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 nr. 229 279 van 26 november 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 21 augustus 2019 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 27 juni 2019, waarbij 

verzoeker uitgesloten wordt van de toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

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 26 augustus 2019 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DE LIEN, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2016 wordt verzoeker, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, 

uitgezet en wordt hij gelast het grondgebied te verlaten met verbod er gedurende tien jaar terug te 

keren. 
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Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 186 965 van 18 mei 2017 

wordt het beroep tegen dit koninklijk besluit tot uitzetting verworpen. 

 

Op 25 augustus 2017 dient verzoeker een aanvraag in om het koninklijk besluit tot uitzetting in te 

trekken of op te heffen. 

 

Op 9 november 2017 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). Het beroep tegen deze beslissing is gekend onder het rolnummer X 

 

Op 11 december 2017 weigert de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag van 25 augustus 

2017. 

 

Op 17 juni 2019 dient verzoeker een aanvraag in op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Op 27 juni 2019 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing waarbij verzoeker uitgesloten 

wordt van het voordeel van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Dit is de bestreden beslissing: 

 

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

17.06.2019 bij onze diensten werd ingediend door: 

 

D., A. (R.R.: xxx) 

Geboren te I. op (…)1988 

Nationaliteit: Marokko 

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, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, 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, te weten: 

 

Reden: 

 

Dat hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd. 

 

Betrokkene maakt het voorwerp uit van een Koninklijk Besluit van Terugwijzing d.d. 06.07.2016, waarbij 

betrokkene de toegang tot het Rijk verboden wordt voor een periode van tien jaar, wegens ernstige 

schending van de openbare orde. 

(…).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig in 

kennis gesteld van zijn wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. In de nota werpt de verwerende partij volgende exceptie op: 

 

“MET BETREKKING TOT HET BELANG  

Het aan verzoeker afgeleverde Koninklijke besluit tot uitzetting is een bij de vreemdelingenwet voorziene 

verbodsmaatregel van openbare orde, die inhoudt dat verzoeker, voor de erin bepaalde termijn van tien 

jaar het verblijf en de toegang tot het grondgebied van België worden verboden. (zie RvS 27 februari 

2013, nr. 222.654; RvS 4 december 2012, nr. 221.633).   

Een partij die enkel het behoud nastreeft van een bepaalde toestand die in strijd is met de openbare 

orde heeft geen rechtmatig belang (Cass 20 februari 2009, RW 2010-11, 1644).  

Een Koninklijke besluit tot uitzetting is een veiligheidsmaatregel die voor de toekomst de binnenkomst, 

het verblijf en de vestiging verbiedt. (cfr. RvS 9 maart 2012, nr. 218.401)  



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Het vroegere artikel 26 van de vreemdelingenwet, zoals ten tijde van het nemen van het voormeld KB, 

bepaalde uitdrukkelijk dat de verbodsmaatregel gedurende 10 jaar geldt, dit wil zeggen vanaf de datum 

van het besluit, tenzij dat besluit wordt opgeschort of ingetrokken en dit los van de uitvoering van de 

verbodsmaatregel (cfr. RvS 27 februari 2013, nr. 222 654).  

Verzoeker betwist niet dat hij het voorwerp uitmaakt van een koninklijk besluit tot uitzetting waarnaar de 

bestreden beslissing verwijst. Evenmin betwist hij dat dit een definitieve beslissing betreft. Het door hem 

ingediende verzoek tot opheffing, werd negatief beantwoord op 11 december 2017.  

Op het ogenblik dat hij de onderhavige vordering indiende, viel hij onder een definitief, wettig en geldend 

KB tot uit uitzetting, dat door de Raad niet is vernietigd of geschorst en waarvan ook niet blijkt dat het 

door het bevoegde bestuur is ingetrokken of opgeschort.   

Met de huidige vordering tot schorsing beoogt verzoeker in wezen een (verder) verblijf in België. Een 

dergelijk (verder) verblijf is echter in strijd met het binnenkomst- en verblijfsverbod opgelegd middels het 

definitief geworden en niet geschorste of ingetrokken KB. Een dergelijk belang kan niet als een wettig 

belang worden beschouwd (cf. RvS 27 juni 2000, nr. 88.295; RvS 9 januari 2003, nr. 114.309; RvS van 

10 mei 2004, nr. 131.178).   

Verzoeker kan met een schorsing en nietigverklaring van de bestreden beslissing niet nastreven dat een 

geldend binnenkomst- en verblijfsverbod, opgelegd bij KB tot uitwijzing, wordt omzeild.  

Het beroep is niet ontvankelijk wegens het gebrek aan het rechtens vereiste wettig belang.”  

  

3.2. Ter zitting stelt de advocaat van verzoeker dat niet kan worden ontkend dat er een verband is 

tussen artikel 9ter van de vreemdelingenwet en artikel 3 van het EVRM, dat een hogere rechtsnorm 

betreft. 

 

3.3. De verwerende partij benadrukt dat verzoeker met de huidige vordering tot schorsing een verblijf 

beoogt in België maar dat dit in strijd is met het binnenkomst- en verblijfsverbod opgelegd aan verzoeker 

door het koninklijk besluit tot uitzetting, en dat zijn belang bij huidig beroep niet als een wettig belang 

kan worden beschouwd. 

