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 nr. 71 158 van 30 november 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

16 september 2011 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 28 juli 2011 waarbij verzoeker 

uitgesloten wordt van het voordeel van de toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

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 27 oktober 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 november 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat W. DAMEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Nadat hij op 27 januari 2008 onder escorte verwijderd werd naar Casablanca diende verzoeker op 

28 september 2010 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 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 (hierna: de Vreemdelingenwet).  

 

1.2. Op 28 juli 2011 trof de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing waarbij verzoeker werd 

uitgesloten van het voordeel van de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 van 5 

beslissing wordt betekend op 19 augustus 2011 en vormt 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 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 meerdere ernstige misdrijven heeft gepleegd, m.n.  

Op 08.10.2002 werd betrokkene door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 10 

maanden gevangenisstraf wegens: mededader / verdovende middelen - onwettig bezit.  

Op 26.04.2004 werd betrokkene door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 20 

maanden gevangenisstraf wegens: mededader / diefstal met geweld of bedreiging / bendevorming - 

deelname / wapens - verweerwapen - gedragen zonder wettige reden - zonder vergunning.  

Op 07.02.2007 werd betrokkene door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 6 

maanden gevangenisstraf wegens: valsheid in geschriften en gebruik- particulieren.  

Op 12.06.2007 werd betrokkene door de correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot 2 

maanden gevangenisstraf wegens: vreemdelingen / onwettig binnenkomen of verblijf in het Rijk.  

Op 29.08.2007 werd betrokkene door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 18 

maanden gevangenisstraf wegens: afpersing / bij nacht / met voertuig om de diefstal of zijn vlucht te 

vergemakkelijken / diefstal met geweld of bedreiging / bedreigingen - mondelijk of schriftelijk - 

onder bevel of voorwaarde - criminele straf / aanranding van de eerbaarheid - met geweld of 

bedreiging - op een meerderjarige.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste een enig middel werpt verzoeker de schending op van “de beginselen van behoorlijk 

bestuur, in het bijzonder de zorgvuldigheidsplicht, het redelijkheidsbeginsel, het proportionaliteits-

beginsel en de motiveringsverplichting.” 

 

Verzoeker betoogt als volgt:  

 

“Doordat: 

De bestreden beslissing onredelijk en disproportioneel zou zijn volgens verzoeker. 

Verzoeker is van oordeel dat de beslissing voor hem een onherstelbaar nadeel met zich meebrengt. 

Enerzijds heeft verzoeker een aanvraag ingediend conform artikel 9ter en wil dit zeggen dat hij zich 

beroept op ernstige medische redenen, waarvoor hij in zijn land van herkomst geen behandeling kan 

krijgen. 

Anderzijds wordt verzoeker door de bestreden beslissing tevens uitgevoerd uit het vreemdelingen-

register en zal zijn attest van immatriculatie wordt ingetrokken. Verzoeker zal vermoedelijk op termijn 

een bevel krijgen om België te verlaten. 

Verzoeker kan echter niet terugkeren naar zijn land van herkomst. Verzoeker heeft daar geen enkele 

opvang, niet op financieel vlak noch op familiaal en sociaal vlak. 

Verzoeker vindt de veroordelingen uit het verleden onvoldoende om te kunnen stellen dat hij niet van 

het voordeel van artikel 9ter zou kunnen genieten. 

Verzoeker merkt hierbij op dat hij sedert 2007 geen veroordelingen meer heeft opgelopen en volop 

bezig is met zijn reclassering. 

Verzoeker is van oordeel dat de bestreden beslissing onredelijk is en onzorgvuldig werd genomen: 

verwerende partij heeft op geen enkele manier getracht om het proportionaliteitsbeginsel na te leven: de 

bestreden beslissing is niet in verhouding met de hierdoor veroorzaakte nadelen aan verzoeker. 

Verzoeker heeft middels de bestreden beslissing geen antwoord ontvangen over de aanvraag 9ter ten 

gronde. Indien vastgesteld zou worden dat verzoeker geen volwaardige medische behandeling kan 

krijgen in zijn land van herkomst en verwerende partij dit niet onderzocht heeft, dan loopt verzoeker het 

risico dat hij in zijn herkomstland geen voldoende medische zorgen verkrijgt, met alle mogelijke 

gevolgen vandien. 
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Volgens verzoeker is de bestreden beslissing dan ook onvoldoende gemotiveerd aangezien niet wordt 

gemotiveerd waarom de veroordelingen van verzoeker zouden opwegen tegen het verkrijgen van het 

voordeel van artikel 9ter Vreemdelingenwet. 

Zodat: 

De bestreden beslissing niet naar recht verantwoord is en het middel gegrond verklaard dient te 

worden.” 

 

2.2. Verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen:  

 

“Aangezien verzoeker als enig middel opwerpt: 

"Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder de zorgvuldigheidsplicht, het 

zedelijkheidsbeginsel en proportionaliteisbeginsel en de motiveringsverplichting." 

Verzoeker houdt voor dat hij onmogelijk kan terugkeren naar zijn land van herkomst omdat hij daar geen 

opvang heeft. 

De veroordelingen van verzoeker in het verleden wegen volgens hem niet op tegen het voordeel van de 

regularisatie. 

