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 nr. 217 857 van 1 maart 2019 

in de zaak RvV X 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VANBESIEN 

St. Guibertusplein 14 

2222 ITEGEM 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van X, X en X, en X, 

die verklaren van Bosnische nationaliteit te zijn, op 26 september 2018 hebben 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 en Administratieve Vereenvoudiging van 27 

augustus 2018, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis 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 ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 

januari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. WUYTS, die loco advocaat S. VANBESIEN verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 24 oktober 2012 dient de verzoekende partij een (derde) aanvraag in om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 
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1.2. Op 19 november 2012 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de 

gemachtigde) deze aanvraag onontvankelijk te verklaren. De verzoekende partij stelt tegen deze 

beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Met arrest nr. 

100 680 van 10 april 2013 vernietigt de Raad voornoemde onontvankelijkheidsbeslissing van 19 

november 2012. 

 

1.3. Op 11 juni 2013 neemt de gemachtigde opnieuw een beslissing tot onontvankelijkheid van de 

medische verblijfsaanvraag van 24 oktober 2012. De verzoekende partij dient hiertegen opnieuw een 

beroep in bij de Raad. Met arrest nr. 185 084 van 4 april 2017 wordt voornoemde 

onontvankelijkheidsbeslissing van 11 juni 2013 vernietigd. 

 

1.4. Op 1 augustus 2013 dient de verzoekende partij een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt op 27 augustus 2013 

onontvankelijk verklaard. De verzoekende partij diende tegen deze onontvankelijkheidsbeslissing een 

beroep in bij de Raad, maar met arrest nr. 185 085 van 4 april 2017 werd ter zake de afstand van het 

geding vastgesteld. 

 

1.5. De gemachtigde beslist op 3 juli 2017 om de derde aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 24 oktober 2012 onontvankelijk te verklaren. Op 18 juli 

2018 dient de verzoekende partij een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen tegen voormelde beslissing. De Raad vernietigt met arrest nr. 201 927 van 

30 maart 2018 deze beslissing. 

 

1.6. Op 27 augustus 2018 verklaart de gemachtigde de aanvraag van 24 oktober 2012 ontvankelijk doch 

ongegrond. 

 

Dit is de bestreden beslissing: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 24.10.2012 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

R., V. (…) (R.R.: (…)) 

Geboren te Lidja op 06.05.1978 

Nationaliteit: Bosnië en Herzegovina 

Verblijvende te: (…) 

 

+ kinderen: 

-R., D. (…) (R.R.: (…)) 

Geboren te Sarajevo op 28.02.2000 

-R., V. (…); °06.03.2003 

-R., B. P. (…); °09.05.2010 

-Z., L. (…); °01.11.2011 

 

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 dit 

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Reden: 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

te bekomen 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 

Art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

 

Er werden medische elementen aangehaald voor R. V. (…), die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts-adviseur d.d. 21.08.2018 in gesloten omslag). 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit,  of 
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2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis werden 

gebracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt immers aan betrokkene toe om alle nuttige en 

recente inlichtingen in zijn aanvraag of als aanvulling op deze aanvraag aan onze diensten over te 

maken.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De verzoekende partij voert een enig middel aan: 

 

“Niet naleving van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, met name de 

schending van artikelen 9ter, 52 en 62 §2 van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980; Schending van 

art. 4 § 1 van het KB 17/05/2007; Schending van art. 3 van de Wet van 29/07/1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Schending van de rechten van verdediging, onder 

meer art. 6 EVRM. Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Artikel 62 §2 lid van 

de Vreemdelingenwet van 15/12/1980 schrijft voor dat de administratieve beslissingen met redenen 

omkleed moeten worden. Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die ten grondslag liggen aan die beslissing en dat de gegeven 

motivering afdoende dient te zijn. Art. 4 §1 van het KB 17/05/2007 stelt dat de ambtenaar-geneesheer 

overeenkomstig art. 9ter van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980 een bijkomend advies van een 

deskundige in een bepaalde discipline kan inwinnen. De bestreden beslissing stelt het volgende: (…). 

Verzoekers kunnen met deze argumentatie niet akkoord gaan. In het verslag van de arts-adviseur staat 

(…). 

 

1. Een eerste element dat verzoekers dienen aan te kaarten, is dat de arts-adviseur geen rekening heeft 

gehouden met de verscheidenheid aan medische problemen en ziektes waar R. D. (...)aan lijdt. Deze 

zijn niettemin duidelijk benoemd in de aanvraag 9ter dd. 24 oktober 2012 en de aanvullingen dewelke 

aan verwerende partij zijn bezorgd dd. 4 juni 2018. Zo wordt er gesproken in het verzoekschrift 9ter en 

het medisch getuigschrift van dr. Vandeput over "zeer uitgesproken microcefalie met op beeldvorming 

van de hersenen atroof voorkomen van de cerebrale hemisferen en discrete periventriculaire 

leucomalacie". Periventriculaire leucomalacie is een beschadiging van het hersenweefsel, met name 

van de witte stof naast de hersenkamers. Dit leidt vaak later tot spasticiteit, een achterblijven van de 

verstandelijke ontwikkeling en kan zelfs leiden tot blindheid. Hoewel de arts-adviseur wel kort een aantal 

van de symptomen aanhaalt, gaat hij echter nergens in op het voorkomen noch de behandeling van 

deze ziekte. Daarnaast spreekt dr. Vandeput in ditzelfde attest, hetgeen ook wordt herhaald in het 

verzoekschrift 9ter, over "gangproblemen wijzend op neurologisch lijden." Nergens in het verslag van de 

arts-adviseur wordt dieper ingegaan op dit neurologisch lijden, terwijl dit nochtans duidelijk vermeld werd 

door verzoekers. Daarnaast is er door de arts-adviseur gevraagd om een actualisatie van de huidige 

toestand op 14 mei 2018, waarop verzoekers ook een nieuw standaard medisch getuigschrift samen 

met een aantal bijkomende attesten hebben bezorgd aan de arts-adviseur. In deze attesten werden nog 

een aantal bijkomende ziektebeelden expliciet vermeld, zijnde platvoeten en hypersalivatie. Deze 

stukken worden ook expliciet vermeld door de arts-adviseur, waardoor hij er aldus duidelijk kennis van 

had. Het is dan ook voor verzoekers onbegrijpelijk waarom de arts-adviseur op geen enkel moment 

dieper ingaat op deze verscheidenheid aan ziektebeelden dewelke R. D. (…) teisteren. Dat deze 

ziektebeelden niet expliciet door de verwerende partij zijn nagegaan houdt dan ook een ernstige 

schending in van de hierboven vermelde rechtsregels en -beginselen. 