 

De Raad merkt op dat verzoeker met zijn aanvraag van 17 juni 2019 evenzeer een verblijf beoogde in 

België maar dat de verwerende partij verzoeker heeft uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet en hierbij toepassing heeft gemaakt van artikel 9ter, § 4 van de 

vreemdelingenwet. Nu de verwerende partij gebruik heeft gemaakt van een wettelijk voorziene bepaling 

in antwoord op een wettelijk voorziene aanvraag ingediend door verzoeker, moet verzoeker de 

mogelijkheid hebben om zijn eventuele grieven inzake de al dan niet correcte toepassing van deze 

wettelijke bepaling aan de Raad voor te leggen. De exceptie wordt verworpen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“EERSTE MIDDEL: Schending van de artikelen 9ter, §4, art. 55/4, §1, c) en 62 Vreemdelingenwet, van 

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

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de motiveringsplicht als beginsel van 

behoorlijk bestuur, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel. 

De beslissing waarbij verzoeker wordt uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet is gemotiveerd als volgt: 

"(…)” 

De bestreden beslissing tot uitsluiting van het voordeel van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet is 

gemotiveerd op grond van een verwijzing naar artikel 55/4 Vreemdelingenwet en stelt louter dat 

verzoeker een ernstig misdrijf heeft gepleegd. Hierbij wordt verwezen naar het feit dat verzoeker 

voorwerp uitmaakt van het KB van terugwijzing waarbij aan verzoeker de toegang tot België werd 

verboden voor een periode van 10 jaar. 

Dat artikel 55/4 stelt: 

"§ 1. 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; 
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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. 

§ 2. Een vreemdeling wordt ook uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer hij een 

gevaar voor de samenleving of voor de nationale veiligheid vormt. 

§ 3. Een vreemdeling kan worden uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus als hij, voor zijn 

aankomst op het grondgebied, een of meerdere misdrijven heeft gepleegd die niet onder het 

toepassingsgebied van paragraaf 1 vallen en kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf als ze in 

het Koninkrijk waren gepleegd, voor zover de vreemdeling zijn land van herkomst alleen heeft verlaten 

om te ontsnappen aan straffen die voortvloeien uit die misdrijven. 

§ 4. Wanneer de Commissaris-generaal uitsluit van subsidiaire beschermingsstatus, verstrekt hij in het 

kader van zijn beslissing een advies over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met de 

artikelen 48/3 en 48/4. " 

Dat gemachtigde nalaat te specificeren welke paragraaf uit bovenvermeld artikel van toepassing is. 

Dat gemachtigde bovendien haar beslissing niet motiveert op basis van de juiste rechtsgrond. 

Artikel 55/4 Vreemdelingenwet gaat over de uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus. In dit 

artikel wordt geen enkele melding gemaakt van de uitsluiting van het voordeel van art. 9ter 

Vreemdelingenwet. Dat dit artikel ook zou kunnen worden toegepast voor de uitsluiting van het voordeel 

van medische regularisatie is voor de rechtszoekende onduidelijk. 

Daar waar gemachtigde haar beslissing zou hebben willen nemen op basis van artikel 9ter, §4 

Vreemdelingenwet dient het volgende te worden gesteld. 

Dat artikel 9ter, §4 Vreemdelingenwet bepaalt: 

"§ 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. " 

De gronden tot uitsluiting van artikel 9ter Vreemdelingenwet zijn dezelfde als de gronden tot uitsluiting 

van de subsidiaire beschermingsstatus. Het gaat om een omzetting van artikel 17 van de 

Kwalificatierichtlijn. (Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor 

de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die 

anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming). 

In de voorbereidende werken van het huidig artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet valt te lezen: 

 "Voor wat betreft het aspect "ernstig misdrijf, bedoeld in bovenvermeld punt c) dient benadrukt te 

worden dat de bewoordingen van artikel 17 van de Richtlijn 2004/83/EG van 29/4/2004 werden 

overgenomen, die niet noodzakelijk aansluiten bij het Belgisch strafrechtelijk classificatiesysteem. 

Verder kan voor de invulling van het begrip "ernstig misdrijf mutatis mutandis worden verwezen naar de 

punten 155 tot 158 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 ", 

uitgegeven door de UNHCR (Genève, 1979, herwerkt in januari 1992, niet beschikbaar in het 

Nederlands): 

(...) 156. Aux fins de cette clause d'exclusion, il est également nécessaire de peser le pour et le contre 

,de tenir compte à la fois de la nature de l'infraction que le demandeur du statut de réfugié est présumé 

avoir commise et du degré de la persécution qu'il redoute. Si une personne craint avec raison des très 

graves persécutions, par exemple des persécutions qui mettent en danger sa vie ou sa liberté, le crime 

en question doit être très grave pour que la clause d'exclusion lui soit applicable. (...) 

