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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 28.232 van 29 mei 2009
in de zaak RvV X II

In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van X

tegen:

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 18
maart 2009 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 12 februari 2009 tot uitsluiting
van de toepassing van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.

Gezien de regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 29 april 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 mei
2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. SOENEN en van
advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten

Verzoeker, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, dient op 28 augustus 2008 een
aanvraag in om machtiging tot verblijf, gesteund op artikel 9 ter van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Op 12 februari 2009 neemt de gemachtigde ambtenaar van de minister de beslissing van
weigering van verblijf. Dit is de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt:

"in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door
artikel 5 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980,
deel ik u mee dat betrokkene uitgesloten wordt van het voordeel van voornoemd artikel 9ter
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gezien er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene handelingen gepleegd
heeft bedoeld in artikel 55/4 van de genoemde wet van 15 september 2006, te weten:
Redenen:
Dat hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd, m.n. betrokkene werd op 23/01/2009 veroordeeld tot
een gevangenisstraf van 5 jaar wegens het plegen van een moord."

2. Rechtspleging

2.1. Verzoeker vraagt het voordeel van de kosteloze rechtsbijstand.

2.2. In de huidige stand van zaken heeft de Raad geen bevoegdheid om zich uit te spreken
over een verzoek betreffende het verlenen van de kosteloze rechtsbijstand.

Op verzoekers vraag wordt derhalve niet ingegaan.

3. Onderzoek van het beroep

3.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht vervat in
de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van het Europees
Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (EVRM) en van “een (niet bestaand) art. 55/4 Wet van 15/09/2006.”

Hij betoogt dat er een manifeste beoordelingsfout is begaan. Verzoeker lijdt aan een ernstig
ziektebeeld waarvoor behandeling noodzakelijk is. Het motief van de bestreden beslissing
dat hij veroordeeld is voor moord is foutief want verzoeker is veroordeeld tot een
gevangenisstraf van vijf jaren voor doodslag door uitlokking. De uitlokking betreft een
strafverminderende verschoningsgrond bij doodslag. Voorts maakt de bestreden beslissing
toepassing van het niet bestaande artikel 55/4 van de wet van 15 september 2006 dat
verzoeker niet kan terugvinden. In zoverre toepassing wordt gemaakt van artikel 55/4 van de
Vreemdelingenwet merkt verzoeker op dat hij geen subsidiaire beschermingsstatus vroeg,
maar een aanvraag indiende omwille van ernstige medische redenen. Omdat er geen
wettelijke basis is om tot uitsluiting over te gaan kan niet bij analogie in uitzonderingen
worden voorzien. De bestreden beslissing is foutief en dient nietig verklaard te worden.

Verzoeker adstrueert zijn middel als volgt:

"Dat de verwerende partij in de bestreden beslissing, genomen ten aanzien van de verzoeker
een manifeste beoordelingsfout begaat, door aan de verzoeker mede te delen dat hij
uitgesloten wordt..
Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten
liggen, doch dat er eveneens moet nagegaan worden of de administratieve rechtshandeling
rationeel te verantwoorden is.
Dat de verzoeker dient op te merken dat zijn verzoek tot verblijfsmachtiging wegens
medische redenen (art. 9ter Vreemdelingenwet) zowel ontvankelijk als gegrond voorkomt.
De verzoeker lijdt immers aan een ernstig ziektebeeld waarvoor behandeling noodzakelijk is.
De nodige bewijzen hiervan werden voorgelegd (zie .
Evenwel dient waargenomen te worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken weigert om
verzoekers aanvraag te behandelen.
A) Gebrekkige motivering
- De Dienst Vreemdelingenzaken sluit de verzoeker uit omdat hij veroordeeld zou zijn wegens
moord.
De verzoeker is weliswaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaren door het Hof van
Assisen te Gent maar niet wegens moord.
De verzoeker wenst op te merken dat hij veroordeeld is wegens doodslag door uitlokking.
Dit maakt wel degelijk een verschil uit. De verzoeker is immers door het slachtoffer uitgelokt
geworden en heeft om die redenen een spijtige daad begaan. De uitlokking betreft een
strafverminderende verschoningsgrond bij doodslag.
Het gaat hier dus niet om een moord!
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De motivering is derhalve materieel gezien foutief.
- De Dienst Vreemdelingenzaken maakt toepassing van art. 55/4 van de Wet van 15/09/2006.
De verzoeker vindt deze wetsbepaling nergens terug.
De Dienst Vreemdelingenzaken baseert zich derhalve op een niet-bestaand artikel.
De beslissing is dan ook manifest nietig.
De Vreemdelingenwet bevat een art. 55/4 doch die spreekt van het toekennen van de
subsidiaire beschermingsstatus. Dit artikel wordt hierna weergegeven :
[Art. 55/4
Een vreemdeling wordt uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer er ernstige
redenen zijn om aan te nemen dat:
a) hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid
heeft gepleegd zoals gedefinieerd in de internationale instrumenten waarmee wordt beoogd
regelingen te treffen ten aanzien van dergelijke misdrijven;
b) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en
beginselen van de Verenigde Naties als vervat in de preambule en de artikelen 1 en 2 van het
Handvest van de Verenigde Naties;
c) hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd;
De verzoeker vroeg in casu verblijfsmachtiging aan omwille van ernstige medische redenen,
die trouwens niet door de verwerende partij ontkend worden.
Aangezien er geen wettelijke basis is om over te gaan tot de bestreden beslissing van
uitsluiting kan niet bij analogie in uitzonderingen voorzien worden."

In de repliekmemorie volhardt verzoeker in zijn middelen.

3.2. Vooreerst merkt de verwerende partij in haar nota met opmerkingen op dat de bestreden
beslissing genoegzaam werd gemotiveerd, zowel in rechte als in feite. De bestreden
beslissing verwijst naar de juridische grondslag, met name naar artikel 9 ter van de
Vreemdelingenwet. Verzoeker kent de motieven nu hij ze aanvecht in het verzoekschrift.
Voorts blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker veroordeeld werd voor moord. Met
citering van de toepasselijke wetgeving wijst de verwerende partij erop dat er in elk geval
ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij handelingen heeft gepleegd bedoeld in artikel
55/4 van de wet van 15 september 2006. Verder in de nota verwijst de verwerende partij
naar artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker heeft onmiskenbaar een ernstig
misdrijf gepleegd. De bestreden beslissing is correct gemotiveerd. Het middel is ongegrond.

3.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, dat stelt dat beslissingen
met redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de
motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich
tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. Ze verplichten
de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de
beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende"
impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het
gewicht van de genomen beslissing
De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing
gelezen worden, zodat de verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft
kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de
beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. De bestreden beslissing vermeldt de
toepasselijke juridische grondslag van de bestreden beslissing, met name artikel 9 ter van de
Vreemdelingenwet. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de
bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is
bereikt (zie o.a. RvS 2 februari 2007, nrs. 167.407 en 167.411). Terzake merkt de Raad op
dat weliswaar bij materiële misslag de bestreden beslissing ook verwijst naar artikel 55/4 van
de wet van 15 september 2006, maar uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker terecht
begrepen heeft dat artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet bedoeld werd, nu hij dit artikel
aanhaalt en bespreekt.
Verzoeker bespreekt in zijn verzoekschrift bovendien de motieven die de bestreden
beslissing schragen, zodat hij niet kan voorhouden deze niet te kennen. Uit het betoog van
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verzoeker blijkt dat hij de motivering inhoudelijk bekritiseert en derhalve de schending van de
materiële motiveringsplicht aanvoert. Onderzoek van de materiële motiveringsplicht vergt in
casu onderzoek van de artikelen 9 ter en 55/4 van de Vreemdelingenwet.