 

2. Wanneer de arts-adviseur vervolgens ingaat op de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de 

zorgen in Bosnië-Herzegovina, is het opvallend dat hij hierbij slechts de zorgen nagaat voor 

'gehandicapte' personen in het algemeen. In huidig geval is het echter duidelijk dat er sprake is van een 

zeer gedifferentieerd ziektebeeld, hetgeen herhaaldelijk en duidelijk naar voor komt doorheen de 

procedure 9ter: 
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- Zo stelt dr. Vandeput in zijn attest dd. 27/02/2012 duidelijk: "cerebral palsy met microencephalapathie 

en uitval van onderste gezichtsveld t.g.v. occipitale schade (prenataal geboortetrauma), spasticiteit in 

vier ledematen, mentale retardatie  

…jongen met ernstige meervoudige handicap met microencefalie." 

- Dokter De Rouck stelt daarnaast in zijn attest dd. 3 maart 2010 het volgende: 

Cerebral palsy met microcephalie en quadriplegie na vermoedelijke encephalitis op 1-jarige leeftijd". 

- Dokters Vanrykel en Lagae spreken in hun attesten dan weer over de volgende ziektebeelden: 

tienjarige jongen met globale ontwikkelingsvertraging, microcefalie en spasticiteit van voorlopig 

ongekende origine." 

- Zoals aangehaald is er in de recent bijgevoegde attesten ook nog sprake enerzijds over platvoeten en 

anderzijds over hypersalivatie. 

Het is dus duidelijk dat er sprake is van een sterk gedifferentieerd ziektebeeld, dat niet eenvoudigweg 

kan worden benoemd als "gehandicapt". De arts-adviseur diende aldus na te gaan welke zorgen er 

beschikbaar en toegankelijk zijn in Bosnië-Herzegovina en dit toegespitst op de medische problematiek 

van de heer D. (…). Het is een algemeen feit dat 'gehandicapte' personen niet eenvoudigweg kunnen 

worden gelijkgeschakeld en er hierbij steeds naar de individuele ziektebeelden dient te worden gekeken, 

hetgeen in casu duidelijk niet gebeurd is. De arts-adviseur dient zijn beslissing immers te staven op 

basis van het individuele ziektebeeld van een persoon en dit vervolgens op basis hiervan te motiveren. 

Een dergelijke houding waarbij men eenvoudig een algemeen concept als 'gehandicapten' nagaat in 

plaats van het geïndividualiseerde ziektebeeld kan aldus niet gehonoreerd worden. Dit maakt een 

duidelijke schending uit van de hierboven vermelde rechtsregels en -beginselen. 

 

3. Zoals reeds uitvoerig is aangehaald, is er bij R. D. (...)sprake van een sterk gedifferentieerd 

ziektebeeld. Er is sprake van een verscheidenheid aan ziektes en medische problemen dewelke zowel 

van mentale als van fysieke aard zijn. Zo is er sprake van verschillende aandoeningen in de hersenen, 

maar ook op neurologisch vlak en op fysieke vlak (zoals platvoeten en hypersalivatie) zijn er medische 

problemen. Deze zijn ook allen aangehaald in het verzoekschrift 9ter dd. 24 oktober 2012 als in de 

latere aanvullingen dewelke bezorgd zijn aan verwerende partij dd. 4 juni 2018. Het valt daarbij ten 

zeerste te betwijfelen dat de arts-adviseur op het vlak van al deze ziektebeelden de nodige expertise 

zou hebben. Zoals aangeduid in het voorgaande, heeft de arts-adviseur deze ziektebeelden allemaal 

zelfs eenvoudigweg samengenomen als 'handicap', hetgeen duidelijk aantoont dat arts-adviseur blijkens 

niet van al deze ziektebeelden op de hoogte is. Dit kan niet verwonderlijk te noemen zijn daar de arts-

adviseur op geen enkel moment de hulp heeft ingeroepen van een deskundige in een van deze velden, 

terwijl dat deze mogelijkheid niettemin wel duidelijk voorzien is in art. 4 §1 van het K.B. van 17/05/2007. 

Hoewel het natuurlijk een eigen beslissing is van de arts-adviseur en geen verplichting is, valt het niet te 

betwisten dat in huidige casu de arts-adviseur een manifeste appreciatiefout gemaakt heeft door geen 

beroep te doen op een deskundige. Er kan immers bezwaarlijk worden volgehouden, gelet op het 

voorgaande, dat de arts¬ adviseur de nodige expertise heeft om al de verschillende medische 

problemen dewelke bij R. D. (...)aanwezig zijn, te beoordelen. In dit verband dient te worden gewezen 

op het feit dat de arts-adviseur het zelfs niet nodig vond om R. D. (...)te laten onderzoeken. Er kan 

bezwaarlijk worden volgehouden dat gelet op de verscheidenheid aan ziektebeelden aanwezig bij D. 

(…) dat dit eenvoudigweg kan worden bestudeerd en behandeld door één arts op basis van een aantal 

verslagen. Deze houding van verwerende partij houdt dan ook een ernstige schending in van de 

hierboven vermelde rechtsregels en -beginselen. 

 

4.Vervolgens is dan door verwerende partij de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de zorgen en 

opvolging in het land van herkomst, zijnde Bosnië-Herzegovina onderzocht. In het advies van de arts-

adviseur wordt dat de situatie in Bosnië-Herzegovina rooskleurig voorgesteld, waarbij alle noodzakelijke 

zorgen enerzijds aanwezig zijn en deze anderzijds gratis of aan een zeer lage prijs beschikbaar zouden 

zijn. Deze situatie zoals ze door verwerende partij wordt voorgesteld komt echter niet overeen met de 

praktijk, met name niet voor het geval van personen Roma-origine. Dit blijkt duidelijk uit de verscheidene 

literatuur: 

Many Roma remained unable to access needed Health care services due to registration restrictions, and 

most Roma remained in informal settlements with poor housing." (HRW - Human Rights Watch, World 

Report 2012, 22 January 2012, http://www.ecoi.net/local link/208842/314417 en.html)  

Roma remain the most vulnerable group in the country, facing widespread discrimination in employment, 

education, and political representation. Lack of a free and universal birth registration system means that 

many Roma are not on the national public registry that records births, deaths, and marriages. This 

impedes their access to public services, including health care."Human Rights Watch, Bosnia and 

Herzegovina Events of2015, 2016,https://www.hrw.org/world-report/2016/countrv-chapters/bosnia-and-

herzegovina 
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"According to the latest official estimates, there are between 25,000-50,000 Roma in Bosnia and 

Herzegovina (BiH). They are acknowledged to be BiH's most numerous, most disadvantaged and most 

vulnerable minority and the current situation of most Roma families in BiH is one of chronic multi-

dimensional poverty. The gap between Roma and the majority populations in terms of access to 

housing, employment, education and health-care is significant and Roma women are particularly 

disadvantaged. The key indicators for Roma children are that they are three times more likely to be 

living in poverty than their neighbours, they are five times more likely to be underweight; they are twice 

as prone to stunting; their primary school attendance rate is one third less than among the majority 

population; and their immunisation rate is only 4 per cent compared to 68 per cent of the majority 

population." 