157. Pour évaluer la nature du crime qui est présumé avoir été commis, il faut tenir compte de tous les 

facteurs pertinents, y compris les circonstances atténuantes éventuelles. Il faut également tenir compte 

de toutes circonstances aggravantes, telles que, par exemple, le fait que l'intéressé a déjà des 

condamnations inscrites à son casier judiciaire. Le fait que l'individu condamné pour un crime grave de 

droit commun a déjà purgé sa peine ou a été gracié ou encore a bénéficié d'une amnistie doit également 

entrer en ligne de compte. En pareil cas, la clause d'exclusion n'est plus censée s'appliquer, à moins 

qu'il ne puisse être démontré qu'en dépit de la grâce ou de l'amnistie les antécédents criminels du 

demandeur l'emportent sur les autres considérations.(...) " (Pari. St. Kamer 2005-06, nr. 2478/001, 

p.109-110) 

Uit de voorbereidende werken blijkt met andere woorden dat de wetgever heeft voorgeschreven dat de 

voor- en nadelen van een uitsluiting moeten worden afgewogen. Hierbij dient rekening gehouden te 

worden met de aard van de inbreuk in verhouding tôt de door de betrokkene aangevraagde 

bescherming. Daarbij moet rekening worden gehouden met zowel verzachtende als verzwarende 

omstandigheden, zoals het bestaan van eerdere inbreuken, het feit dat de straf reeds werd uitgezeten, 

e.d. 

De uitsluitingsgrond kan dus pas worden ingeroepen na een individuele beoordeling van de concrete 

feiten, rekening houdend met de aard van de inbreuk, de omstandigheden en de straf. Er is een 
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proportionaliteitstoets vereist bij de toepassing van de uitsluitingsclausule ex art. 9ter juncto art. 55/4, 

§1, c) van de Vreemdelingenwet. 

Ook het feit dat iemand zijn of haar straf reeds heeft uitgezeten, dient in aanmerking te worden 

genomen. Hierbij aansluitend schrijft het UNHCR ook in haar "Note d'information sur l'application des 

clauses d'exclusion: article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés" voor in welke 

zin het proportionaliteitsbeginsel speelt bij de toepassing van de uitsluitingsgronden: 

"77. Selon le HCR, les considérations de proportionnalité sont une garantie importante dans l'application 

de l'article 1F. Le concept de proportionnalité, bien qu'il ne soit pas mentionné expressément dans la 

Convention de 1951 ou dans les travaux préparatoires, a évolué en particulier par rapport à l'article lF(b) 

car ce dernier contient un test pour peser le pour et le contre dans la mesure où les termes spécifiques 

« grave » et « de droit commun » doivent être satisfaits. Plus généralement, il représente un principe 

fondamental du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire. 

En effet, ce concept existe dans plusieurs secteurs du droit international. Comme pour toute exception à 

une garantie en matière de droits de l'homme, les clauses d'exclusion doivent être appliquées d'une 

manière proportionnée à leur objectif, en gardant particulièrement à l'esprit qu'une décision conduisant à 

l'exclusion n'équivaut pas à un procès pénal complet et que les garanties en matière de droits de 

l'homme peuvent ne pas constituer une « soupape de sécurité » accessible dans certains Etats. 

78. Lorsque l'on prend une décision en matière d'exclusion, il est donc nécessaire de peser la gravité de 

l'infraction dont la personne semble être responsable contre les conséquences possibles de son 

exclusion, y compris en particulier le degré de persécution crainte. (...) » (UNHCR, Note d'information 

sur l'application des clauses d'exclusion: article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des 

réfugiés, 4 september 2003, p. 30-31, stuk 2) 

De uitsluitingsgronden moeten worden toegepast op een manier die in verhouding staat met het 

beoogde doel. Hierbij moet worden onderlijnd dat er een verschil bestaat tussen een administratieve 

beslissing tot uitsluiting of een strafrechtelijke beslissing die gepaard gaat met de nodige 

proceswaarborgen. Het vreemdelingenrecht, dat het verblijf van niet-Belgen regelt, heeft een ander doel 

en bestaansreden dan het strafrecht. 

Ook moet voor ogen worden gehouden dat de gevolgen van een uitsluiting erg ingrijpend zijn. 

Dat de voorschriften van het UNHCR over de toepassing van de uitsluitingsgronden vermeld in artikel 

1F van het Vluchtelingenverdrag - en dus voor het vluchtelingenstatuut - ook gelden voor de toepassing 

van de uitsluitingsgronden voor subsidiaire bescherming en dus 9ter van de Vreemdelingenrecht, kan 

worden afgeleid uit de gelijkaardige bewoordingen van de wetsartikelen (artikel 1F Vluchtelingenverdrag 

en artikel 17 Kwalificatierichtlijn, omgezet in artikel 55/4 Vreemdelingenwet) en uit de voorbereidende 

werken over artikel 55/4 Vw.: 

"De uitsluitingsgronden lopen voor een deel gelijk met de uitsluitingsgronden inzake de 

vluchtelingenstatus. (...) Verder kan voor de invulling van het begrip "ernstig misdrijf mutatis mutandis 

worden verwezen naar de punten 155 tot 158 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", uitgegeven door de UNHCR (Genève, 1979, herwerkt in januari 1992, niet 

beschikbaar in het Nederlands) (...) " (Pari. St. Kamer 2005-06, nr. 2478/001, p. 108- 109) 

Uit deze richtlijnen van de Belgische wetgever en het UNHCR volgt duidelijk dat een individuele 

beoordeling van de concrete omstandigheden noodzakelijk is alvorens iemand kan worden uitgesloten 

van het voordeel van artikel 9ter Vw. 

