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 nr. 272 400 van 9 mei 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 16 januari 2019 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 25 september 2018 

“tot het uitsluiten 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 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. 

 

Gezien het arrest van de Raad van State van 28 oktober 2021 met nr. 252.002. 

 

Gelet op de beschikking van 22 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april 2022. 

 

Gehoord het verslag van wnd. voorzitter S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. LUNDAHL, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. ASSELMAN, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij dient op 21 november 2000 onder een andere identiteit een verzoek tot 

internationale bescherming in.  

 

1.2. Op 18 april 2001 wordt verzoekende partij door de correctionele rechtbank van Antwerpen 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden wegens zware diefstal.  
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1.3. Verzoekende partij wordt op 18 juni 2003 aangehouden op verdenking van mededader gewone 

diefstal, poging tot misdaad. 

 

1.4. Op 6 augustus 2003 bevestigt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten van de Dienst 

Vreemdelingenzaken van 28 mei 2001. Bij arrest nr. 132.752 van 22 juni 2004 verwerpt de Raad van 

State het beroep tegen voormelde bevestigingsbeslissing.  

 

1.5. Op 22 augustus 2003 wordt het aanhoudingsmandaat opgeheven.   

 

1.6. Op 21 mei 2004 wordt verzoekende partij andermaal het bevel gegeven om het grondgebied te 

verlaten. Op 3 oktober 2004 krijgt zij nogmaals het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.7. Op 23 november 2004 wordt verzoekende partij door de correctionele rechtbank van Antwerpen 

veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf voor feiten van mededader bij gewone diefstal, poging tot 

diefstal.  

 

1.8. Op 16 maart 2005 dient verzoekende partij een humanitaire regularisatieaanvraag in, in toepassing 

van het toenmalige artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingen-

wet).  

 

1.9. Op 27 mei 2005 wordt verzoekende partij aangehouden voor feiten van mededader bij diefstal met 

geweld of bedreiging en deelname aan bendevorming.  

 

1.10. Op 15 juni 2005 wordt beslist om de onder punt 1.8. vermelde aanvraag niet in overweging te 

nemen.  

 

1.11. Op 28 juni 2005 wordt verzoekende partij door de correctionele rechtbank van Antwerpen 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden wegens diefstal op heterdaad betrapt, met 

geweld of bedreiging. 

 

1.12.Op 31 oktober 2005 wordt verzoekende partij door de correctionele rechtbank van Antwerpen 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden voor feiten van mededader bij diefstal met 

geweld of bedreiging en deelname aan bendevorming. 

 

1.13. De voorlopige invrijheidstelling van verzoekende partij is voorzien op 27 december 2005. 

 

1.14. Op 22 november 2006 wordt verzoekende partij aangehouden voor inbreuk op de wetgeving 

inzake drugs. Zij wordt op 2 februari 2007 door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld 

tot een gevangenisstraf van vijftien maanden met uitstel voor vijf jaar behalve acht maanden effectief, dit 

wegens het dealen van drugs, met name cannabis en heroïne.  

 

1.14. De voorlopige invrijheidstelling van verzoekende partij is voorzien op 28 februari 2007.  

 

1.15.Op 28 februari 2007 wordt beslist tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. Op 28 april 

2007 wordt verzoekende partij vrijgesteld met een nieuwe termijn om het grondgebied te verlaten. Er 

werd immers geen laissez-passer verkregen van de Tunesische autoriteiten binnen de wettelijke termijn. 

Op 9 mei 2007 laten de Tunesische autoriteiten nog weten dat verzoekende partij hen ongekend is.  

 

1.16. Op 10 mei 2007 wordt verzoekende partij aangehouden voor feiten van mededader bij inbreuk op 

de wetgeving inzake drugs. Op 25 juli 2007 wordt verzoekende partij voor voormelde feiten (dealen van 

heroïne) door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van één 

jaar.  

 

1.17. Op 21 augustus 2007 wordt beslist tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 

Verzoekende partij wordt evenwel onmiddellijk vrijgesteld met een nieuwe termijn om het grondgebied te 

verlaten. 
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1.18. Op 5 februari 2008 wordt verzoekende partij opnieuw aangehouden voor feiten van mededader bij 

inbreuk op de wetgeving inzake drugs. Op 28 maart 2008 wordt zij door de correctionele rechtbank van 

Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden.  

 

1.19. Op 28 oktober 2008 wordt een ministerieel besluit tot terugwijzing genomen met verbod om 

gedurende tien jaar terug te keren.  

 

1.20. De vrijstelling van verzoekende partij uit de gevangenis is voorzien op 24 mei 2012 wegens 

strafeinde. Op deze datum krijgt zij het bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

1.21. Op 23 augustus 2012 dient verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

1.22. Op 9 oktober 2012 wordt voormelde aanvraag onontvankelijk verklaard wegens gebrek aan 

identiteitsbewijs en wordt haar nogmaals het bevel om het grondgebied te verlaten gegeven.  

 

1.23. Op 3 mei 2016 dient verzoekende partij andermaal een aanvraag in op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet, ditmaal voorzien van een kopie van haar Tunesisch paspoort waaruit haar echte 

identiteit blijkt.  

 

1.24. Op 11 mei 2016 wordt beslist dat verzoekende partij is uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet. Het beroep hiertegen werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) verworpen bij arrest nr. 179 341 van 13 december 2016. Bij beschikking nr. 12.319 

van 7 februari 2017 wordt het cassatieberoep tegen voormeld arrest niet-toelaatbaar verklaard.  

 

1.25. Op 14 mei 2018 wordt beslist tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering. Bij arrest nr. 204 344 van 24 mei 2018 schorst de Raad bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid de tenuitvoerlegging van voormelde beslissing. Op 11 juni 2018 

wordt voormelde beslissing ingetrokken. Het beroep tot nietigverklaring wordt om die reden verworpen 

bij arrest nr. 207 677 van 13 augustus 2018.  

 

1.26. Verzoekende partij dient op 5 september 2018 andermaal een aanvraag in om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

1.27. Op 25 september 2018 wordt beslist verzoekende partij uit te sluiten van de toepassing van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

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

05.09.2018 bij onze diensten werd ingediend door : 

A., G. (..) 

Geboren te Henchir Elhmari op 01.08.1984 

Bij DVZ ook gekend als: 

B. A., K. (..) (RR: xxxxxxxxxx) 

Geboren te Souse op 06.08.1982 

Nationaliteit: Tunesië 

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 

betrokkenen 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: 

Betrokkene is het voorwerp van een Ministerieel Besluit van Terugwijzing van 28.10.2008 waardoor 

betrokkene de toegang tot het grondgebied van België wordt verboden voor 10 jaar. 

Hij moet gevolg geven aan de verwijderingsmaatregel die deel uitmaakt van dit Ministerieel Besluit.” 

 

 2.Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In de nota met opmerkingen voert de verwerende partij de exceptie van onontvankelijkheid wegens 

gebrek aan het wettelijk vereiste belang aan.  
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2.2. De Raad wijst evenwel op het arrest nr. 252.002 van de Raad van State van 28 oktober 2021 

waaruit blijkt dat verzoekende partij wel degelijk belang heeft bij de behandeling van onderhavig beroep 

nu “De (..) bestreden beslissing (..) wel degelijk een inreisverbod (omvat) dat geen afbreuk kan doen 

aan de mogelijkheid om een verzoek om machtiging tot verblijf in te dienen op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet.” 

 

De opgeworpen exceptie kan niet worden aangenomen. Ter terechtzitting doet de verwerende partij – 

gelet op het tussengekomen arrest van de Raad van State – ook afstand van haar exceptie.  

 

Verzoekende partij heeft, gelet op wat voorafgaat, nog steeds belang.  

