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 nr. 89 862 van 16 oktober 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

10 februari 2012 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, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 9 december 2011 tot uitsluiting van het voordeel 

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. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 14 februari 2012 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 maart 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 april 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat E. VINOIS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De thans bestreden beslissing luidt als volgt : 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

16.11.2007 bi] 

onze diensten werd ingediend door : 
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H., S. (…) (R.R.: (…)) geboren te (…) 

nationaliteit Montenegro 

adres: (…) 

 

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 

betrokkenen uitgesloten worden van het voordeel van voornoemd artikel 9ter gezien er ernstige redenen 

zijn om aan te nemen dat H., S. (…) 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.: verzoeker werd op 27.05.2004 veroordeeld door het 

Hof van Beroep te Luik tot 2 jaar gevangenisstraf met uitstel voor 5 jaar voor V* behalve de 

voorhechtenis van 05.06.2003 tot 07.01.2004 voor mensensmokkel. 

 

Bijgevolg verzoek Ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1081), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 (B.S. 

van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 Juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 

betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris van 

Migratie* en asielbeleid waarbij hem bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 

(dertig) dagen na da kennisgeving. 

 

Reden van de maatregel: 

De betrokkene verblijft langer In het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet In het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art 7, alinea 1, 2* van dé Wet 

van 15 december 1980). 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden opgesteld in drie exemplaren: het origineel 

wordt afgegeven aan de vreemdeling, een exemplaar wordt mij toegestuurd en het derde wordt door uw 

diensten bewaard. Elk exemplaar dient door de vreemdeling ondertekend te worden. 

Het attest van Immatriculatie dat werd afgegeven In het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve tevens Instructies te geven aan het Rijksregister om 

betrokkene af te voeren uit het Vreemdelingenregister en terug In het Wachtregister In te schrijven. 

Gelieve betrokkene ervan op de hoogte te brengen dat deze beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 2, 

van de wet van 15 december 1980 vatbaar Is voor een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, dat Ingediend moet worden, bij verzoekschrift, binnen de dertig dagen na 

de kennisgeving van deze beslissing. 

Een vordering tot schorsing kan Ingediend worden overeenkomstig artikel 39/82 van de wet van 15 

december 1980. Behoudens in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in een en 

dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enig middel is afgeleid uit een “manifeste appreciatiefout, schending van artikel 3 Europees 

verdrag voor de Rechten van de Mens, van artikelen 9ter, 55/4, 57/6,6 en 62 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen, van artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, van de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, van 

rechtmatig vertrouwen, van de onaantastbaarheid van bestuurshandelingen en van deze die de 

intrekking bepalen van bestuurshandelingen die rechtsscheppend zijn, van het redelijkheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsplicht, van het beginsel van non bis in idem”. 

 

2.2. De thans bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De 

vierde paragraaf van deze bepaling sluit de vreemdeling uit van het voordeel van regularisatie om 

medische redenen wanneer de minister of zijn gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn 

om aan te nemen dat de betrokkene handelingen gepleegd heeft zoals bedoeld in artikel 55/4 van 

dezelfde wet. Gezien de uitdrukkelijke verwijzing naar een situatie als voorzien in artikel 55/4 van de 

vreemdelingenwet in het kader van de beoordeling van de aanvraag om medische regularisatie, kan 

verzoeker niet worden bijgetreden waar hij enerzijds stelt dat artikel 55/4 niet op hem mocht worden 
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toegepast aangezien hij een aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft 

ingediend, en geen aanvraag tot het toekennen van de subsidiaire bescherming, en anderzijds doet 

gelden dat de verwerende partij zich bezondigt aan machtsoverschrijding nu enkel de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bevoegd is. Het eerste middelonderdeel kan derhalve 

niet worden aangenomen. 

 

2.3.1. In een tweede middelonderdeel betwist verzoeker dat hij een ernstig misdrijf heeft begaan, zoals 

omschreven in artikel 55/4 van de vreemdelingenwet. Hij voert derhalve de schending aan van de 

materiële motiveringsplicht, in het licht van de voormelde bepaling, die 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; 
 
Het eerste lid is van toepassing op personen die aanzetten tot of anderszins deelnemen aan de 
hierboven genoemde misdrijven of daden.” 
 

Voor wat betreft het aspect “ernstig misdrijf” bedoeld in punt c) van artikel 55/4 van de 

vreemdelingenwet dient volgens de memorie van toelichting benadrukt te worden dat de bewoordingen 

van artikel 17 van de richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 werden overgenomen, die niet noodzakelijk 

aansluiten bij het Belgisch strafrechtelijk classificatiesysteem. Daarbij wordt toegelicht dat voor de 

invulling van het begrip “ernstig misdrijf” kan verwezen worden naar de punten 155 en 157 van de 

“Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugiés”, van UNHCR. De vaststelling 

dat de memorie van toelichting verwijst naar de punten 155 en 157 van de “Guide” die het niet-politiek 

misdrijf in artikel 1F b) bespreken duidt erop dat het misdrijf bedoeld onder c) voldoende ernstig moet 

zijn en dat daarbij onder andere rekening zal gehouden worden met de aard van de daad, de omvang 

van de gevolgen, de wijze waarop het misdrijf werd gesteld, de vraag of de meerderheid van de 

rechtspraak de daad als een ernstig misdrijf beschouwt, de strafmaat alsmede de motieven van de 

dader.  

 

2.3.2. De Raad stelt vast dat het administratief dossier een uittreksel uit het strafregister bevat, waarin 

inderdaad melding wordt gemaakt van de veroordeling, door het Hof van Beroep te Luik, van verzoeker 

op 27 mei 2004. Uit dit afschrift blijkt ook dat verzoeker wordt bestraft met een gevangenisstraf van 2 

jaar, met uitstel van 5 jaar voor ¾ behalve de voorhechtenis. Het arrest zelf van het Hof van Beroep 

bevindt zich echter niet in het administratief dossier. Uit de toetsingscriteria zoals hiervoor vermeld, en 

gelet op het gegeven dat verzoeker onder verwijzing naar de hierboven vermelde passage uit de 

memorie van toelichting stelt dat rekening moet worden gehouden met alle pertinente factoren, de 

rechter begrip kon opbrengen voor de handelingen van verzoeker en hij uitstel kreeg voor ¾ van zijn 

straf, blijkt dat het noodzakelijk is inzage te hebben in het arrest van het Hof van Beroep van 27 mei 

2004. De Raad kan zonder dit stuk niet nagaan of de administratie uit de inlichtingen waarover zij 

beweerde te beschikken wel de juiste conclusie getrokken heeft. Daar het bestuur deze determinerende 

informatie niet ter beschikking van de Raad gesteld heeft, maakt ze de wettigheidscontrole op haar 

beslissing onmogelijk (RvS 17 februari 1998, nr. 71 867). Derhalve dringt de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing zich op. 

 

 

 

 

 

 

3. Korte debatten 
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De bestreden beslissing moet worden vernietigd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1. 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 9 december 2011 tot uitsluiting van het voordeel 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 wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien oktober tweeduizend en twaalf door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 

 