De gevolgen moeten in rekening worden gebracht en aile belangen die meespelen moeten tegen elkaar 

worden afgewogen. Zo niet, wordt geen proportionaliteitstoets gevoerd en is een beslissing tôt uitsluiting 

niet wettelijk. In elk geval dringt een restrictieve interpretatie van de uitsluitingsgronden zich op. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde al dat artikel 55/4 Vreemdelingenwet niet 

automatisch mag worden toegepast, maar dat een daadwerkelijke proportionaliteitstoets moet worden 

uitgevoerd door o.a. het actueel karakter van de bedreiging van de openbare orde te onderzoeken: 

 "De Raad is van oordeel dat verzoeker gevolgd kan worden. Gelet op het feit dat verzoeker sedert 1992 

in België zou verblijven, de veroordeling stamt uit 2004, dat verzoeker zijn straf volledig heeft ondergaan 

en dat de feiten op het ogenblik van de bestreden beslissing reeds tien jaar oud waren (twaalf jaar op 

datum van betekening van de beslissing), blijkt nergens uit dat de vraag werd gesteld naar het actueel 

karakter van de bedreiging voor de openbare orde en aldus evenmin naar de draagwijdte van de 

uitsluitingsbeslissing in het licht van de feitelijke context van de zaak. Er blijkt aldus geen daadwerkelijke 

proportionaliteitstoets te hebben plaatsgevonden. " (RvV 13 maart 2015, nr. 140.962.) 

In casu is deze proportionaliteitstoets duidelijk afwezig en daarom is de beslissing tôt uitsluiting van 

verzoeker kennelijk onredelijk en niet afdoende gemotiveerd. 

Dat een loutere verwijzing naar het feit dat verzoeker aan een Koninklijk Besluit van uitzetting werd 

onderworpen op 06.07.2016 niet volstaat om hem uit te sluiten van de toepassing van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. 
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Verzoeker is van mening dat volgende elementen mee in rekening hadden moeten genomen worden: 

Verzoeker verblijft reeds gedurende 18 jaar in België en was bij aankomst slechts 13 jaar. 

De laatste feiten waarvoor verzoeker werd veroordeeld dateren van 2013, meer dan 6 jaar geleden. 

Verzoeker heeft zijn straf volledig ondergaan 

Bijgevolg moet de vraag worden gesteld of verzoeker een actueel gevaar vormt voor de openbare orde. 

Dit blijkt geenszins uit de bestreden beslissing. 

Naar analogie kan hier worden verwezen naar de rechtspraak van de Raad van State, die stelt dat een 

openbaar orde-gevaar pas kan worden ingeroepen tot weigering van verblijf indien de vreemdeling een 

actueel gevaar vormt. Een weigering van verblijf kan niet enkel worden gebaseerd op oude 

strafrechtelijke veroordelingen, zonder dat blijkt dat de vreemdeling op het ogenblik van het nemen van 

de beslissing nog een gevaar betekende voor de openbare orde. (RvS 22 maart 2005, nr. 149.175, 

T.Vreemd. 2006, afl. 2, 149.) 

Verzoeker zat zijn straf uit. Zoals het UNHCR aangeeft, is dit een belangrijk element dat moet worden 

overwogen alvorens een beslissing tot uitsluiting te nemen. 

Geen van deze elementen werd in rekening gebracht bij het nemen van de bestreden beslissing. 

Nochtans, zoals hierboven uiteengezet, kan een beslissing tot uitsluiting pas wettig worden genomen 

nadat dergelijke omstandigheden in de weegschaal worden gelegd en afgewogen tegen de ernst van 

het misdrijf en het actueel gevaar voor de openbare orde. 

Dat de motiveringsplicht in al haar facetten blijft gelden wanneer een verzoeker ernstige misdrijven zou 

hebben gepleegd, wordt bovendien expliciet bevestigd door o.a. een arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen van 31 maart 2010: 

"3.2. En l'espèce, il ressort clairement de l'acte attaqué que la partie requérante a été exclue du 

bénéfice de l'article 9ter car elle s'est rendue coupable de différents faits d'ordre public graves 

notamment d'un assassinat commis le 22 juillet 2004, constitutif d'un grime grave repris dans le point c 

de l'article 55/4 de la loi. Il s'en déduit qu'en décidant d'exclure la partie requérante, sans préalablement 

se prononcer sur les éléments avancés dans la demande, la partie défenderesse n 'a pas violé la 

disposition légale précitée. 3.3. Le Conseil ajoute toutefois que ce faisant, la partie défenderesse reste 

tenue de se conformer aux obligations de motivation formelle qui lui incombent, en l'occurrence celle de 

fournir à l 'intéressé, dans sa décision, une information claire et suffisante des considérations de droit et 

de fait qui l'ont déterminée, en qu'il peut comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l'opportunité 

de les contester utilement. " 

Deze duidelijke en voldoende informatie is niet terug te vinden in de bestreden beslissing. 

In casu is verwerende partij louter overgegaan tôt een automatische toepassing van de sanctie voorzien 

bij artikel 55/4 Vreemdelingenwet. 

Er werd geen proportionaliteitstoets doorgevoerd. 

Er werd geen nauwkeurig en individueel onderzoek gedaan naar de situatie van verzoeker. 

Nergens werd de vraag gesteld naar het actueel karakter van de bedreiging van openbare orde en aldus 

evenmin naar de draagwijdte van de uitsluitingsbeslissing in het licht van de feitelijke context van de 

zaak. 

Dat verwerende partij de motiveringsplicht duidelijk heeft geschonden. De beslissing is niet afdoende 

gemotiveerd, kennelijk onredelijk en moet daarom worden vernietigd. 

Bovendien schendt gemachtigde het zorgvuldigheidsbeginsel.. Respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt namelijk 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 is aan 

verweerder om een zorgvuldig onderzoek te voeren en zich op de juiste feitelijke gegevens te baseren 

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954).” 