 

 3.Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel betoogt verzoekende partij als volgt: 

 

“EERSTE MIDDEL: schending van artikel 3 EVRM, artikel 3 juncto artikel 13 EVRM, artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, schending van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 

artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurs-

handelingen en als algemeen principe van behoorlijk bestuur, schending van het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

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

als volgt: 

"Betrokkene is het voorwerp van een Ministerieel Besluit van Terugwijzing van 28.10.2008 waardoor 

betrokkene de toegang tot het grondgebied van België wordt verboden voor 10 jaar. Hij moet gevolg 

geven aan de verwijderingsmaatregel die deel uitmaakt van dit Ministerieel Besluit." 

Verzoeker wordt uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet op grond van 

paragraaf 4 van deze bepaling, dat stelt: 

"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 9ter, § 4 van de Vreemdelingenwet verwijst naar artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet, dat 

voorziet: 

"§ i. 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." 

De gronden tot uitsluiting van artikel 9ter Vreemdelingenwet zijn dezelfde dan 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) 

Verzoeker is het oneens met het feit dat hij met een loutere verwijzing naar het ministerieel besluit wordt 

uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 
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Eerste onderdeel 

 

Vooreerst is het feit op zich dat verzoeker het voorwerp uitmaakt van een eerdere verwijderingsmaat-

regel onvoldoende. Verwerende partij stelt dat verzoeker gevolg moet geven aan de verwijderings-

maatregel. Een eerdere verwijderingsmaatregel is echter geen reden tot uitsluiting vermeld in artikel 

55/4. 

In het arrest Ouhrami van het Hof van Justitie van 26 juli 2017 oordeelt het Hof dat een inreisverbod 

begint te lopen vanaf de datum waarop betrokkene het grondgebied van de Europese lidstaten daad-

werkelijk heeft verlaten. Het Hof stelt dat deze redenering niet enkel geldt voor een inreisverbod, maar 

ook voor een 'ongewenstverklaring', wat het Nederlands equivalent van een ministerieel besluit tot 

terugwijzing is. 

In de zaak Ouhrami werd de beslissing tot ongewenstverklaring genomen in 2002. Toen was de 

Terugkeerrichtlijn, die het inreisverbod invoert, nog niet in werking. Het Hof van Justitie verklaart de 

Terugkeerrichtlijn ook van toepassing op de ongewenstverklaring. Immers, een nieuwe regeling is, voor 

zover niet anders bepaald, onmiddellijk van toepassing op de toekomstige gevolgen van een onder de 

oude regeling ontstane situatie. Bij gebrek aan overgangsregeling is de Terugkeerrichtlijn dus 

onmiddellijk van toepassing op beslissingen die onder het toepassingsgebied vallen, van kracht waren 

voor de inwerkingtreding van de Terugkeerrichtlijn en gevolgen hebben die zich na deze datum 

voordoen. 

In casu bevindt verzoeker zich in een gelijkaardige situatie. Voor hem begint het ministerieel besluit van 

terugwijzing dus pas te lopen wanneer hij het grondgebied verlaat en kan deze beslissing dus niet 

verhinderen dat hij een aanvraag indient tot medische regularisatie, noch dat hij belang heeft om tegen 

een negatieve beslissing beroep in te dienen. 

Het bestaan van het ministerieel besluit tot terugwijzing op zich kan niet de reden vormen voor een 

uitsluiting van een 9ter aanvraag. 

Zoals hierboven (zie 'ontvankelijkheid') uitgewerkt, stelt artikel 9ter Vw. als voorwaarde dat de 

vreemdeling op het grondgebied moet verblijven. Deze voorwaarde wordt niet verder gespecifieerd. De 

wet stelt dus geen verdere vereisten aan het verblijf. 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet voorziet: 

"§ 3- Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend. 

Het inreisverbod kan niet ingaan teaen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter. 48/3 en 48/4." 

Gezien een inreisverbod en een ministerieel besluit beiden een terug keerverbod inhouden, is artikel 

74/11 Vw. in casu naar analogie van toepassing. Artikel 74/11 Vw. stelt dat een inreisverbod (en naar 

analogie een ministerieel besluit tot terugwijzing) niet in de weg staat aan het bepaalde in artikel 9ter 

Vw. Ook wie het voorwerp uitmaakt van een terugkeerverbod, kan een aanvraag tot machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter indienen. 

Verzoeker verwijst verder naar de inhoudelijke redenering hierboven uitgewerkt. 

Daarnaast verwijst verzoeker eveneens naar haar bovenstaande redenering omtrent artikel 3 en 13 

EVRM en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest Paposhvili. 

Een mogelijke schending van artikel 3 EVRM, zoals aangevoerd in het huidig verzoek tot medische 

regularisatie op grond van artikel 9ter Vw., moet worden onderzocht niet enkel op moment van een 

effectieve uitvoering van een verwijderingsmaatregel maar ook voorafgaand. 

In dit opzicht is het UDN-arrest van Uw Raad van 24 mei 2018 opnieuw interessant: 

"De verwerende partij verwijst naar het arrest Paposhvili maar uit dit arrest blijkt juiste dat het verweer 

van de Belgische staat dat de medische situatie eerder moest worden onderzocht op het moment van 

de uitvoering van de verwijderingsmaatregel dan op het ogenblik van het nemen van deze 

verwijderingsmaatregel, werd weggewuifd door het EHRM. Het EHRM stelde dat het voeren van 

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM vlak voorafgaand aan de 

gedwongen verwijdering van het grondgebied niet volstaat wanneer er geen enkele indicatie is van de 

omvang van dit onderzoek en van het effect hiervan op het bindend karakter van het bevel om het 

grondgebied te verlaten. (EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België, §202)" (...) 

Voorts verwijst de Raad naar recente arresten van de Raad van State waarin werd geoordeeld dat: "La 

circonstance qu'en cas d'irrespect de l'ordre de quitter Ie territoire, la partie adverse puisse adopter des 

mesures de contrainte pour procéder à réloignement de rétranger au sens de l'article Ier, 7°, de la loi du 

15 décembre 1980, soit à son transfert physique du territoire, et puisse s'assurer, à ce moment, que cet 

éloignement respecte 1 article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, n'implique pas qu'elle ne doive pas veiller, des la prise de 1 ordre de quitter Ie territoire, 

à ce que son exécution de cet ordre respecte l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de 
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l'homme, sous prétexte qu'elle pourrait opérer une telle vérification lors de la prise de mesures de 

contrainte destinées à l'éloignement de l'étranger en cas d'inexécution de l'ordre de quitter Ie territoire. 

En décidant, en substance, que la partie adverse ne devait pas veiller au respect de l'article 3 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lors de l'adoption de 

l'ordre de quitter Ie territoire, l'arrêt attaqué a donc méconnu l'article 3 précité ainsi que l'article 7 de la loi 

du 15 décembre 1980." (RvS 28 september £017, nr. 239.259 en RvS 8 februari 2018, nr. 240.691)" 

Ook kan worden verwezen naar het arrest van Uw Raad nr. 215.133 van 14 januari 2019. 

Het feit dat verwerende partij de mogelijke artikel 3 EVRM schending weigert te onderzoeken, houdt het 

risico in dat verzoeker wordt verwijderd van het grondgebied zonder een grondige en nauwkeurige 

toetsing aan artikel 3 EVRM en zonder dat hij beschikt over een effectief rechtsmiddel. Dat dit risico 

reëel is, bewijst de eerdere handelswijze van verwerende partij ten aanzien van verzoeker. 