(Unicef, The status of Roma Children and families in Bosnia and Herzegovina, 

https://www.unicef.org/bih/media 25561 .html) 

"1.2.3. Discrimination 

The Constitution of Bosnia and Herzegovina, based on the General Framework for Peace (GFAP or 

"Dayton Agreement") brokered by the international community in 1995, does not recognise Roma and 

other minority groups as citizens on an equal footing with Bosniaks, Croats and Serbs." 

(Unicef, The status ofRoma Children and families in Bosnia and Herzegovina, 2013, 

16,https://www.unicef.org/bih/roma families-en-final.pdf) 

"Minority returnees often faced intimidation and complained of discrimination in hiring. In returnee areas 

throughout the country, the percentage of minorities holding municipal employment was neither 

representative of current populations, nor consistent with legally mandated percentages based on the 

1991 census, indicating local government failures to implement and enforce the provisions of the law. 

Minority returnees also faced obstructions in their access to education, health care, and pension 

benefits, as well as poor infrastructure.[...] 

There were an estimated 80,000 to 100,000 Roma in the country. Roma experienced serious difficulties 

in enjoying the full range of fundamental human rights provided to them under the law. The country's 

Helsinki Committee for Human Rights estimated that only 1 percent of the working-age Romani 

population were employed and indicated that employers usually downsized Roma first during a 

reduction in farce. Many Roma lacked birth certificates, identification cards, or a registered residence, 

preventing them from accessing health care and public education services or registering to vote." 

(USDOS - US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2010, 8 April2011, 

http://www.ecoi.net/local link/158267/260706 en.html) 

"Persons with disabilities constitute one of the most vulnerable groups in Bosnia and Herzegovina 

(BiH)." (Unicef, Why we talk about children with disabilities, https://www.unicef.ors/bih/resources 

24786.html) 

"ECRI is furthermore deeply concerned that some persons in Bosnia and Herzegovina have no health 

insurance at all. This particularly concerns Roma and minority returnees'. the lack of identity documents 

of many Roma constitutes a serious obstacle to registration with health insurance providers, and for 

Roma and other vulnerable groups, low rates of employment and/or of enrolment in schools mean they 

are also less likely to enjoy automatic health insurance cover.[...] 

Roma are seriously disadvantaged in all fields of life, including education, employment, housing, health 

and access to other public services."(ECRI, ECRI Report on Bosnia and Herzegovina, 

http://www.ecoi.net/file upload/1226 1297762466 bih-cbc-iv-2011-002-eng.pdf, 29-38) 

The lack of possibility to access health care in a timely manner sometimes had fatal consequences for 

Roma in Bosnia and Herzegovina.(European Roma Rights Centre, Ambulance is not on the way. The 

disgrace of health care for Roma in Europe, 2006, 25, 

http://www.errc.org/cms/upload/media/01/E6/m000Q01E6.pdf) 

"Roma children continue to be left behind front progress that other children have seen in Bosnia and 

Herzegovina. 

Already from a young age, Roma boys and girls are excluded front essential services. Many of them are 

legally invisible, have never been registered in the birth records, thus being deprived of social welfare 

and healthcare." 

(Save the Children, Discrimination hinders development of Roma children in Bosnia and Herzegovina, 

2016, https://campaigns.savethechildren.net/blogs/seiladizdarevic/discrimination-hinflp.rsdevelopment- 

roma-children-bosnia-and-herzegovina) 

"Access to health insurance among marginalised Roma is relatively low, and the gap vis-à-vis non-

Roma remained large between 2011 and 2017. Almost one-third (28 percent) of marginalised Roma did 

not have health insurance in 2017, a proportion similar to that of 2011 (30percent). This contrasts with 

near-universal coverage among neighbouring non-Roma. " 

(World Bank & United Nations Development Programme, Roma at a glance. Bosnia and Herzegovina, 

2018, file:///C:/Users/Wim/Downloads/Factsheet BTH Roma pdf) 
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"Vraag 2 

Is het waar dat het Europese programma in Bosnië-Herzegovina, gericht op het ondersteunen van de 

Roma in het land bij het verkrijgen van werk, huisvesting, goede gezondheidszorg en educatie, in de 

praktijk weinig effect heeft gesorteerd omdat de regering dit programma helemaal niet belangrijk vindt? 

Antwoord 2 

Discriminatie van Roma vormt in Bosnië-Herzegovina nog steeds een probleem. 

…Op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs laat de uitvoering van de actieplannen echter te 

wensen over, onder andere vanwege gebrekkige coördinatie tussen de verschillende bestuursniveaus 

die het land kent." (Tweede Kamer der Staten-Generaal, Aanhangsel van de Handelingen, 2012, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2339.html) 

"Eight years after the European Court of Human Rights ruled that Bosnia was guilty of ethnic 

discrimination, nothing has changed, said one of the plaintiffs in the high-profile case.… 

Sejdic also said that discrimination against Roma people in particular remained widespread. Healthcare 

and education are problematic issues, and the Roma language cannot be found in schools as a minority 

language, he said." (Lakic M., Bosnia still failing to address discrimination verdict, 2017, 

http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-constitution-remains-discriminatorv-19-14- 2017) 

"Social exclusion and discrimination - in particular of Roma; lesbian, gay, bisexual, transgender and 

intersex (LGBTI) people; and of people with disabilities - remained widespread, despite the adoption of a 

progressive Law on Prevention of Discrimination in 2016. 