 

4.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In een eerste middel stelt verzoeker een schending voor van de artikelen 9ter §4, 55/4, §1, c) en 62 van 

de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, van de motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel.    

Hij betoogt dat de verwerende partij nalaat te specifiëren welke paragraaf uit artikel 55/4 van de 

vreemdelingenwet van toepassing is. Artikel 55/4 van de vreemdelingenwet zou gaan over de uitsluiting 

van de subsidiaire beschermingsstatus en niet over de uitsluiting van het voordeel van artikel 9ter, 

waardoor volgens hem de beslissing niet gesteund werd op een juiste rechtsgrond. Uit de 

voorbereidende werken zou blijken dat de voor- en nadelen van een uitsluiting moeten worden 

afgewogen en dat een uitsluiting pas kan worden genomen na een individuele beoordeling van de 

concrete feiten, rekening houdend met de aard van de inbreuk, de omstandigheden en de straf. Hij 

verwijst ook naar de richtlijnen inzake uitsluiting van het UNHCR en stelt dat er rekening gehouden 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

diende te worden met zijn verblijf sedert 18 jaar in België, dat de feiten reeds dateren van meer dan 6 

jaar geleden en dat hij zijn straf volledig heeft ondergaan. Uit de beslissing blijkt niet dat hij een actueel 

gevaar vormt voor de openbare orde. De verwerende partij zou zijn overgegaan tot een automatische 

toepassing van de sanctie voorzien in artikel 55/4 vreemdelingenwet.   

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing vermeldt dat ze genomen 

werd  op grond van art. 9ter van de Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt:   

“(…) 

§ 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.(…)” (eigen markering)” 

In de beslissing wordt duidelijk toegelicht dat verzoeker uitgesloten wordt van het voordeel van artikel 

9ter, waardoor duidelijk toepassing gemaakt werd van artikel 9ter §4 van de vreemdelingenwet, zoals 

verzoeker ook lijkt te hebben begrepen. Artikel 9ter §4 van de vreemdelingenwet verwijst naar artikel 

55/4, § 1 van de vreemdelingenwet dat 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; (…)” (eigen markering)   

Daar waar artikel 9ter, §4 van de Vreemdelingenwet verwijst naar handelingen gepleegd zoals bedoeld 

in art. 55/4 van de Vreemdelingenwet, heeft de wetgever uitsluitend de bedoeling gehad om te verwijzen 

naar de in art. 55/4 van de Vreemdelingenwet opgesomde misdrijven en handelingen.   

Uit niets blijkt dat het de bedoeling was van de nationale wetgever om de procedure vervat in art. 55/4 

van de Vreemdelingenwet, ten volle toe te passen telkens wanneer er overwogen wordt om een 

vreemdeling uit te sluiten van het voordeel van art. 9ter van de Vreemdelingenwet.   

Uit de voorbereidende werken bij de Wet van 29.12.2010 tot wijziging van de procedure om een 

verblijfsvergunning te bekomen om medische redenen, blijkt dat het de uitdrukkelijke wil van de 

wetgever is geweest om de procedure medische regularisatie en procedure internationale bescherming 

strikt van elkaar te onderscheiden.   

Zie ter zake:   

“Het verschil inzake het bewijs van identiteit tussen de aanvrager van subsidiaire bescherming die een 

ernstige ziekte inroept en de aanvrager van subsidiaire bescherming gebaseerd 

op artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 wordt gerechtvaardigd door de keuze van de 

wetgever in 2007 bij de omzetting van richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004. De wetgever heeft 

inderdaad beslist om het onderzoek van de procedure tot toekenning van een verblijfsvergunning om 

medische redenen toe te vertrouwen aan de Dienst vreemdelingenzaken in het kader van een 

procedure tot regularisatie van verblijf en deze met betrekking tot de subsidiaire bescherming (behalve 

medische redenen) aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in het kader 

van het onderzoek van de asielaanvraag. De asielprocedure laat toe om de identiteit vast te stellen 

tijdens een gehoor voor het CGVS, terwijl de procedure 9ter een schriftelijke procedure betreft die 

noodzakelijkerwijs gebaseerd is op documenten die worden voorgelegd.” (Parl. Hand. Kamer, 2010-

2011, DOC 53 0771/001, p. 146.)   

Door te oordelen dat art. 9ter, §4 van de Vreemdelingenwet in het licht van de ratio legis van art. 55/4 

van de Vreemdelingenwet dient te worden geïnterpreteerd, miskent verzoeker de duidelijke bedoeling 

van de wetgever.   

Bovendien betreft artikel 9ter, §4 van de Vreemdelingenwet een strikt nationale wetgeving, dit in 

tegenstelling tot artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet dat mee de omzetting vormt van de Richtlijn 

2004/83/EG. De toepassing van de medische regularisatieprocedure vervat in art. 9ter 

Vreemdelingenwet, te weten een strikt nationaalrechtelijke procedure, behoeft geen interpretatie in het 

licht van internationale organisaties of richtlijnen.   

De kritiek van verzoeker die het tegendeel vooropstelt kan niet worden bijgetreden.   