 

Tweede onderdeel 

 

Niet alleen kan het bestaan van een ministerieel besluit tot terugwijzing op zich geen reden vormen voor 

een uitsluiting van artikel 9ter, ook kunnen de veroordelingen die eraan ten grondslag liggen in casu de 

uitsluiting niet rechtvaardigen. Immers, er werd geen proportionaliteitstoets doorgevoerd en uit de 

beslissing blijkt niet dat verwerende partij een nauwkeurig en individueel onderzoek deed van 

verzoekers situatie om tot de bestreden beslissing te komen. 

Nochtans lezen we in de voorbereidende werken van het huidig artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet: 

"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 è appliquer pour déterminer Ie statut de 

réfugié au regard de ia Convention de 1951 et du Protocoie 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, /'/ est également nécessaire de peser Ie pour et Ie contre, 

de tenir compte a la fois de la nature de l'infraction que Ie 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 trés 

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

en question doit être trés 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, v compris les circonstances atténuantes éventuelles. II faut égaiement tenir 

compte de toutes circonstances aggravantes, telles que, par exemple, le fait que i ‘intéressé a déjà des 

condamnations inscrites è 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 

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

a 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, zie stuk 2 bij het verzoekschrift van 30 juni 2016) 

Hieruit blijkt dat de wetgever heeft voorgeschreven dat de voor- en nadelen van een uitsluiting moeten 

worden afgewogen. De uitsluitingsgrond kan pas worden ingeroepen na en individuele beoordeling van 

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

met het feit dat iemand zijn of haar straf reeds heeft uitgezeten, moet in aanmerking 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 I ‘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 è I ‘article 

lF(b) car ce dernier contient un test pour peser Ie pour et Ie 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 a 

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

manière proportionnée a leur objectif. en gardant particulièrement a /'esprit au ‘une décision conduisant 

a l'exclusion n'équivaut pas a 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. 
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78. Lorsque l'on prend une décision en matière d'exclusion, // est donc nécessaire de peser la gravité de 

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

exciusion. y compris en particulier Ie 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, zie stuk 3 bij het verzoekschrift van 30 juni 2016) 

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 strafrechterlijke 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 vluchtelingen-

status. (...) 

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 è appliquer pour déterminer Ie 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, stuk 2 bij het verzoekschrift van 

30 juni 2016) 

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 - zoals in casu - het voordeel van artikel 9ter Vw. De gevolgen moeten in rekening worden gebracht 

en alle belangen die meespelen moeten tegen elkaar worden afgewogen. Zo niet, wordt geen 

proportionaliteitstoets gevoerd en is een beslissing tot uitsluiting niet wettelijk. In elk geval dringt een 

restrictieve interpretatie van de uitsluitingsgronden zich op. 

In casu blijkt niet uit de beslissing dat deze proportionaliteitstoets is doorgevoerd en daarom is de 

beslissing tot uitsluiting van verzoeker kennelijk onredelijk en niet afdoende gemotiveerd. 

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

Verzoeker verblijft al erg geruime tijd in België. Verzoeker verblijft al 19 jaar in België en is er 

geïntegreerd. 

Verwerende partij verwijst naar het ministerieel besluit van terugwijzing van 28 oktober 2008. Dit besluit 

werd genomen naar aanleiding van veroordelingen die verzoeker opliep in de periode 2004 - 2008. (zie 

administratief dossier) De laatste feiten dateren dus van 8 jaar geleden. Bijgevolg moet de vraag worden 

gesteld of verzoeker een actueel gevaar vormt voor de openbare orde. Dit blijkt geenszins uit de 

bestreden beslissing. 

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. 

- Sinds zijn vrijlating op 24 mei 2012 is verzoeker niet meer in aanraking gekomen met justitie. Hij heeft 

daarentegen pogingen ondernomen om zijn verblijf te regulariseren omwille van zijn medische 

problematiek, hetgeen hem ontzegd werd. Sinds zijn laatste veroordeling 10 jaar geleden en zijn 

vrijlating is er geen enkele aanwijzing meer dat verzoeker een gevaar voor de openbare orde zou 

vormen. 

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. 

Uw Raad oordeelde al dat artikel 55/4 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 
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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 twee recente arresten sprak de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich in verenigde kamers uit 

over de invulling van het begrip 'openbare orde' en de vereiste van het actueel karakter, verwijzend naar 

de criteria opgesteld door het EHRM in het Boultif arrest: 

 RvV 22 februari 2018, nr. 200.119: 

"2.7. De begrippen openbare orde en nationale veiligheid waarvan hier sprake, werden nader toegelicht 

in de voorbereidende werken, waarbij werd benadrukt dat de begrippen rechtstreeks uit de richtlijnen" 

werden gehaald: "Zo geven sommige richtlijnen inzake legale migratie in hun preambule aan dat het 

begrip "openbare orde" de veroordeling wegens het plegen van een ernstig misdrijf kan omvatten en dat 

de begrippen "openbare orde" en "binnenlandse veiligheid" tevens gevallen omvatten van behoren tot of 

steun verlenen aan een vereniging die het terrorisme steunt of ook nog het feit extremistische 

doelstellingen te huldigen of te hebben gehuldigd (14e overweging, van richtlijn 2003/86/EG; 8e 

overweging van richtlijn 2003/109/EG; 36e overweging van richtlijn 2016/801/EU)". Tevens wordt het 

belang van de rechtspraak van het Hof van Justitie in deze benadrukt. Zo kan gelezen worden dat "Uit 

zijn rechtspraak blijkt dat "[...] de lidstaten weliswaar in wezen vrij blijven om de eisen van de openbare 

orde af te stemmen op hun nationale behoeften, die per lidstaat en per tijdsgewricht kunnen verschillen 

[…]" Maar "[...] in de context van de Unie, met name omdat zij een afwijking rechtvaardigen van een 

verplichting die bedoeld is om de eerbiediging van de grondrechten van derde/anders bij hun 

verwijdering uit de Unie te verzekeren (moeten deze eisen) restrictief worden opgevat zodat de inhoud 

ervan niet eenzijdig door de onderscheiden lidstaten kan worden bepaald zonder controle door de 

instellingen van de Unie."." Het begrip openbare orde veronderstelt volgens de wetgever hoe dan ook, 

naast de verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, [...] dat er 

sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang 

van de samenleving aantast (arrest Z. Zh.f van 11 juni 2015, C-554-13, EU:C:2015:377, punten 48 en 

50 en vermelde rechtspraak; arrest H.T., van 24 juni 2015, C 373-13, EU:C:2015:413, punt 79; arrest 

Byankov, C- 249/11, EU:C:2012:608, punt 40 en vermelde rechtspraak)"(Parl.St. Kamer, 2016-17, nr. 

2215/001, pp. 19-20). 

2.19 (...) Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt verder dat waar overwegingen van openbare orde of 

nationale veiligheid een rol spelen/ quod in casu, het EHRM een aantal meer specifieke criteria heeft 

geformuleerd die nationale overheden moeten leiden in het maken van een redelijke belangenafweging, 

met name de zgn. Boultif criteria. (EHRM 2 augustus 2001, Boultif/ Zwitserland, § 48). 