Efforts continued to reduce the number of Roma without identity documents and to increase the number 

of Roma children enrolled in primary schools. However, Roma continued to face systemic barriers to 

education, housing, health services and employment.… 

People with disabilities, in particular women and children, continued to face systemic social exclusion, 

including severely limited access to health services and mainstream education. According to legislation, 

people with disabilities whose impairment was not a consequence of war were treated differently and 

received lower allowances and social benefïts than war veterans and civilian victims of war." (Amnesty 

International, Bosnia and Herzegovina 2017/2018, 2018, https://www.amnestv.org/en/countries/europe-

and-central-asia/bosnia-andherzegovina/ report-bosnia-and-herzegovina/) 

"Roma women in Bosnia and Herzegovina are still subject to multiple forms of discrimination, affected by 

poverty and lacking the access to the public funds. There is no progress in the area of planning and 

implementation of systemic and targeted affirmative actions by the institutions of Bosnia and 

Herzegovina at all levels intended to improve the status of Roma women and protect their fundamental 

human rights. Particularly sensitive areas are lack of access to housing and health care and protection 

from violence, exposure to early marriages, difficult access of Roma girls to school and kindergarten, as 

well as the absence of positive measures aimed at solving the problem of unemployment of Roma 

women." (United Nations Office of the High Commissionaire of Human Rights, Replies to a 

Questionnaire, 2017, p. 3, 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Report/NHRI/Bosnia and Herzegovina.pdf) 

 

Uit de rechtsleer en literatuur blijkt dus onomstotelijk dat de situatie van Roma in Bosnië- Herzegovina 

gekenmerkt wordt door discriminatie en een gebrek aan toegang tot basisrechten zoals met name 

gezondheidszorg. Dit komt terug doorheen allerhande bronnen, waaronder ook met name recente 

bronnen van duidelijk erkende internationale organisaties met kennis van zaken zoals Amnesty 

International, Hoge Commissaris van Mensenrechten, United Nations Development Programma,... De 

reactie van verwerende partij hieromtrent dat Bosnië-Herzegovina het E. V.RM. heeft geratificeerd en in 

een plan uit 2005 heeft vastgelegd dat Roma dezelfde rechten hebben als andere burgers, kan niet 

ernstig worden genomen en wordt niet ondersteund door de praktijk. Verwerende partij beperkt zich tot 

een eenvoudige weergave van een theoretische wet zonder na te gaan hoe de situatie is in de praktijk, 

terwijl ook reeds duidelijk door verzoekers is aangegeven dat de praktijk in Bosnië-Herzegovina sterk 

afwijkt van de theorie. De verdere redenering van verwerende partij dat hiermee geen rekening kan 

worden gehouden, omdat het zou gaan om enkele algemene bronnen zonder een bewijs dat dit van 

toepassing is op de individuele situatie van verzoekers, is onbegrijpelijk. Verwerende partij ontkent 

immers op geen enkel moment dat verzoekers Roma zijn noch dat uit een veelheid aan bronnen blijkt 

dat personen van Roma origine in Bosnië Herzegovina gediscrimineerd worden en geen toegang 

hebben tot belangrijke basiszorgen. Een eenvoudige redenering dat zulks een algemene situatie is en er 

geen bewijs wordt voorgebracht van de individuele toestand van verzoekers zonder dat verwerende 

partij in enige mate de situatie in de praktijk nagaat, kan dan ook niet gehonoreerd worden. 

Daarenboven dateert de procedure 9ter reeds van 24 oktober 2012 waarbij verwerende partij pertinent 

geweigerd heeft deze ontvankelijk te verklaren en hiertoe ook herhaaldelijk voor veroordeeld is door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het kan dan ook niet aan verzoekers worden tegengeworpen 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Report/NHRI/Bosnia%20and%20Herzegovina.pdf
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dat zij geen individuele recente bewijsmiddelen hieromtrent kunnen voorbrengen. Dat dit door de 

verwerende partij niet is nagegaan houdt dan ook een ernstige schending in van de hierboven vermelde 

rechtsregels en -beginselen. 

 

5. Tenslotte is het ook zo dat D. (…) niet opgenomen is in het nationaal geboorteregister van Bosnië 

waardoor de overheid geen toelating tot terugkeer kan geven. Dit is ook expliciet door verzoekers 

herhaaldelijk aangehaald doorheen de 9ter procedure. Daarnaast is dit door verwerende partij ook 

expliciet erkend in het inreisverbod (bijlage 13sexies) dd. 30 mei 2017: "Twee minderjarige kinderen V. 

(…) en D. (…) (die onder dwang van de jeugdrechter op internaat werd geplaatst) zijn niet opgenomen 

in het nationale geboorteregister van Bosnië en de Bosnische overheden waardoor ze geen toelating tot 

terugkeer kunnen geven omdat ze de kinderen niet beschouwen als kinderen van R. V. (…)." Hoewel 

verwerende partij hier aldus duidelijk van op de hoogte is, gaat deze in haar beslissing hier niet op in, dit 

terwijl het duidelijk is dat D. (…) en V. (…) niet naar Bosnië- Herzegovina kunnen terugkeren. Het is 

voor verzoekers dan ook onbegrijpelijk hoe verweerder en diens arts-adviseur tot de conclusie komen 

dat zij zouden kunnen terugkeren naar Bosnië-Herzegovina daar zij het land niet eens binnen mogen. 

Zelfs indien verzoekers het land in zouden kunnen raken, weerhoudt dit D. (…) en V. (…) ervan om 

toegang te kunnen krijgen tot allerhande zorgen in Bosnië-Herzegovina, in hoeverre zij hier immers al 

enige toegang an se zouden toe kunnen krijgen als Roma. Daar Bosnië-Herzegovina D. (…) niet erkent 

als burger, kan hij ook niet terugkeren temeer daar hij doordat hij geen Bosnische geboorte akte heeft, 

hij dan ook geen rechten zou hebben, mocht hij zelfs kunnen of mogen terugkeren al: 

"Civil registration is a procedure to collect and record the vital events of a person's life, such as birth, 

marriage and death. People without a birth certificate in Bosnia and Herzegovina are unable to access 

rights such as education and health care or to participate in civic life." (OSCE, Report on the Roma Civil 

Registration Information Campaign, 2005, http://www.osce.org/bih/! 10221?download=true) 

"Sharing the fate of so many Roma children, his birth was never registered, which is a legal precondition 

in BïH to obtain any kind of personal identification document, including proof of citizenship. Throughout 

his life, his status of being "legally invisible" has deprived him of access to fundamental rights - 

education, health care, social welfare, or stable employment." (UNHCR, Stepping out of the Shadows of 

Statelessness, http://www.unhcr.ors/ibelon8/steDDine-out-of-the-shadows-of-statelessness/) 

"Lach of a free and universal birth registration system means that many Roma are not on the national 

public registry that records births, deaths, and marriages. This impedes their access to public services, 

including health care." (Human Rights Watch, Bosnia and Herzegovina. Events of 2015., 

https://www.hrw.ors/world-reDort/2016/countrv-chaDters/bosnia-and-herzegovina) 

 

Het feit dat D. (…) daarenboven niet is opgenomen in de geboorteregisters van Bosnië- Herzegovina is 

daarnaast een feit dat verzoekers niet kan worden tegengeworpen. Dit is immers een wijdverspreid 

systeem dat mogelijk gemaakt wordt en ondersteund wordt door de Bosnische bureaucratie hieromtrent: 

"Residence registration is necessary to obtain identification for health insurance, making Roma home-

births a common occurrence. "Many Roma families can't prove mother and son relationships because 

their children were born at home," said Slak. 