De verwerende partij merkt vooreerst op dat de bestreden beslissing werd genomen zonder bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

De beweringen nopens de eventuele verwijdering van verzoeker zijn dan ook voorbarig en niet gericht 

tegen de bestreden beslissing. 

In casu werd beslist om verzoeker uit te sluiten van het voordeel van het artikel 9 ter van de 

Vreemdelingenwet omdat hij handelingen heeft gepleegd bedoeld in artikel 55/4 van de 

Vreemdelingenwet. 

Immers bepaalt artikel 9 ter §4 van de Vreemdelingenwet : 

"§ 4. De 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 luidt als volgt : 

"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; " 

Verzoeker ontkent niet dat hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd, doch vindt dat niet opweegt tegen het 

voordeel van artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. 

Het is niet aan verzoeker om een dergelijke beoordeling te maken. Verzoekers enig middel mist feitelijke 

en juridische grondslag.” 

 

2.3. Aangezien verzoeker de motivering van de bestreden beslissing op inhoudelijk vlak bekritiseert gaat 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ervan uit dat hij de schendig van de materiële motiverings-

plicht beoogt op te werpen. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad 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. 

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

Het proportionaliteitsbeginsel maakt een vorm uit van het redelijkheidsbeginsel. Het houdt in dat de 

Raad het enkel geschonden kan achten indien het voordeel dat voor de overheid voortspruit uit de 
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bestreden beslissing buiten elke redelijke verhouding staat tot het nadeel dat verzoeker ondergaat. (cf. 

RvS 4 juli 2002, nr. 108.862). 

 

2.4. De bestreden beslissing vormt een toepassing van artikel 9ter, §4, van de Vreemdelingenwet  

juncto artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet die als volgt luiden: 

 

- artikel 9 ter, §4, van de Vreemdelingenwet:  

 

“§ 4. De 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:  

 

“Een vreemdeling wordt uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer er ernstige 

redenen zijn om aan te nemen dat : 

(…) 

c) hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd;” 

 

2.5. Waar verzoeker opwerpt dat hij “vermoedelijk op termijn een bevel (zal) krijgen om België te 

verlaten” dient de Raad net als de verwerende partij op te merken dat de bestreden beslissing geen 

bevel om het grondgebied te verlaten omvat. Verzoekers gevolgtrekkingen die hij verbindt aan 

hypothetische stellingen zijn dan ook niet dienstig. 

 

2.6. Waar verzoeker opwerpt dat de “veroordelingen uit het verleden onvoldoende (zijn) om te kunnen 

stellen dat hij niet het voordeel van artikel 9 ter zou kunnen genieten” en preciseert dat hij “sedert 2007 

geen veroordelingen meer heeft opgelopen en volop bezig is met zijn reclassering”, dient de Raad op te 

merken dat dit betoog evenmin dienstig is aangezien verzoeker eraan voorbij gaat dat artikel 55/4 van 

de Vreemdelingenwet niet preciseert dat het om actuele ernstige misdrijven dient te gaan en evenmin 

bepaalt dat hierbij dient rekening gehouden te worden met een “reclassering” die aan de gang is.  

 

2.7. Verzoeker is ervan overtuigd dat de bestreden beslissing het proportionaliteitsbeginsel schendt 

maar met deze overtuiging kan hij de motivering van de bestreden beslissing niet aan het wankelen 

brengen die in het licht van artikel 9 ter, §4, van de Vreemdelingenwet juncto artikel 55/4, c) van de 

Vreemdelingenwet vaststelt dat verzoeker “meerdere ernstige misdrijven” heeft gepleegd en deze 

vervolgens opsomt, waarbij verzoeker noch tegen voormelde vaststelling noch tegen voormelde 

opsomming van gepleegde misdrijven iets inbrengt. Verzoeker verwacht een proportionaliteitsafweging 

doch verduidelijkt niet waarop deze verwachting gestoeld is, rekening houdend met het gestelde in 

artikel 9 ter, §4, van de Vreemdelingenwet juncto artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet.     

 

2.8. Waar verzoeker opwerpt dat hij geen antwoord ontvangt over zijn aanvraag om verblijfsmachtiging 

om medische redenen en de bestreden beslissing dienaangaande onvoldoende gemotiveerd is, dient de 

Raad op te merken dat verzoeker niet de verwachting kan koesteren om een dergelijke antwoord te 

krijgen daar waar hij uitgesloten wordt van behandeling van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf om 

medische redenen. De bestreden beslissing die geen verwijderingsmaatregel bevat, houdt op zich niet 

in dat verzoeker “het risico (loopt) dat hij in zijn herkomstland geen voldoende medische zorgen 

verkrijgt, met alle mogelijke gevolgen vandien.” Ten slotte wijst de Raad er nog op dat de voorbereiden-

de werken expliciet bepalen: “Het is echter evident dat een ernstig zieke vreemdeling die uitgesloten is 

van het voordeel van artikel 9ter om een van die redenen, niet zal worden verwijderd indien hij dermate 

ernstig ziek is dat zijn verwijdering een schending zou zijn van artikel 3 EVRM.” (Gedr.St., Kamer, 2005-

06, nr. 2478/001, p.36). 36). Het staat verzoeker derhalve vrij om te gepasten tijde bij het treffen van een 

verwijderingsmaatregel zijn op dat ogenblik geldende medische situatie aan te halen in het licht van 

artikel 3 EVRM. 

 

Het enig middel is ongegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig november tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