Het betreft hier: (I) de aard en ernst van het gepleegde misdrijf; (2) de duur van het verblijf in het 

gastland; (3) het tijdsverloop sinds het misdrijf en het gedrag van de betrokkene tijdens die periode; (4) 

de nationaliteit van alle betrokkenen; (5) de gezinssituatie van de betrokkene, zoals duur van het 

huwelijk alsook andere factoren die getuigen van een daadwerkelijk gezinsleven; (6) de vraag of de 

(huwelijks)partner op de hoogte was van het misdrijf bij de totstandkoming van de gezinsband; (7) de 

vraag of er kinderen zijn geboren uit dit huwelijk en, als dit het geval is, hun leeftijd; (8) de ernst van de 

moeilijkheden die de (huwelijks)partner zal ondervinden indien hij/zij de vreemdeling zou volgen naar 

het land waarnaar deze wordt uitgewezen Uit de uitspraak van het EHRM inzake Üner (EHRM 18 

oktober 2006, Üner/Nederland (GK), §§ 55, 57 en 58) volgt dat naast de Boultif-criteria desgevallend 

ook in de belangenafweging moet worden betrokken: 

(9) het belang en het welzijn van de kinderen, in het bijzonder de ernst van de problemen die kinderen 

waarschijnlijk zouden ondervinden in het land van herkomst van de vreemdeling; (10) de hechtheid van 

de sociale, culturele en familiebanden van de vreemdeling met het gastland en met zijn land van 

herkomst. 

In het arrest Emre (EHRM 22 mei 2008, Emre/Zwitserland, § 71; EHRM 11 juni 2013, nr. 52166/09, 

Hasanbasic/Zwitserland, §54) vulde het Hof de gangbare criteria nog expliciet aan met twee 

aandachtspunten waarmee, in voorkomend geval, ook rekening moet worden gehouden bij de afweging. 

Het gaat om: 

(II) de specifieke omstandigheden van de zaak; (12) het voorlopige of definitieve karakter van het 

inreisverbod. 

Het gewicht dat aan elk van de respectievelijke criteria moet worden gehecht varieert naargelang de 

specifieke omstandigheden van de voorliggende zaak (EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 

70). 

2.31. Vermits het criterium "omstandigheden eigen aan de zaak" dat deel uitmaakt van de zogenaamde 

Boultif-criteria die nationale overheden in het maken van een redelijke belangenafweging in het licht van 

artikel 8 EVRM moeten leiden, met name een risico op foltering of op een onmenselijke of vernederende 

behandeling of straf bij een terugkeer naar Marokko omwille van het gelieerd zijn aan terrorisme- 

misdrijven, niet op een zorgvuldige wijze werd afgewogen door verweerder, kan verzoeker worden 

gevolgd in zijn betoog dat verweerder is tekortgekomen aan de zorgvuldigheidsplicht bij de afweging die 
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dient te worden gemaakt in het raam van artikel 8 van het EVRM. Het betreft een omstandigheid die 

redelijkerwijs niet van enig relevant gewicht is ontdaan. 

2.20. De Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het houdt tevens 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. Voor wat betreft een beslissing tot beëindiging van verblijf vindt 

dit beginsel van behoorlijk bestuur zijn weerklank in een expliciete wetsbepaling, met name artikel 62, § 

1 van de Vreemdelingenwet (zie infra punt 2.22.). 

 RvV 22 december 2017, nr. 197.311: 

3.4 (...) In de voorbereidende werken van de wet van 24 februari 2017 grijpt de wetgever herhaaldelijk 

terug naar rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) om deze begrippen 

nader te duiden. Uit deze voorbereidende werken bij de wet en uit de rechtspraak van het HvJ blijkt 

eveneens dat deze begrippen op dezelfde wijze geïnterpreteerd moeten worden ten aanzien van de 

beide, in punt 3.2. omschreven, categorieën van vreemdelingen (Memorie van toelichting, Parl.St. 

Kamer 2016-2017 DOC 54 2215/001). 

Het HvJ heeft deze begrippen in het kader van de artikelen 27 en 28 van richtlijn 2004/38/EG, die 

voorzien in de mogelijkheid voor lidstaten om beperkende maatregelen inzake het inreisrecht en het 

verblijfsrechtdan wel verwijderingsbeslissingen te nemen om redenen van openbare orde en nationale 

veiligheid, ai meermaals nader uitgelegd (HvJ 23 november 2010, C-145/09, Tsakouridis; HvJ 4 oktober 

2012. C- 249/11 Byankov). 

Het HvJ heeft het ook passend geacht om de rechtspraak over openbare orde en nationale veiligheid 

ontwikkeld in het kader van richtlijn 2004/38/EG, naar analogie toe te passen op strafrechtelijke 

veroordeelde derdelanders die een afgeleid verblijfsrecht aan artikel 20 VWEU of artikel 21 VWEU 

ontlenen (cf. conclusie van advocaat-generaal Szpunar van 4 februari 2016 in zaak C-165/14 alsook 

HvJ 13 september 2016, C-165/14, Rendon Marin, pt. 54-67, 81 en 84-86; HvJ 13 september 2016, C-

304/14, CS, pt 36 40-42, 48-49). 

Ook sommige richtlijnen inzake asiel, legale migratie en terugkeer bevatten bepalingen inzake openbare 

orde en nationale veiligheid. Uit de rechtspraak blijkt dat ook ten aanzien van deze richtlijnen het HvJ 

een analoge uitlegging hanteert van de begrippen die verband houden met openbare orde en nationale 

veiligheid (zie bv. HvJ 11 juni 2015 C-554/13, Zh. en O.; HvJ 24 juni 2015, C-373/13, H.T.). 

De uitlegging van de begrippen 1openbare orde' en 'nationale veiligheid' blijft dus consistent doorheen 

de verschillende richtlijnen. Hoewel deze richtlijnen andere doelen nastreven en hoewel de lidstaten vrij 

blijven om de eisen van de openbare orde en de openbare veiligheid af te stemmen op hun nationale 

behoeften, die per lidstaat en per tijdsgewricht kunnen verschillen, meent het HvJ immers dat de 

omvang van de bescherming die een samenleving aan haar fundamentele belangen wenst te bieden, 

niet mag verschillen naargelang van de juridische status van de persoon die deze belangen schaadt 

(HvJ 24 juni 2013, C-373/13, H.T., pt. 77; Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2016-2017, DOC 54 

2215/001, p. 21). 

3.5. In zijn rechtspraak licht het HvJ toe dat het begrip "openbare orde" hoe dan ook, naast de verstoring 

van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, veronderstelt dat er sprake is van 

een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de 

samenleving aantast. Wat het begrip "openbare veiligheid" betreft, zet het HvJ in zijn rechtspraak uiteen 

dat dit begrip zowel de interne als de externe veiligheid van een lidstaat dekt. Bijgevolg kunnen een 

aantasting van het functioneren van instellingen en essentiële openbare diensten, risico's voor het 

overleven van de bevolking, het risico van een ernstige verstoring van de externe betrekkingen of van 

de vreedzame co-existentie van de volkeren, alsook een aantasting van militaire belangen, de openbare 

veiligheid in gevaar brengen(HvJ 13 september 2016, C-166/14, Rendon Marin, pt. 83). 

3.7. De algemene vaststelling dat strafbare feiten werden gepleegd die de openbare orde of nationale 

veiligheid in het gedrang kunnen brengen, volstaat op zich niet om beperkende verblijfsmaatregelen te 

nemen. Maatregelen die worden genomen ter bescherming van de openbare orde, zoals een 

beëindiging van verblijf, mogen uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokken 

vreemdeling waaruit een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving blijkt, zoals artikel 45, § 2 van de Vreemdelingenwet stipuleert (zie in deze 

zin HvJ 13 september 2016, C-165/14, Rendon Marin, pt. 59-61). Dit impliceert een individueel 

onderzoek van het voorliggende geval. 