"They [home-births] are not registered, after that other procedures are more complicated because they 

don 't have proof of birth," she added." (Mun Yee H., Bosnia's Roma Try to Break Out of lsolation, 

http://www.balkaninsisht.com/en/article/bosnia-s-roma-trv-to-break-out-of-isolation-06-13-2017-2) 

"The reasons identified during the pilot project for Roma parents not to register their children were as 

follows: 

• Lack of awareness on the part of Roma of the legislation that obliges all citizens to register newborn 

children; 

• Complex procedures for registering children after the statutory 15 day period from the date of birth, 

including the requirement upon parents to produce supporting documents or witnesses to verify the 

identity of their child; 

• Costs associated with the late registration, transport and other expenses; 

• Hospitals refusing to issue a document stating that the child was born, since a lot of Roma mothers are 

not covered by health insurance and cannot afford to pay hospital fees; 

• Difficulty for parents of children born abroad to get hold of documents from the countries where 

children were born; 

• For children born during and after the war, the breakdown of civil services and the displacement of 

Roma families from their pre-war homes." (OSCE, Report on the Roma Civil Registration Information 

Campaign, 2005, http://www.osce.org/bih/110221 ?download=true) 

"Greater efforts are needed on birth registration and on the provision of free legal aid for civil 

registration. Measures also need to be taken to address the situation of those Roma, mainly women, 

who are at risk of statelessness. UNHCR estimates that unregistered or undocumented Roma, whose 
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legal status (citizen of BiH or stateless person) was impossible to identify after the preliminary review, 

face the most serious risk of statelessness in BiH. 

Because many Roma are not registered in the basic registers of birth and consequently not registered 

as citizens, they are often unable to enjoy effective citizenship. It is difficult to determine the number of 

undocumented or unregistered Roma in BiH but based largely on the results of the Ministry for Human 

Rights and Refugees' survey, UNHCR estimates that there are 4500persons at risk of statelessness in 

BiH." (Unicef, The status of Roma Children and families in Bosnia and Herzegovina, 2013, 17, 

https://www.unicef.org/bih/roma families-en-final.pdf) 

"The United Nations High Commissioner for Refugees estimates that approximately 10 percent of Roma 

in Bosnia and Herzegovina are not listed on the birth registries there or elsewhere in the region. Without 

birth registration and a birth certificate, Roma often cannot access public services, like schools, 

employment bureaus, or health care services. Although the number of unregistered Roma is decreasing, 

there are also other registration barriers to Roma accessing basic services. Many Roma have moved 

from the area in which they were born to other areas of the country, either because of war, family, or 

economic opportunities, and are not registered as residents of these new areas where they live. Since 

many services are provided locally, and only to people who are registered as residents of the particular 

municipality, canton, or entity, the many Roma who are not registered cannot access them. 

The process of re-registering in a new place of residence is often financially onerous and time-

consuming or requires a permanent address, something many Roma, who often live in informal housing, 

cannot establish." 

(Human Rights Watch, Second Class Citizens. Discrimination against Roma, Jews and Other National 

Minorities in Bosnia and Herzegovina, 2012, https://www.hrw.org/report/2012/04/04/second-class-

citizens/discrimination-against-roma-jews-and-other-national) 

 

Dat Roma hun geboorte niet in Bosnië-Herzegovina wordt geregistreerd is een wijdverbreid probleem 

dat net door de opstelling van dit systeem mede in stand wordt gehouden. Dit is duidelijk een manier 

van Bosnië-Herzegovina om deze mensen niet te moeten terugnemen. Dit kan dan ook niet aan 

verzoekers ten laste kan worden gelegd. Dat op dit element door verwerende partij niet werd ingegaan, 

hoewel zij hier duidelijk van op de hoogte is, maakt een schending uit van de hierboven vermelde 

rechtsregels en -beginselen.” 

 

2.2. 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 

bestuurde, 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. 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 (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Hetzelfde 

geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing 

moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de ongegrondheid van de 

aanvraag wordt besloten. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, enerzijds, en wordt anderzijds uitdrukkelijk verwezen naar het 

medisch advies van 27 augustus 2018 waarin de ambtenaar-geneesheer oordeelt dat uit het voorgelegd 

medisch dossier niet kan worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat 

deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke 

medische zorgen bestaan in het herkomstland. Dit zijn de determinerende motieven waarop de 

aanvraag bijgevolg ongegrond wordt verklaard. 

 

Het medisch advies van 27 augustus 2018 werd in gesloten omslag gevoegd bij de bestreden beslissing 

en maakt integraal deel uit van de bestreden beslissing. 

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de inhoud verzoekende partij het genoemde inzicht 

verschaft en haar aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken van de formele 

motiveringsplicht. Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met 

algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en 

gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden 
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beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 

172.821). 

 

De Raad wijst er verder op dat de formele motiveringsplicht niet impliceert dat alle motieven uit de 

bestreden beslissing zelf moeten blijken. Er kan immers worden aangenomen dat aan de doelstelling 

van de formele motiveringsplicht om de betrokkene een zodanig inzicht te geven in de motieven van de 

beslissing dat hij met kennis van zaken kan uitmaken of het zinvol is de beslissing in rechte te 

bestrijden, is voldaan indien de betrokkene desgevallend langs een andere weg kennis heeft gekregen 

van de motieven waarop de beslissing is gesteund, ook al worden die motieven dan niet in de beslissing 

zelf veruitwendigd. Dit kan doordat de beslissing verwijst naar andere stukken, in casu het medisch 

advies van 27 augustus 2018. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

2.3. De Raad merkt op dat verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert en 

bijgevolg dient het middel te worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

De bestreden beslissing steunt op de toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet “zoals 

vervangen door Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen zoals 

gewijzigd door de wet van 08.01.2012”. Deze bepaling 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. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en de 

noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. (…)” 

 

In casu steunt de bestreden beslissing op artikel 9ter van de vreemdelingenwet en verwijst deze naar 

het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer van 27 augustus 2018. Steunend op dit medisch 

advies van de ambtenaar-geneesheer, bestaat het determinerend motief van de bestreden beslissing 

erin dat de ziekte van verzoekende partij kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte zoals voorzien in 

artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet die aanleiding kan geven tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf in het Rijk. 

