 maanden in België [is] sinds het begin van mijn tewerkstelling”, “dat hij elke werkdag” werkt, “3 a 4 

uur per dag” en dat hij “7,40 euro per uur [ontvangt]”, dat hij naar het magazijn van Post NL in Sint-

Niklaas komt, daar helpt met de “lading van voertuigen volgens de route bij Post Nl” en de pakjes scant. 

Dit verslag gaat gepaard met een PV van verhoor van verzoeker in bijlage 6. Verzoeker betoogt dat de 

verbalisant van de lokale politiezone geen beoordeling kan maken aangaande zwartwerk. De betrokken 

verbalisant stelde in het administratief verslag “Betreft zwartwerk” maar ook “Na verhoor blijkt 

betrokken[e] illegaal te verblijven en aan zwartwerk te doen”. Het betreft dus geen eigen beoordeling 

van de betrokken verbalisant. Het verslag is zoals gezegd een uitloper van een actie van de RSZ-

Inspectie van Gent tegen zwartwerk. Alleszins noteerde de verbalisant ook verzoekers eigen 

verklaringen dat hij aan de slag was voor een bedrijf, Global Transport Solutions GCV. Verzoeker houdt 

nergens voor dat hij hierbij zou hebben gezegd dat hij beschikte over de nodige vergunningen voor deze 

tewerkstelling.  

 

2.9. Aangezien verzoeker aldus het motief van de bestreden beslissing, waarbij toepassing wordt 

gemaakt van artikel 7, eerste lid, 8° van de Vreemdelingenwet, niet heeft weerlegd blijft de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten overeind. Een onderzoek naar het andere motief 

van deze beslissing, waarbij toepassing wordt gemaakt van artikel 7, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet, dringt zich derhalve niet op.  
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2.10. Wat betreft de motivering van de bestreden beslissing waarbij overeenkomstig artikel 74/14, §3, 1° 

van de Vreemdelingenwet wordt vastgesteld dat er een risico op onderduiken bestaat – d.i. de reden 

waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegekend – kan de Raad enkel vaststellen dat 

verzoeker deze motivering totaal onbesproken laat.  

 

2.11. Waar verzoeker een schending aanvoert van artikel 7, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, 

wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing hiervan geen toepassing maakt. Deze schending kan 

derhalve niet dienstig worden opgeworpen.  

 

Het enig middel is, in zoverre ontvankelijk, ongegrond.  

 

3. 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 Vreemdelingen-

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

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

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 zeventien juni tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