In die zin kan het bestaan van strafrechtelijke veroordelingen op zichzelf geen reden of motivering 

vormen voor de beëindiging van een verblijfsrecht Dit betekent evenwel niet dat strafrechtelijke 

veroordelingen niet mee in overweging mogen worden genomen binnen het individueel onderzoek naar 

een eventuele beëindiging van het verblijfsrecht omwille van ernstige redenen van openbare orde of 

nationale veiligheid. Immers kan uit de omstandigheden die tot de strafrechtelijke veroordelingen 
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hebben geleidhet bestaan van een persoonlijk gedrag blijken dat een werkelijke, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt die de beëindiging van het 

verblijfsrecht noodzaakt om de openbare orde of de nationale veiligheid te beschermen. (HvJ 27 oktober 

1977, C-30/77, Bouchereau, pt. 28) 

Het komt de staatssecretaris toe om op individuele basis te onderzoeken wat in het persoonlijk gedrag 

van een vreemdeling of in de strafbare feiten die deze vreemdeling heeft gepleegd een werkelijke, 

actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt die 

ter bescherming van de openbare orde of de nationale veiligheid een beslissing die een beperking van 

het inreisrecht of het verblijfsrecht van een vreemdeling inhoudt kan rechtvaardigen (HvJ 13 september 

2016, C-304/14, CS, pt. 46). 

Bij het beoordelen van een bedreiging voor de openbare orde moet rekening worden gehouden met de 

aard en ernst van de strafbare feiten, het aantal strafbare feiten en de veroorzaakte schade. Naast 

voldoende ernstig en werkelijk, dient deze bedreiging ook actueel te zijn. De vaststelling van een actuele 

bedreiging vereist in regel dat de betrokken vreemdeling een neiging vertoont om een crimineel gedrag 

in de toekomst voort te zetten, vol te houden of te herhalen (HvJ 22 mei 2012, C-348/09, P.I., pt 30; 

Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2016-2017, DOC 54 2215/001, p. 24). Het is aan de nationale 

overheden, in casu de staatssecretaris, om in elk afzonderlijk geval te (be)oordelen of het gedrag van de 

betrokken vreemdeling een gevaar voor nieuwe ernstige verstoringen van de openbare orde of nationale 

veiligheid oplevert, wat desgevallend een onderzoek naar het risico van recidive kan omvatten. De 

staatssecretaris moet derhalve zijn besluit baseren op een inschatting van het toekomstig gedrag van de 

betrokken vreemdeling en dit aan de hand van de objectieve elementen zoals deze voorliggen op het 

ogenblik dat hij een beslissing neemt en die blijken uit het administratief dossier. Hierbij weze opgemerkt 

"dat het ook mogelijk is dat het enkele feit van het voorafgaand gedrag voldoet aan de voorwaarden 

voor een dergelijke bedreiging van de openbare orde" (HvJ 27 oktober 1977, C-30/77 Bouchereau, pt. 

29). In deze zin heeft ook het EHRM geoordeeld dat in sommige gevallen de ernst van een misdrijf op 

zichzelf genoeg kan zijn om een beperkende verblijfsmaatregel te rechtvaardigen (EHRM 20 september 

2011, nr. 8000/08, A.A. v. Verenigd Koninkrijk, §63). 

3.15. Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die 

van de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten 

hebben. Staten beschikken over een zekere beoordelingsmarge in hun beoordeling of een inmenging in 

het privé- en gezinsleven noodzakelijk en proportioneel is (EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), 

§ 76). Waar overwegingen van openbare orde of nationale veiligheid een rol spelen, is het de taak van 

de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken tussen het 

beoogde doel en de ernst van de inbreuk op het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven 

(EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; 

EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, Sarközi en Mahran/Oostenrijk, 

§ 62). 

Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen 

een zorgvuldige en redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuhez/Noorwegen, § 84; 

EHRM 10 juli 2014 Mugenzi/Frankrijk, § 62)." 

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

openbare 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.) Uit deze eis dat het gevaar voor de openbare orde actueel is, vloeit voort 

dat de overheid niet te lang mag wachten om de criminele vreemdeling te verwijderen. Indien er een 

onredelijk lange termijn verstrijkt vooraleer de overheid overgaat tot het nemen van de verwijderings-

maatregel of de uitvoering ervan, is haar kans verkeken. Het feit dat een uitzettingsbesluit bijvoorbeeld 

slechts na drie jaar aan de vreemdeling betekend wordt, spreekt het actuele karakter van de dreiging 

tegen. (RvS 1 februari 2004, nr. 45.911.) In casu wordt de uitsluitings- en verwijderingsmaatregel aan 

verzoeker betekend 12 jaar nadat de feiten zich afspeelden en 6 jaar nadat hij zijn straf heeft uitgezeten. 

De vraag moet dus gesteld - en onderzocht door verwerende partij -worden of de bestreden beslissing 

de toets van het actueel karakter kan doorstaan. 

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

hebben gepleegd, wordt expliciet bevestigd door o.a. een arrest van Uw Raad van 31 maart 2010: 



  

 

RvV X - Pagina 11 van 17 

"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 Ie 22 juillet 2004, constitutif d'un grime grave repris dans Ie point c 

de l'article 55/4 de la loi. 

II s'en déduit qu'en décidant d'exdure 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, ta partie défenderesse reste tenue de se conformer aux 

obligations de motivation formelle qui lui incombent, en l’occurrence celle de fournir a l'intéressé. dans 

sa décision, une information claire et suffisante des considérations de droit et de fait oui l'ont 

déterminée. en qu'ii peut comprendre les raisons qui la justifient et apprécier opportunité de les 

contester utilement." 

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

De bestreden beslissing is daarom niet afdoende gemotiveerd, kennelijk onredelijk en moet worden 

vernietigd.” 

 

3.2. In de nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat 

de administratieve beslissingen met redenen moeten worden omkleed en dat de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden 

gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan 

de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. Deze uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft genomen, zodat hij 

kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Het begrip 

"afdoende" zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de opgelegde motivering 

in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

In de bestreden beslissing werd het determinerende motief aangegeven op grond waarvan deze 

beslissing is genomen. Er werd, met verwijzing naar artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, immers 

geduid dat verzoeker wordt uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

omdat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de hij handelingen heeft gepleegd bedoeld in 

artikel 55/4 van de vreemdelingenwet. Er werd tevens op gewezen dat verzoeker reeds het voorwerp 

uitmaakt van een ministerieel besluit tot terugwijzing waardoor hem de toegang tot het grondgebied van 

België wordt verboden voor 10 jaar dat hij gevolg dient te geven aan de verwijderingsmaatregel die deel 

uitmaakt van voormeld besluit. Die motivering is afdoende en laat verzoeker toe om zijn rechtsmiddelen 

met kennis van zaken aan te wenden.  

De formele motiveringsplicht impliceert niet dat verweerder in een administratieve beslissing steeds 

moet uiteenzetten welke belangenafwegingen hij heeft doorgevoerd. Verwerende partij heeft in de 

beslissing toegelicht op basis van welke argumentatie hij een beslissing nam.  

Verzoeker kan niet betwisten dat artikel 9ter, § 4 van de Vreemdelingenwet de verwerende partij toelaat 

om een vreemdeling, die een aanvraag indiende om op medische gronden tot een verblijf in het Rijk te 

worden gemachtigd, uit te sluiten van het voordeel van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, indien hij 

van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat deze vreemdeling handelingen heeft 

gesteld zoals bedoeld in artikel 55/4 van de Vreemdelingenwet.  

Artikel 55/4, § 2 van de Vreemdelingenwet verwijst onder meer naar de situatie van een vreemdeling die 

door zijn optreden dient te worden beschouwd als een gevaar voor de samenleving of de nationale 

veiligheid. Verzoekers uiteenzetting omtrent de toepassingsmogelijkheden van artikel 1F van het 

vluchtelingenverdrag zijn niet relevant nu de verwerende partij hier geenszins toepassing heeft gemaakt 

om hem uit te sluiten van het voordeel van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet is overigens een zuiver nationale bepaling waardoor verzoeker niet kan worden 

gevolgd in zijn betoog dat de voorschriften van het UNHCR inzake de toepassing van de 

uitsluitingsgronden ten aanzien van asielzoekers onverminderd gelden ten aanzien van vreemdelingen 

die een verblijfsmachtiging om medische redenen aanvragen.  