 

Uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat de ambtenaar-geneesheer op 27 

augustus 2018 een schriftelijk advies heeft opgesteld ten behoeve van de gemachtigde van de 

staatssecretaris betreffende de voorgelegde medische aandoening in hoofde van verzoekende partij. 

Het advies luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon 

in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 24-10-2012. 

 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

- Standaard Medisch getuigschrift dd. 5-10-2012 van dr. Vandeput, huisarts, met de volgende 

informatie: 

o Mentale en psychomotorische retardatie 
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o Zeer uitgesproken microcephalie met atrofie van de beide hersensferen 

o Volledig afhankelijk van derden 

o Verblijft in speciale opvang 

- Raadpleging 2-10-2012: meervoudige handicap met microcephalie met mentale retardatie 

vermoedelijk door perinataal lijden, gereserveerde prognose op cognitief gebied. Uitgebreide 

begeleiding noodzakelijk. 

- Standaard medisch getuigschrift dd. 27-2-2012 van dr. Vandeput met volgende bijkomende informatie: 

o Encephalitis op 1 jaar 

o Uitval onderste gezichtsveld 

o Spasticiteit ledematen 

o Nood aan multidisciplinaire opvang 

- Verslag kinderneurologie 4-3-2011: meervoudige handicap met microcephalie 

- Verslag kinderneurologie 4-6-2010: globaal ontwikkelingsprobleem met spasticiteit met nood aan 

multidisciplinaire opvang 

- Raadpleging 3-3-2010: cerebral palsy met microcephalie en quadriplegie na vermoedelijke encefalitis 

op 1 jarige leeftijd. 

- Raadpleging 5-11-2010: globale ontwikkelingsstoornissen van voorlopig ongekende oorsprong 

- Nood aan speciale kine, attest van 13-2-2012 

- Medisch attest van Fedasil dd. 16-2-2012: mentale en fysieke handicap, kan net zelfstandig leven 

(opm. geboortedatum verkeerd op document) 

- Uitgebreid onderzoek op datum van 8-10-2009 in het centrum voor Ontwikkelingsstoornissen 

Antwerpen: microcephale jongen, ernstig globale ontwikkelingsachterstand, moeilijk te sturen, weinig 

opdrachtgevoelig, niveaubepaling onmogelijk, geen actieve taal, stapt zelfstandig maar onstabiel 

- Opvolging BLO type 4 2012 

 

Een actualisatie voor evaluatie van de evolutie en de huidige toestand werd gevraagd op 14-5-2018 

- Standaard Medisch getuigschrift dd. 29-5-2018 van dr. Vranckx, huisarts met de volgende informatie: 

o Meervoudige handicap door microcephalie: met hypersalivatie, niet spreken, niet zelfstandig eten, 

gangproblemen, incontinent 

o Geen medicatie 

o Orthopedagogische begeleiding 

o Volledige afhankelijkheid 

- Aanvraag voor speciale kine in kader van cerebral palsy 

 

Tot onze grote spijt werd geen nieuwe evaluatie opgestuurd ondanks duidelijke vraag voor huidige 

toestand. 

Bijgevoegde observaties: 

- Dubbel van 4-6-2010, 4-3-2011, 2-10-2012 

Verslag van 27-11-2012 van dr. Gysemberg, revalidatiearts: aanpassen van orthopedische schoenen in 

kader van platvoeten 

- Verslag NKO 18-11-2015: consult wegens hypersalivatie. 

 

In samenvatting van de aangeleverde en opgevraagde medische documenten kunnen we heden het 

volgende besluiten: 

- Het gaat hier over een jongen van heden 18 jaar afkomstig uit Bosnië Herzegovina, sinds 2009 in 

België 

- Na zijn geboorte werd hij in zijn thuisland door zijn moeder verzorgd 

- Zijn problematiek situeert zich in een zware fysieke en mentale handicap 

- De oorzaak is niet duidelijk gekend: problemen tijdens de zwangerschap (perinataal) of een ontsteking 

van de hersenen (encefalitis) op 1 jarige leeftijd. 

Hij vertoont een microcephalie met atrofie van de hersenen en een gezichtsbeperking in het onderste 

gezichtsveld. Bijkomend kan hij zich niet autonoom verplaatsen, eten, spreken en is hij incontinent. Er is 

eveneens sprake van een spasticiteit van de ledematen. 

- Hij werd opgevangen in een speciaal centrum, tot wanneer is niet gekend vermits de verslaggeving 

niet bijgevoegd is. We durven te veronderstellen dat deze stopgezet is, eveneens gezien de leeftijd van 

betrokkene. 

- Hij is volledig afhankelijk van derden. 

 

Hij is in staat om te reizen onder begeleiding (eventuele medische begeleiding bij terugkeer naar het 

thuisland voorzien om de ouders te ondersteunen). 
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Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 

 

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene): 

 

1. Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is: 

 

Aanvraag Medcoi van 2-4-2017 met het unieke referentienummer 9464 

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de opvang voor mentaal en fysisch gehandicapte 

personen beschikbaar is in Bosnië-Herzegovina, zowel in ambulante als residentiële setting, analoog 

deze waarvan gerapporteerd werd tot 2013. Betrokkene is heden 18 jaar, gespecialiseerde 

schoolopvang is niet meer nodig vermits deze stopt bij de meerderjarigheid van de persoon. 

 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 

 

Allereerst kan een verblijfstitel niet enkel afgegeven worden op basis van het feit dat de toegankelijkheid 

van de behandeling in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen. Naast de 

verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land waar de aanvrager 

gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie ook plaats op het 

niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandeling. Rekening houdend met de 

organisatie en de middelen van elke staat, zijn de nationale gezondheidssystemen zeer uiteenlopend. 

Het kan om een privé-systeem of een openbaar systeem gaan, een staatsprogramma, internationale 

samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds,... Het gaat dus om een systeem dat de 

aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen. Het gaat er niet om zich ervan te verzekeren 

dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in België bestaat. Deze 

vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend aan elke persoon wiens 

systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn dan het systeem in 

België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de verificaties op het 

gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze zorgverlening in 

zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager. 