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument en die op
zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of
fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling
wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft,
kan een machtiging tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.
De vreemdeling dient alle nuttige inlichtingen aangaande zijn ziekte over te maken. De
beoordeling van het bovenvermeld risico en van de mogelijkheden van behandeling in het land
van oorsprong of het land waar hij verblijft, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer die
daaromtrent een advies verschaft. Hij kan zonodig de vreemdeling onderzoeken en een
bijkomend advies inwinnen van deskundigen.
De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing
op :
- de asielzoeker wiens asielaanvraag niet het voorwerp van een definitieve beslissing heeft

uitgemaakt of die een overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar verklaard administratief cassatieberoep heeft
ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep
is uitgesproken;
- de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in
België, op geldige wijze aantoont.
§ 2. De in § 1 vermelde deskundigen worden benoemd door de Koning bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad. De Koning stelt de procedureregels vast bij een
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en bepaalt eveneens de wijze van bezoldiging
van de in het eerste lid vermelde deskundigen.
§ 3. De minister of zijn gemachtigde verklaart de ingeroepen elementen onontvankelijk in de
gevallen opgesomd in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter
ondersteuning van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in
het kader van een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op
grond van de huidige bepaling.
§ 4. De bedoelde vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer
de minister of zijn gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat
de betrokkene handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4.”

Artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“Een vreemdeling wordt uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer er
ernstige redenen zijn om aan te nemen dat :
a) hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid
heeft gepleegd zoals gedefinieerd in de internationale instrumenten waarmee wordt beoogd
regelingen te treffen ten aanzien van dergelijke misdrijven;
b) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en
beginselen van de Verenigde Naties als vervat in de preambule en de artikelen 1 en 2 van het
Handvest van de Verenigde Naties;
c) hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd;
Het eerste lid is van toepassing op personen die aanzetten tot of anderszins deelnemen aan
de hierboven genoemde misdrijven of daden.”

Uit de lezing van deze bepalingen blijkt dat de verwerende partij gerechtigd is om verzoeker
uit te sluiten en diens aanvraag te weigeren indien hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd. De
bestreden beslissing maakt melding van het plegen van een moord. Verzoeker houdt voor
dat hij veroordeeld werd voor het plegen van doodslag door uitlokking, waarbij rekening moet
gehouden worden met de verschoningsgrond. Daargelaten de vraag of deze grief belang
toont nu in casu verzoeker niet betwist dat hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van
vijf jaren voor het plegen van doodslag, wat kennelijk redelijkerwijze een ernstig misdrijf kan
worden genoemd, dient de Raad vast te stellen dat verzoeker zijn bewering niet met het
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minste bewijs staaft. Uit het administratief dossier blijkt dat aan de Dienst Vreemdelingen-
zaken werd gemeld dat verzoeker werd opgesloten op 15 januari 2009 voor het misdrijf
“moord”. Verzoeker weerlegt dit gegeven niet met enig bewijs. De Raad is 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
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 (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624), wat in casu het geval is. Het is niet
kennelijk onredelijk op basis van deze meldingsfiche te oordelen dat verzoeker een ernstig
misdrijf heeft gepleegd en derhalve van de toepassing van artikel 9 ter van de
Vreemdelingenwet wordt uitgesloten, nu artikel 9 ter, §4 de toepassing voorziet van een
uitsluiting voor handelingen beschreven in artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet, in casu het
plegen van een ernstig misdrijf. Evenmin toont verzoeker met zijn betoog aan dat voormelde
bepalingen onjuist zijn toegepast.

Voorts wijst de Raad erop dat het aanvoeren van een niet bestaand wetsartikel niet kan
leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.

Tot slot laat verzoeker na aan te tonen op welke wijze hij artikel 3 EVRM geschonden acht.
Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift
op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter
ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze
bepaling moet 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 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1
oktober 2006, nr. 135.618). Het onderdeel voldoet hier niet aan en is in die mate
onontvankelijk.

3.4. Verzoeker heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:



RvV X / Pagina 6 van 6

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig mei tweeduizend
en negen door:

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN. M. BEELEN.