Waar verzoeker verwijst naar de richtlijnen van UNHCR dient opgemerkt dat die richtlijnen hoe dan ook 

niet gebruikt kunnen worden om art. 9ter van de Vreemdelingenwet te interpreteren. Voormelde 

richtlijnen zijn immers duidelijk bedoeld als leidraad voor de toepassing van het begrip vluchteling. Het 

handboek wil een belangrijke referentie zijn voor het bepalen van de vluchtelingenstatus.   

Zie dienaangaande:  

“The Handbook and the Guidelines are intended to guide government officials, judges, practitioners, as 

well as UNHCR staff applying the refugee definition. It is hoped that they will continue to provide an 

important reference for refugee 
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status determination around the world and help resolve variations in interpretation.” (UNCHR, Handbook 

and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status, Genève 2011, p. 2,  

hyperlink:https://emnbelgium.be/sites/default/files/publicatio ns/unhcr_handbook_dec._2012.pdf)  

Vrije vertaling:  “Het handboek en de richtlijnen zijn bedoeld als leidraad voor ambtenaren, rechters, 

beoefenaars en UNHCR-medewerkers die de definitie van vluchteling toepassen. Het is te hopen dat ze 

een belangrijke referentie voor zullen bieden voor de bepaling van de vluchtelingenstatus over de hele 

wereld”  

Door art. 9ter, §4 van de Vreemdelingenwet te interpreteren in het licht van het UNCHR-handboek, 

wordt het handboek afgewend van zijn eigenlijke doeleinden.   

Uit de duidelijke bewoordingen van art. 9ter, §4 van de Vreemdelingenwet blijkt dat de aanvrager per 

definitie wordt uitgesloten van het voordeel van art. 9ter van Vreemdelingenwet zodra 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 art. 55/4 van de Vreemdelingenwet.  

Dit blijkt ook uit de voorbereidende werken bij art. 9ter, §4 van de Vreemdelingenwet:  

“Bij wijze van antwoord op de opmerking van de Raad van State dat, in tegenstelling tot dat wat 

voorzien is voor de andere begunstigden van de subsidiaire bescherming, niet wordt voorzien in de 

mogelijkheid om het statuut van de betrokken personen op te heffen of in te trekken, wordt artikel 9ter 

aangevuld met een § 4 betreffende de gevallen waarin de betrokken vreemdeling wordt uitgesloten van 

het bekomen voordeel (zie verder het commentaar op artikel 55/4 ingevoegd door dit ontwerp). 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.” ( Parl. Hand. Kamer, 2005-2006, DOC 51 2478/001, p. 36)  

Door te verwijzen naar “een ernstig zieke vreemdeling die uitgesloten is van het voordeel van artikel 

9ter” benadrukt de wetgever zijn bedoeling om de aanvrager in elk geval, en dus ongeacht zijn 

gezondheidstoestand, uit te sluiten van het voordeel van art. 9ter van de Vreemdelingenwet, van zodra 

er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de aanvrager handelingen zoals bedoeld in art. 55/4 heeft 

gepleegd.  

Er kan dan ook niet van worden uitgegaan dat art. 9ter, §4 van de Vreemdelingenwet aan de 

verwerende partij de verplichting oplegt om de aanvraag van de vreemdeling op zijn merites te 

onderzoeken wanneer vaststaat dat diezelfde vreemdeling zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen 

zoals bedoeld in art. 55/4 van de Vreemdelingenwet.  

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

4.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62, § 1 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

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 bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk de 

artikelen 9ter en  55/4 van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, 

met name dat verzoeker een aanvraag heeft ingediend op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet maar dat hij wordt uitgesloten van het voordeel van dit artikel gezien er ernstige 

redenen zijn om aan te nemen dat verzoeker handelingen heeft gepleegd bedoeld in artikel 55/4 van de 

vreemdelingenwet, namelijk verzoeker heeft een ernstig misdrijf gepleegd, hij maakt het voorwerp uit 

van een koninklijk besluit tot terugwijzing van 6 juli 2016 waarbij hem de toegang tot het Rijk verboden  

wordt voor een periode van tien jaar wegens ernstige schending van de openbare orde. 

 

4.3.2. Verzoeker meent dat de verwerende partij nalaat te specifiëren welke paragraaf van artikel 55/4 

van de vreemdelingenwet van toepassing is, verzoeker meent dat het voor hem niet duidelijk is dat dit 

artikel kan worden toegepast voor de uitsluiting van het voordeel van de medische regularisatie. 

 

Verzoeker merkt op dat, in zoverre de beslissing gesteund is op artikel 9ter, § 4 van de 

vreemdelingenwet, een proportionaliteitstoets is vereist. Deze proportionaliteitstoets ontbreekt volgens 

verzoeker waardoor de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd. Een loutere verwijzing naar 
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het koninklijk besluit tot uitzetting volstaat niet. Een nauwkeurig en individueel onderzoek naar 

verzoekers situatie werd niet gedaan, waardoor ook de zorgvuldigheidsplicht is geschonden. 

 

4.3.2. Er wordt opgemerkt dat verzoeker zelf aangeeft dat de verwerende partij toepassing heeft 

gemaakt van artikel 9ter, § 4 van de vreemdelingenwet en dat in de bestreden beslissing vermeld wordt 

dat toepassing wordt gemaakt van artikel 55/4 van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9ter, § 4 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 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 luidt als volgt: 

 

“§ 1.  

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. 

§ 2.  

Een vreemdeling wordt ook uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer hij een gevaar 

voor de samenleving of voor de nationale veiligheid vormt. 

§ 3.  