 

Na de burgeroorlog werd Bosnië-Herzegovina opgericht en bestond het uit de federatie van Bosnië en 

Herzegovina, de republiek Srpska en het district Bracko na de vrede van Dayton in 1995. Dit akkoord 

kende de verantwoordelijkheid voor organisatie, financiering en verzorging van de gezondheidszorg toe 

aan de respectievelijke staatsonderdelen. Dit resulteerde in een versnippering, zodat er van een 

nationaal gezondheidszorgsysteem geen sprake is. Op staatsniveau coördineert het Ministerie voor 

Burgerzaken de verschillende plannen van de entiteiten en zorgt het voor de internationale akkoorden 

voor sociale zekerheid van het land. De ministers van de verschillende staatsonderdelen vergaderen 

ieder kwartaal en adviseren het Ministerie. 

 

In elk deel van het land bestaat er een klassieke opsplitsing van de gezondheidszorg in eerste, tweede 

en derde lijnszorg, met veel belang voor de eerste lijn. Naast de publieke gezondheidszorg spelen ook 

de privésector, ngo's en andere projecten een rol in de verzorging van de gezondheidszorg. 

In de publieke instellingen is de zorg deels gratis of aan een lage kost. Toch verkiezen veel bewoners 

de private sector. 

 

Met betrekking tot de farmaceutische sector kan vermeld worden dat er geen lijst van essentiële 

geneesmiddelen bestaat en dat de voorziening en prijscontrole onder de verantwoordelijkheid van het 

Ministerie voor Burgerzaken valt. Toch kan de prijs van kanton tot kanton verschillen. Voor dure 

geneesmiddelen springt het federaal solidariteitsfonds bij en voor bepaalde aandoeningen is de 

medicatie gratis. 

 

Er bestaan verschillen in de zorg en verwijzing in de verschillende onderdelen van het land, maar in 

grote lijnen is het gelijklopend: de primaire zorg is toegankelijk voor iedereen en gratis. Er is een vrije 

keuze van arts, maar een registratie kan vereist zijn voor de duur van een jaar. De tweede en derde lijn 

zijn toegankelijk via doorverwijzing, eventueel met vrije keuze van het ziekenhuis en doorverwijzing 

tussen de verschillende landsdelen is mogelijk. Bij verzorging in de publieke sector is de zorg aan 

schappelijke prijzen tot gratis. 

wordt beoordeeld door de artsen van het BMA. 
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Het systeem van sociale zekerheid is uitgebreid en dekt alle risico's (ziekte, moederschap, ouderdom, 

invaliditeit, nabestaanden, arbeidsongevallen, beroepsziekten, gezinsbijslagen en werkloosheid). Dit 

stelsel is van toepassing op alle personen tewerkgesteld of niet en hun personen ten laste. 

 

Bovendien merken we uit het "Verslag van de Zwitserse organisatie voor hulp aan vluchtelingen" dat 

vluchtelingen die voor hun vertrek verzekerd waren zich bij terugkeer binnen de dertig dagen kunnen 

inschrijven bij het arbeidsbureau en zodoende hun oude zorgverzekering opnieuw kunnen opnemen. 

Om aan te sluiten, dient een bijdrage betaald te worden. Deze wordt bepaald op basis van het inkomen. 

Zo de personen afhankelijk zijn van sociale uitkeringen betaalt de staat de bijdragen voor hen. 

Er is een sociale bijstandsuitkering voor personen die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen of niet 

over de minimale financiële middelen beschikken om in de basisbehoeften te voorzien. Terugkeerders 

kunnen eventueel, zo zij zich in die situatie bevinden, op deze steun rekenen. 

 

Voor de kosten van de medische zorg dient de zieke soms een toeslag te betalen. Deze is gelimiteerd 

tot 20%. 

 

Specifiek voor betrokkene: 

Zijn zorg situeert zich vooral in de opvang in het kader van zijn handicap. In Bosnië en Herzegovina zijn 

verschillende publieke instellingen die zowel dagtherapie als opvang op lange termijn aanbieden. 

 

Afhankelijk van het centrum, dient de familie de kost zelf te dragen of wordt deze gedekt (geheel of 

deels) door de sociale zekerheid, na het doorlopen van een specifieke procedure met aanvraag en 

erkenning van de aandoening. Voor de medische opvolging en behandeling valt hij terug op het 

klassieke systeem van sociale zekerheid zoals eerder beschreven, wanneer zijn moeder zich in regel 

stelt bij terugkeer. 

 

Betrokkene wordt vandaag verzorgd door zijn moeder. Deze zorg kan bij terugkeer zonder probleem 

verdergezet worden. 

 

De moeder van betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien 

zijn er geen elementen in het dossier die erop wijzen dat zij geen toegang zou hebben tot de 

arbeidsmarkt in het land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zou kunnen 

instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

 

Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat betrokkenen in Bosnië en Herzegovina geen familie, vrienden of 

kennissen meer zouden hebben bij wie zij terecht kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het 

bekomen van de nodige zorgen aldaar/ of voor (tijdelijke) financiële hulp. 

 

Betrokkenen verklaren dat de Roma-bevolking in Bosnië en Herzegovina ernstig gediscrimineerd wordt 

en verwijzen hierbij naar enkele algemene bronnen. Er worden echter geen bewijzen aangebracht dat 

deze algemene stellingen op de individuele situatie van verzoeker van toepassing zijn. 

Het EHRM heeft geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele 

conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op art. 3 EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een 

algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval 

moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; 

EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 

73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 68). 

Bosnië-Herzegovina heeft in 1992 bovendien het Verdrag voor de Rechten van de Mens geratificeerd 

en in 2005 een 10-jaren plan uitgewerkt voor de integratie van de Roma. Hierdoor wordt vastgelegd dat 

de Roma dezelfde rechten hebben als alle andere inwoners. 

 

Niets verhindert betrokkene om terug te keren. Het staat betrokkene vrij hiertoe een beroep te doen op 

de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een 

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Re-integratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en re-integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen 

bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. 

 

Re-integratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine 

zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie over beschikbare 
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jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra 

bagage. 

 

Conclusie: 

 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de afwijking bij de betrokkene, hoewel dit 

kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven 

of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk zijn in Bosnië- Herzegovina. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland, Bosnië-Herzegovina.” 

 

De verzoekende partij betoogt vooreerst dat er sprake is van een gedifferentieerd ziektebeeld in hoofde 

van verzoeker. De arts-adviseur kan niet eenvoudigweg verzoeker benoemen als ‘gehandicapt’. 