Evenmin toont verzoeker aan dat de toepassing van artikel 9tervan de Vreemdelingenwet om hem uit te 

sluiten van het daarin verleende voordeel niet in verhouding is met het nagestreefde doel of dat er 

sprake is van een disproportioneel optreden. Verzoeker betwist niet dat hij sedert 2000 op illegale wijze 

in België verblijft. Hij werd meerdere malen aangetroffen in illegaal verblijf. Het is niet kennelijk 

onredelijk om een vreemdeling die nooit tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk werd 

toegelaten, die strafbare feiten pleegde, werd veroordeeld en het voorwerp uitmaakt van een 

ministerieel besluit tot terugwijzing waarbij hij de toegang tot het grondgebied gedurende 10 jaren is 
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ontzegd, van de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet uit te sluiten. Het onwettig verblijf 

kan bezwaarlijk in zijn voordeel worden weerhouden.  

Verzoeker gaat eraan voorbij dat de verwerende partij bij het nemen van de beslissing tot het opleggen 

van een Ministerieel Besluit reeds rekening diende te houden met de specifieke omstandigheden die 

verzoekers situatie kenmerken – hij heeft immers cocaïne en heroïne gedeald - en derhalve reeds 

oordeelde omtrent het gevaar voor de openbare orde dat hij vormt. Die beslissing is definitief in het 

rechtsverkeer aanwezig.  

Verzoeker kan niet dienstig verwijzen naar het arrest Ourhame om voor te houden dat het MB nog niet 

in werking is getreden. De rechtsgevolgen zijn immers reeds ontstaan nadat het MB definitief in het 

rechtsverkeer is gekomen. Bovendien werd het moment waarop de termijn van het MB begint te lopen 

bepaald in het MB zelf. Gelet op het definitief in het rechtsverkeer aanwezig zijnde MB, kan verzoeker 

bezwaarlijk voorhouden als zou de verwerende partij zijn situatie niet correct hebben ingeschat en er 

geen deugdelijke proportionaliteitstoets zou zijn gebeurd. Zijn verwijzing naar de Boultif-criteria is dan 

ook niet dienstig.  

Waar hij een schending opwerpt grond van de artikelen 3 en 13 EVRM, dient te worden opgemerkt dat 

verzoeker niet aantoont dat, door het enkele feit dat hij wordt uitgesloten van het voordeel van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet, onderworpen wordt aan een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling. Nergens blijkt dat verzoeker omwille van het feit dat verweerder toepassing maakt van de 

bepalingen van artikel 9ter, § 4 van de Vreemdelingenwet om hem uit te sluiten van de mogelijkheid om, 

op medische gronden, een verblijfsmachtiging te verwerven wordt onderworpen aan een behandeling 

die voldoende zwaarwichtig is om te kunnen spreken over een foltering of over onmenselijke of 

vernederende behandelingen of straffen.  

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat het louter feit dat hij niet tot een verblijf in België wordt 

gemachtigd, een situatie die reeds sedert langere tijd bestaat en geenszins in het leven werd geroepen 

door het nemen van de thans bestreden beslissing, tot gevolg heeft dat eventuele medische hulp hem in 

België wordt ontzegd. Bovendien betreft de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel waardoor 

verzoeker zich niet dienstig kan beroepen op kritiek die betrekking heeft op het onderzoek dat dient te 

gebeuren op het ogenblik dat hij zou kunnen worden gerepatrieerd. Verzoeker kan het belang niet 

ontlenen aan de artikelen 3 en 13 EVRM. Het eerste middel is niet ernstig.” 

 

3.3. Waar verzoekende partij in het tweede onderdeel van het eerste middel inhoudelijke argumenten 

ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert zij in wezen de schending aan van de materiële motive-

ringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling 

van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

3.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt het bestuur de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

3.5. 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). 

 

3.6. De Raad stelt vast dat de verwerende partij in de bestreden beslissing oordeelt dat verzoekende 

partij wordt uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter van de vreemdelingenwet omdat “er ernstige 

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

van de genoemde wet” waarbij zij verwijst naar het gegeven dat verzoekende partij het voorwerp 

uitmaakt van een Ministerieel Besluit van Terugwijzing van 28 oktober 2008.  

 

Voormeld Ministerieel Besluit werd blijkens het administratief dossier verzoekende partij ter kennis 

gebracht op 17 november 2008 en luidt als volgt: 

 

“Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op het artikel 20, gewijzigd bij de wet van 

15 september 2006; 

Overwegende dat de hierna nader bepaalde vreemdeling verklaart onderdaan te zijn van Tunesië; 
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Overwegende dat betrokkene zich op 21 november 2000 vluchteling verklaarde en dat zijn aanvraag 

definitief onontvankelijk werd verklaard door een beslissing van 06 augustus 2003 van de Commissaris-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, beslissing hem betekend op 11 augustus 2003; 

Overwegende dat hij zich op 9 juni 2003 en 18 juni 2003, schuldig heeft gemaakt aan diefstal (2 feiten) 

en poging tot diefstal, feiten waarvoor hij op 23 november 2004 veroordeeld werd tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 10 maanden; 

Overwegende dat hij zich op 16 juli 2004, schuldig heeft gemaakt aan diefstal, op heterdaad betrapt, 

met geweld of bedreiging, hetzij om in het bezit van de weggenomen voorwerpen te kunnen blijven 

hetzij om zijn vlucht te verzekeren, feit waarvoor hij op 28 juni 2005 veroordeeld werd tot een definitief 

geworden gevangenisstraf van 8 maanden; 

Overwegende dat hij zich tussen 28 maart 2005 en 27 mei 2005 schuldig heeft gemaakt aan diefstal 

door middel van braak, inklimming, of valse sleutels; aan deel te hebben uitgemaakt van een vereniging 

van misdadigers, in staat van wettelijke herhaling, feiten waarvoor hij op 31 oktober 2005 veroordeeld 

werd tot een definitief geworden gevangenisstraf van 10 maanden; 

Overwegende dat hij zich tussen 20 juli 2006 en 23 november 2006, schuldig heeft gemaakt aan 

verdovende middelen te hebben vervaardigd, in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of 

aangeschaft te hebben, namelijk cannabis en heroïne, feiten waarvoor hij op 02 februari 2007 

veroordeeld werd tot een definitief geworden gevangenisstraf van 15 maanden, met uitstel van 5 jaar 

behalve voor 8 maanden; 

Overwegende dat hij zich tussen 02 februari 2007 en 10 mei 2007, schuldig heeft gemaakt aan 

verdovende middelen te hebben vervaardigd, in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of 

aangeschaft te hebben, namelijk heroïne, in staat van wettelijke en specifieke herhaling, feit waarvoor hij 

op 25 juli 2007 veroordeeld werd tot een definitief geworden gevangenisstraf van 1 jaar; 

Overwegende dat hij zich tussen 30 september 2007 en 6 februari 2008 schuldig heeft gemaakt aan 

verdovende middelen te hebben in bezit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft 

te hebben, namelijk cocaïne en heroïne, met de omstandigheid dat het misdrijf een daad van 

deelneming is aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, in staat van wettelijke en 

specifieke herhaling, feiten waarvoor hij op 28 maart 2008 tot een definitief geworden gevangenisstraf 

van 18 maanden werd veroordeeld; 

Overwegende dat uit de voorgaande feiten blijkt dat hij, door zijn persoonlijk gedrag, de openbare orde 

heeft geschaad; 

Overwegende dat betrokkene, ondanks veelvuldige veroordelingen, volhardt in de criminaliteit, bestaat 

er een ernstig en actueel risico van een nieuwe schending van de openbare orde; 

Overwegende dat het herhaaldelijk, levensonderhoudend en gewelddadig karakter van de bedrijvigheid 

van betrokkene een ernstig en actueel risico aantoont van een nieuwe schending van de openbare orde 

(…)” 

 

3.7. Artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1 

De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 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.” 