Een vreemdeling kan worden uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus als hij, vóór zijn 

aankomst op het grondgebied, een of meerdere misdrijven heeft gepleegd die niet onder het 

toepassingsgebied van paragraaf 1 vallen en kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf als ze in 

het Koninkrijk waren gepleegd, voor zover de vreemdeling zijn land van herkomst alleen heeft verlaten 

om te ontsnappen aan straffen die voortvloeien uit die misdrijven. 

§ 4.  

Wanneer de Commissaris-generaal uitsluit van subsidiaire beschermingsstatus, verstrekt hij in het kader 

van zijn beslissing een advies over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met de artikelen 

48/3 en 48/4.” 

 

Hieruit blijkt dat in artikel 9ter, § 4 van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk wordt verwezen naar artikel 

55/4 van dezelfde wet. Verzoeker kan dus niet voorhouden dat het voor hem niet duidelijk is waarom 

artikel 55/4 van de vreemdelingenwet op hem wordt toegepast. De omstandigheid dat niet uitdrukkelijk 

wordt vermeld welke paragraaf van artikel 55/4 van de vreemdelingenwet wordt toegepast, doet hieraan 

geen afbreuk. Verzoeker is dus op de hoogte van de rechtsgrond van de bestreden beslissing, zodat 

zijn kritiek inzake het ontbreken van de juiste rechtsgrond niet kan worden aangenomen.  

 

4.3.3.  Verzoeker meent dat een proportionaliteitstoets ontbreekt. 

 

Uit het hierboven weergegeven artikel 9ter, § 4 van de vreemdelingenwet blijkt dat de wetgever 

uitdrukkelijk heeft voorzien in een wettelijk kader inzake de mogelijkheid voor de verwerende partij om 

een verblijfsmachtiging te weigeren, ingeval er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de aanvrager 

zich schuldig maakte aan de handelingen die in artikel 55/4 van de vreemdelingenwet worden 

omschreven. Dit zijn niet om het even wat voor handelingen die indruisen tegen de openbare orde. Het 

moet onder meer gaan om vreemdelingen van wie er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat ze een 

ernstig misdrijf hebben gepleegd. De memorie van toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de vreemdelingenwet preciseert dienaangaande, citerend uit 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”: “Dans le présent contexte, […] un crime « grave » doit 
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être un meurtre ou une autre infraction que la loi punit d’une peine très grave […]” (Parl.St. Kamer, 

2005-2006, 51, nr. 2478/1, p.109). 

 

In casu vermeldt de bestreden beslissing: 

 

“(…) 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, te weten: 

Reden: 

Dat hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd. 

Betrokkene maakt het voorwerp uit van een Koninklijk Besluit van Terugwijzing d.d. 06.07.2016, waarbij 

betrokkene de toegang tot het Rijk verboden wordt voor een periode van tien jaar, wegens ernstige 

schending van de openbare orde.” 

 

Hieruit blijkt dat de verwerende partij toepassing heeft gemaakt van artikel 55/4, § 1, eerste lid, c) van de 

vreemdelingenwet. 

 

Zoals verzoeker aangeeft, citeert de memorie van toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de vreemdelingenwet uit 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” voor wat betreft het aspect « ernstig misdrijf » (Parl.St. Kamer, 2005-2006, 51, nr. 2478/1, 

p.109-110).  

 

Hieruit blijkt dat met betrekking tot het begrip “ernstig misdrijf” in artikel 55/4 van de vreemdelingenwet 

“dat de bewoordingen van artikel 17 van richtlijn 2004/83/ EG van 29/4/2004 werden overgenomen, die 

niet noodzakelijk aansluiten bij het Belgisch strafrechtelijk classificatiesysteem. Verder kan voor de 

invulling van het begrip «ernstig misdrijf» mutatis mutandis verwezen worden naar de punten 155 tot 

158 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», uitgegeven door de 

UNHCR (Genève, 1979, herwerkt in januari 1992, niet beschikbaar in het Nederlands): 

 

(…)156. Aux fins de cette clause d’exclusion, il est également nécessaire de peser le pour et le contre, 

de tenir compte à la fois de la nature de l’infraction que le demandeur du statut de réfugié est présumé 

avoir commise et du degré de la persécution qu’il redoute. Si une personne craint avec raison de très 

graves persécutions, par exemple des persécutions qui mettent en danger sa vie ou sa liberté, le crime 

en question doit être très grave pour que la clause d’exclusion lui soit applicable. Si les persécutions 

que l’on craint sont moins graves, il sera nécessaire de tenir compte de la nature du crime ou des 

crimes qui sont présumés avoir été commis afin d’établir si le demandeur du statut de réfugié ne 

cherche pas en réalité à se soustraire à la justice ou si le fait qu ‘il est un délinquant ne l’emporte pas 

sur sa qualité de réfugié de bonne foi. 

 

157. Pour évaluer la nature du crime qui est présumé avoir été commis, il faut tenir compte de tous les 

facteurs pertinents, y compris les circonstances atténuantes éventuelles. Il faut également tenir compte 

de toutes circonstances aggravantes, telles que, par exemple, le fait que l’intéressé a déjà des 

condamnations inscrites à son casier judiciaire. Le fait que l’individu condamné pour un crime grave de 

droit commun a déjà purgé sa peine ou a été gracié ou encore a bénéficié d’une amnistie doit 

également entrer en ligne de compte. En pareil cas, la clause d’exclusion n’est plus censée s’appliquer, 

à moins qu’il ne puisse être démontré qu’en dépit de la grâce ou de l’amnistie les antécédents criminels 

du demandeur l’emportent sur les autres considérations.(…)" (Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2478/001, p. 