 

Paragraaf 4 van deze bepaling 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.”  

 

De verwerende partij heeft, onder verwijzing naar het Ministerieel Besluit van Terugwijzing van 28 

oktober 2008 waarin wordt verwezen naar de door de verzoekende partij gepleegde strafrechtelijke 

feiten en de opgelopen veroordelingen, geoordeeld dat verzoekende partij de openbare orde ernstig 

heeft geschonden, zodat zij wordt uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

aangezien zij handelingen heeft gesteld zoals bedoeld in artikel 55/4 van dezelfde wet. Deze laatste 

bepaling luidt als volgt: 

 

“§1 
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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;” 

 

3.8. Verzoekende partij betoogt in een tweede onderdeel van het eerste middel dat de veroordelingen 

die aan de grondslag liggen van de uitsluiting deze uitsluiting niet kunnen rechtvaardigen. Er blijkt niet 

dat de verwerende partij een nauwkeurig onderzoek deed van haar situatie om tot de bestreden 

beslissing te komen. Zij verwijst naar de voorbereidende werken bij artikel 55/4 van de vreemdelingen-

wet.  

 

3.9. Uit de motivering van de bestreden beslissing waar verwerende partij verwijst naar het Ministerieel 

Besluit van Terugwijzing waaruit blijkt dat het bestuur verzoekende partij door haar gedrag beschouwt 

als een ernstig gevaar voor de openbare orde gelet op de door haar gepleegde strafrechtelijke feiten, 

blijkt dat de verwerende partij van oordeel is dat verzoekende partij moet worden uitgesloten van het 

voordeel van artikel 9ter van de vreemdelingenwet omdat zij een ernstig misdrijf heeft gepleegd in de zin 

van artikel 55/4, §1, c van de vreemdelingenwet. Uit lezing van het tweede onderdeel van het eerste 

middel blijkt dat de verzoekende partij dat ook zo begrepen heeft.  

 

Artikel 55/4, §1, c van de vreemdelingenwet vormt een omzetting van artikel 17, 1, b van richtlijn 

2011/95 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de 

erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming 

genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor 

subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming.  

 

3.10. Hoewel, zoals de verwerende partij in de nota met opmerkingen stelt, artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet een zuiver nationale bepaling betreft (zie de 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)), kan de Raad er niet omheen dat in artikel 9ter, § 4 van de vreemdelingenwet 

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

casu toepassing maakt van deze bepaling om te stellen dat verzoekende partij een ernstig misdrijf heeft 

gepleegd en om die reden wordt uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

Wat aldus moet worden verstaan onder het begrip “ernstig misdrijf” moet dan ook worden beoordeeld in 

de context van artikel 55/4, §1, c van de vreemdelingenwet.  

 

Zo blijkt ook uit de voorbereidende werken 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 

https://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
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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). 

 

Gelet op wat blijkt uit de voorbereidende werken kan, wat betreft het begrip “ernstig misdrijf” in de zin 

van artikel 17, 1, b van de richtlijn 2011/95 waarvan artikel 55/4, §1, c van de vreemdelingenwet de 

omzetting vormt, ook nuttig worden verwezen naar de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie dat 

er in de zaak C-369/17 van 13 september 2018 op gewezen heeft dat “33 Vastgesteld moet worden dat 

het in artikel 17, lid 1, onder b), van richtlijn 2011/95 gebruikte begrip „ernstig misdrijf” in die richtlijn niet 

wordt gedefinieerd en dat de richtlijn ook geen expliciete verwijzing naar het nationale recht bevat ter 

bepaling van de betekenis en strekking van dat begrip.”  

 

Wat betreft de uitlegging van voormeld begrip “ernstig misdrijf” heeft het Hof van Justitie er verder op 

gewezen dat dit begrip een bredere werkingssfeer heeft dan de grond voor uitsluiting van de 

vluchtelingenstatus als bedoeld in artikel 1 F, onder b), van het Verdrag van Genève en artikel 12, lid 2, 

onder b), van richtlijn 2011/95 (overweging 46). Zo stelt het Hof:  

 

“47 Terwijl de in artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2011/95 opgenomen grond voor uitsluiting van de 

vluchtelingenstatus ziet op een ernstig niet-politiek misdrijf dat buiten het land van toevlucht is begaan 

voordat de betrokkene tot dit land als vluchteling is toegelaten, betreft de in artikel 17, lid 1, onder b), 

van die richtlijn neergelegde grond voor uitsluiting van de subsidiaire-beschermingsstatus immers meer 

algemeen een ernstig misdrijf, dus zonder dat er sprake is van beperkingen in geografische of 

temporele zin of met betrekking tot de aard van het misdrijf.” (eigen onderlijning).  

 

Het Hof wijst er verder op dat voorafgaand aan het treffen van de beslissing tot uitsluiting, de 

beslissingsautoriteit een volledig onderzoek van alle omstandigheden van het individuele geval moet 

voeren en dergelijke beslissing niet automatisch kan nemen (overwegingen 48-50).  

 

Het Hof stelt verder: 

 

“55 Dienaangaande moet worden overwogen dat de straf die volgens het strafrecht van de betrokken 

lidstaat op een misdrijf is gesteld, weliswaar bijzonder belangrijk is bij de beoordeling of er sprake is van 

een ernstig misdrijf, op grond waarvan er krachtens artikel 17, lid 1, onder b), van richtlijn 2011/95 kan 

worden overgegaan tot uitsluiting van de subsidiaire-beschermingsstatus, maar dat de bevoegde 

autoriteit van de betrokken lidstaat slechts gebruik kan maken van de in die bepaling genoemde 

uitsluitingsgrond na met betrekking tot de individuele persoon de haar ter kennis gebrachte specifieke 

feiten te hebben onderzocht om uit te maken of er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de daden 

van de betrokkene, die voor het overige voldoet aan de criteria om de gevraagde status te krijgen, onder 

de desbetreffende uitsluitingsgrond vallen (zie naar analogie arresten van 9 november 2010, B en D, 

C‑57/09 en C‑101/09, EU:C:2010:661, punt 87, en 31 januari 2017, Lounani, C‑573/14, EU:C:2017:71, 

punt 72). 

56 Deze uitlegging vindt steun in het rapport van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

(EASO) van januari 2016 „Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive (2011/95/EU) – A Judicial 

Analysis”. Punt 3.2.2 van dat rapport heeft betrekking op artikel 17, lid 1, onder b), van richtlijn 2011/95 

en bevat de aanbeveling dat de ernst van het misdrijf op grond waarvan een persoon kan worden 

uitgesloten van subsidiaire bescherming, wordt beoordeeld aan de hand van meerdere criteria, 

waaronder de aard van het gepleegde feit, de schade die is teweeggebracht, de gevolgde 

strafprocedure, de aard van de straf en het rekening houden met de vraag of de meeste rechterlijke 

instanties het gepleegde feit ook aanmerken als een ernstig misdrijf. Het EASO verwijst in dit verband 

naar een aantal uitspraken van de hoogste rechters van bepaalde lidstaten. 

57 Vergelijkbare aanbevelingen staan trouwens vermeld in het handboek met betrekking tot procedures 

en criteria voor de bepaling van de vluchtelingenstatus in de zin van het Verdrag van 1951 en het 

Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 1967 [Bureau van de Hoge Commissaris van de 

Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR), 1992, punten 155‑157]. (eigen onderlijning). 