109-110). 

 

Uit de ratio legis van artikel 55/4 van vreemdelingenwet blijkt dat de verwerende partij wanneer zij 

overweegt een vreemdeling uit te sluiten van het voordeel van artikel 9ter van deze wet, rekening moet 

houden met de elementen vermeld in de paragrafen 156 en 157 van het UNHCR Handboek en moet 

aantonen dat de strafrechtelijke antecedenten van verzoeker opwegen tegen andere overwegingen. 

 

In de nota stelt de verwerende partij dat artikel 9ter, § 4 van de vreemdelingenwet niet kan worden 

geïnterpreteerd in het licht van de ratio legis van artikel 55/4 van de vreemdelingenwet. De wetgever 

wilde immers de procedure medische regularisatie en de procedure internationale bescherming strikt 

van elkaar onderscheiden en artikel 9ter van de vreemdelingenwet betreft een strikt nationale bepaling, 

in tegenstelling tot artikel 55/4 van de vreemdelingenwet. Ook de richtlijnen van het UNHCR kunnen dus 
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niet gebruikt worden. De verwerende partij verwijst ook naar de voorbereidende werken bij artikel 9ter, § 

4 van de vreemdelingenwet, waaruit volgens haar blijkt dat een aanvrager in elk geval, ongeacht zijn  

gezondheidstoestand, uitgesloten kan worden van het voordeel van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, van zodra er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de aanvrager handelingen 

zoals bedoeld in artikel 55/4 van de vreemdelingenwet heeft gepleegd. 

 

De verwerende partij kan, gelet op de inmiddels tussengekomen rechtspraak van het Hof van Justitie 

van 18 december 2014 in de zaak C-542/13 (arrest M’BODJ), de Raad van State (RvS 16 oktober 2014, 

nr. 228.778, RvS 5 december 2014, nrs. 229.072 en 229.073) en het Grondwettelijk Hof (arrest 13/016 

van 27 januari 2016), gevolgd worden waar zij aanvoert dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet een 

zuiver nationale bepaling betreft. 

 

De Raad kan er echter niet omheen dat in artikel 9ter, § 4 van de vreemdelingenwet nog steeds 

uitdrukkelijk wordt verwezen naar artikel 55/4 van de vreemdelingenwet en dat de verwerende partij in 

casu toepassing maakt van deze bepaling. Het lijkt dan ook logisch dat voor een verdere verduidelijking 

van artikel 55/4 van de vreemdelingenwet, wordt gekeken naar de voorbereidende werken inzake dit 

artikel. 

 

Bijgevolg, gelet op de aangehaalde parlementaire voorbereiding, is een proportionaliteitstoets vereist bij 

de toepassing van de uitsluitingsclausule ex artikel 9ter juncto artikel 55/4 van de vreemdelingenwet. 

 

Uit de voorbereidende werken bij artikel 55/4 van de vreemdelingenwet, zoals hierboven weergegeven, 

blijkt dat bij toepassing van deze uitsluitingsclausule de pro’s en contra’s worden afgewogen, rekening 

houdend met de aard van de inbreuk in verhouding tot de door de verzoeker aangevraagde 

bescherming. Daarbij moet rekening gehouden worden met zowel verzachtende als verzwarende 

omstandigheden, zoals het bestaan van eerdere inbreuken, het feit dat de straf reeds werd uitgezeten, 

e.d., alsook het risico voor het leven of de vrijheid van de verzoeker. 

 

Verzoeker voert aan dat hij zijn straf heeft uitgezeten en dat een individuele beoordeling van de 

concrete omstandigheden ontbreekt, onder meer inzake het actueel karakter van de bedreiging van de 

openbare orde. 

 

De Raad is van oordeel dat verzoeker kan worden gevolgd. Uit de bestreden beslissing noch uit het 

administratief dossier blijkt dat bij de toepassing van de uitsluitingsclausule de pro’s en contra’s, die het 

geval van verzoeker kenmerken, concreet werden afgewogen. Evenmin blijkt dat de strafrechtelijke 

inbreuken werden beoordeeld in verhouding tot de door verzoeker aangevraagde medische situatie. Op 

basis van de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij verzoeker heeft 

uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter van de vreemdelingenwet zonder de voorgelegde medische 

stukken voorafgaandelijk te hebben onderzocht.  

 

De Raad besluit, alles in acht genomen, dat er geen daadwerkelijke proportionaliteitstoets heeft 

plaatsgevonden. Aldus blijkt niet dat de verwerende partij bij het nemen van haar beslissing is 

overgegaan tot een concrete en individuele proportionaliteitsafweging aan de hand van de concrete 

omstandigheden van de zaak. Er blijkt niet dat de verwerende partij van oordeel was dat de 

strafrechtelijke antecedenten van verzoeker in casu opwegen tegen andere overwegingen, laat staan 

waarom. Een schending van de formele motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht is 

aangetoond. Het eerste middel is in die mate gegrond. 

 

De overige onderdelen van het middel en het tweede middel behoeven geen verdere bespreking. 

 

5. Kosten 

 

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

partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 27 juni 2019, waarbij verzoeker uitgesloten wordt van de toepassing van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig november tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