 

De aanbevelingen in het UNHCR-handboek luiden: 
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“155. Het is lastig te bepalen wanneer er sprake is van een “ernstig” niet-politiek misdrijf in de zin van 

deze uitsluitingsgrond, met name omdat de betekenis van de [oorspronkelijke Engelse] term “crime” 

(misdrijf) in verschillende rechtssysteem verschillende connotaties heeft. In sommige landen is de term 

“crime” enkel van toepassing op delicten van ernstige aard. In andere landen omvat de term alles van 

kruimeldiefstal tot moord. In de onderhavige context is er enkel sprake van een “ernstig” misdrijf (serious 

crime) bij een halsmisdrijf of een zeer ernstige strafbare handeling. Lichtere vergrijpen waar mildere 

straffen op staan, leveren geen grond op voor uitsluiting krachtens artikel 1F, lid b, ook al beschrijft het 

strafrecht van het betrokken land ze strikt genomen als “misdrijven” (crimes).  

156. Bij het toepassen van deze uitsluitingsgrond dient ook een balans te worden gezocht tussen de 

aard van het vermeende delict en de mate van vervolging (persecution) die de aanvrager vreest. Indien 

een persoon een gegronde vrees voor zeer ernstige vervolging heeft, bijv. vervolging die zijn leven of 

vrijheid bedreigt, moet een misdrijf zeer ernstig zijn om te leiden tot uitsluiting. Is de gevreesde 

vervolging minder ernstig, dan dient te worden gekeken naar de aard van het vermeende misdrijf of de 

vermeende misdrijven om vast te stellen of de aanvrager niet in werkelijkheid voortvluchtig is of dat zijn 

criminele aard zwaarder weegt dan zijn bonafide vluchtelingschap.  

157. Bij het beoordelen van de aard van het vermeende misdrijf dient rekening te worden gehouden met 

alle relevante factoren, waaronder ook verzachtende omstandigheden. Het is tevens noodzakelijk om te 

letten op eventuele verzwarende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het feit dat de aanvrager al een 

strafblad heeft. Het feit dat een aanvrager die is veroordeeld voor een ernstig niet-politiek misdrijf zijn 

straf al heeft uitgezeten, of aan hem gratie of amnestie is verleend, is tevens relevant. In het laatste 

geval wordt aangenomen dat de uitsluitingsgrond niet meer van toepassing is, tenzij er kan worden 

aangetoond dat, ondanks de gratie of amnestie, het criminele karakter van de aanvrager nog steeds de 

overhand heeft. 

(..)”  

 

Er blijkt nergens uit de parlementaire voorbereidingen dat artikel 55/4 van de vreemdelingenwet op een 

andere wijze zou moeten worden ingevuld, wanneer dit wordt gehanteerd als uitsluitingsgrond voor het 

voordeel van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Hierbij kan de Raad enkel herhalen dat artikel 9ter 

verwijst naar “handelingen […] bedoeld in artikel 55/4”.  

 

Uit voorgaande blijkt aldus dat, om uit te maken of er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat een 

vreemdeling zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstig misdrijf in de zin van artikel 55/4, §1, c van de 

vreemdelingenwet, op grond waarvan hij kan worden uitgesloten van het voordeel van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet, de verwerende partij haar beoordeling inzake “ernstig misdrijf” moet baseren op 

een onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met meerdere criteria zoals hoger vermeld. Naast de 

aanbevelingen die staan vermeld in de paragrafen 156 e.v. van het UNHCR-handboek waarnaar ook de 

voorbereidende werken bij artikel 55/4, §1, c van de vreemdelingenwet trouwens verwijzen en aldus 

gesteld kan worden dat voor de invulling van het begrip “ernstig misdrijf” de verwerende partij minstens 

rekening moet houden met de in dat handboek vermelde aanbevelingen, heeft het Hof ook verwezen 

naar de aanbevelingen in het aangehaalde EASO-rapport als richtlijn bij dat onderzoek en waaruit 

vergelijkbare aanbevelingen blijken als deze terug te vinden in het UNHCR-handboek.  

 

Samengevat blijkt hieruit dat bij toepassing van de uitsluitingsclausule de pro’s en contra’s worden 

afgewogen, rekening houdend met de aard van de inbreuk in verhouding tot de door de verzoekende 

partij 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., alsook het risico voor het leven of de vrijheid van de verzoekende partij. 

 

3.11. In casu moet de Raad echter, samen met de verzoekende partij, vaststellen dat geen dergelijk 

onderzoek werd gevoerd. De verwerende partij heeft zich beperkt tot een verwijzing naar het 

Ministerieel Besluit van Terugwijzing van 28 oktober 2008 waarin slechts een opsomming wordt 

gegeven van de verschillende veroordelingen die verzoekende partij heeft opgelopen in de periode 

2004-2008, waarbij de opgelegde gevangenisstraffen variëren tussen acht maanden en achttien 

maanden, en de beoordeling dat “[…] dat het herhaaldelijk, levensonderhoudend en gewelddadig 

karakter van de bedrijvigheid van betrokkene een ernstig en actueel risico aantoont van een nieuwe 

schending van de openbare orde”. 

 

De Raad besluit, alles in acht genomen, dat verwerende partij bij het toepassen van de uitsluitings-

clausule van artikel 9ter juncto artikel 55/4, §1, c van de vreemdelingenwet niet is overgegaan tot een 

afweging aan de hand van de concrete omstandigheden van de zaak, wat – gelet op de voorbereidende 

werken dienaangaande – nochtans vereist is. Er blijkt niet dat verwerende partij enig ernstig onderzoek 
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heeft gevoerd naar de vraag of de strafrechtelijke antecedenten van verzoekende partij in casu 

opwegen tegen de andere overwegingen die mee moeten betrokken worden in de beoordeling.  

 

3.12. Het betoog van de verwerende partij in de nota met opmerkingen waar zij stelt dat het “niet 

kennelijk onredelijk (is) om een vreemdeling die nooit tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk werd toegelaten, die strafbare feiten pleegde, werd veroordeeld en het voorwerp uitmaakt van een 

ministerieel besluit tot terugwijzing waarbij hij de toegang tot het grondgebied gedurende 10 jaren is 

ontzegd, van de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet uit te sluiten” en dat “(v)erzoeker 

(..) eraan voorbij (gaat) dat de verwerende partij bij het nemen van de beslissing tot het opleggen van 

een Ministerieel Besluit reeds rekening diende te houden met de specifieke omstandigheden die 

verzoekers situatie kenmerken – hij heeft immers cocaïne en heroïne gedeald – en derhalve reeds 

oordeelde omtrent het gevaar voor de openbare dat hij vormt” kan niet worden gevolgd. Lezing van 

voormeld Ministerieel Besluit laat slechts toe vast te stellen dat een opsomming wordt gegeven van de 

strafrechtelijke antecedenten van verzoekende partij en het besluit dat “het herhaaldelijk, 

levensonderhoudend en gewelddadig karakter van de bedrijvigheid van betrokkene een ernstig en 

actueel risico aantoont van een nieuwe schending van de openbare orde” zonder dat enig concreet 

onderzoek werd verricht waarbij rekening werd gehouden met de hoger vermelde aanbevelingen.  

 

3.13. Een schending van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht is aangetoond. 

Het eerste middel is in die mate gegrond. 

 

De overige onderdelen van het eerste middel en de overige middelen behoeven geen verdere 

bespreking nu zij niet tot een ruimere nietigverklaring kunnen leiden. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 25 september 

2018 “tot het uitsluiten 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 vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

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

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN S. DE MUYLDER 