 

De kritiek van de verzoekende partij kan niet worden gevolgd. In het medisch advies van 27 augustus 

2018 wordt door de arts-adviseur het volgende gesteld: 

 

“In samenvatting van de aangeleverde en opgevraagde medische documenten kunnen we heden het 

volgende besluiten: 

- Het gaat hier over een jongen van heden 18 jaar afkomstig uit Bosnië Herzegovina, sinds 2009 in 

België 

- Na zijn geboorte werd hij in zijn thuisland door zijn moeder verzorgd 

- Zijn problematiek situeert zich in een zware fysieke en mentale handicap 

- De oorzaak is niet duidelijk gekend; problemen tijdens de zwangerschap of een ontsteking van de 

hersenen op 1 jarige leeftijd. 

Hij vertoont een microcephalie met atrofie van de hersenen en een gezichtsbeperking in het onderste 

gezichtsveld. Bijkomend kan hij zich niet autonoom verplaatsen, eten, spreken en is hij incontinent. Er is 

eveneens sprake van een spasticiteit van de ledematen. 

- Hij werd opgevangen in een speciaal centrum, tot wanneer is niet gekend, vermits de verslaggeving 

niet bijgevoegd is. We duren te veronderstellen dat deze stopgezet is, eveneens gezien de leeftijd van 

betrokkene. 

- Hij is volledig afhankelijk van derden.” 

 

Uit voormeld advies blijkt ontegensprekelijk dat de arts-adviseur rekening heeft gehouden met de 

verscheidenheid aan medische problemen waaraan verzoeker lijdt. De arts-adviseur heeft aangegeven 

dat verzoeker microcephalie met atrofie in de hersenen heeft en een gezichtsbeperking. Verzoeker zou 

zich niet autonoom kunnen verplaatsen, eten en spreken. Eveneens is er sprake van een spasticiteit 

van de ledematen. De problematiek dient gesitueerd te worden in een zware fysieke en mentale 

handicap, zoals de arts-adviseur in het medisch advies stelt. 

 

De arts-adviseur heeft zich dus niet louter beperkt tot het stellen dat verzoeker ‘gehandicapt’ is. 

 

De verzoekende partij betoogt vervolgens dat zij nieuwe stukken heeft voorgelegd, nadat op 14 mei 

2018 werd gevraagd om haar huidige toestand te actualiseren. De verzoekende partij meent dat de 

nieuwe stukken bijkomende ziektebeelden vermelden, waarmee arts-adviseur geen rekening heeft 

gehouden. 

 

In het kader van de actualisatie heeft de verzoekende partij een standaard medisch getuigschrift van 29 

mei 2018 voorgelegd en een aanvraag voor speciale kine in kader van crebral palsy. In het medisch 

getuigschrift van 29 mei 2018 wordt volgende informatie vermeld: 

 

“- Meervoudig handicap door microcephalie: met hypersalivatie, niet spreken, niet zelfstandig eten, 

gangproblemen, incontinentie 

- Geen medicatie 

- Orthopedagogische begeleiding 

- Volledige afhankelijkheid.”  

In het medisch advies van 21 augustus 2018 van de arts-adviseur wordt uitdrukkelijk rekening gehouden 

met bovenvermelde ziektebeelden. Zo wordt in het medisch advies aangegeven dat er sprake is van 

microcelaphie, het feit dat verzoeker niet zou kunnen spreken, eten,… 
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De verzoekende partij kan niet worden gevolgd dat de arts-adviseur niet dieper is ingegaan op de 

ziektebeelden van verzoeker. Bovendien heeft de verzoekende partij nagelaten een nieuwe evaluatie op 

te sturen aan de arts-adviseur ondanks duidelijke vraag voor actualisatie van de huidige toestand. De 

arts-adviseur heeft in het medisch advies geconcludeerd dat de opvang voor mentaal en fysisch 

gehandicapte personen beschikbaar is in Bosnië-Herzegovina. Waar de verzoekende partij nog betoogt 

dat zij niet onderzocht werd door de arts-adviseur of er geen bijkomend advies werd ingewonnen, toont 

zij evenmin een schending aan van artikel 9ter van de vreemdelingenwet of van de door haar 

aangehaalde beginselen van behoorlijk bestuur. De arts-adviseur is niet verplicht om de aanvrager 

persoonlijk te onderzoeken of om advies in te winnen, doch kan zich baseren op de voorgelegde 

attesten om tot het advies overeenkomstig artikel 9ter, §1 van de vreemdelingenwet te komen. 

 

De verzoekende partij betoogt dat de situatie in Bosnië-Herzegovina niet overeenstemt met hetgeen 

door de arts-adviseur in het advies werd gesteld. De verzoekende partij stelt dat de Roma-bevolking in 

Bosnië-Herzegovina ernstig gediscrimineerd wordt, zij verwijst naar allerhande bronnen. 

 

De verzoekende partij toont niet aan dat deze algemene stellingen op de individuele situatie van 

verzoeker van toepassing zijn. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat artikel 3 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens niet het recht waarborgt om op het 

grondgebied van een staat te blijven louter om de reden dat die staat betere medische verzorging kan 

verstrekken dan het land van herkomst: de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of 

de levensverwachting van de betrokkene beïnvloedt, volstaat niet om een schending van die bepaling 

op te leveren. Enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen 

de uitwijzing dwingend zijn”, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde zijn 

(EHRM, grote kamer, 27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42). 

 

Een schending van artikel 3 EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Tot slot betoogt de verzoekende partij dat zij niet is opgenomen in het nationaal geboorteregister van 

Bosnië-Herzegovina waardoor de overheid geen toelating tot terugkeer kan geven.  

 

De art-adviseur dient in het medisch advies enkel na te gaan of er vanuit medisch standpunt een 

bezwaar is tegen een terugkeer naar het herkomstland. De arts-adviseur dient enkel de medische 

problematiek te achterhalen en te onderzoeken. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat ze 

reeds de nodige administratieve stappen heeft ondernomen om ervoor te zorgen dat haar zoon wel kan 

worden opgenomen in het nationaal geboorteregister van Bosnië-Herzegovina.  

 

De Raad mag geen inhoudelijk, medisch oordeel vellen over het advies van de arts-adviseur. Wanneer 

de arts-adviseur oordeelt dat hij een advies kan opstellen op basis van de ingeleverde medische 

attesten, betekent dit dat hij na onderzoek met voldoende zekerheid heeft kunnen vaststellen dat de 

behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het herkomstland. 

 

Het loutere feit dat verzoekende partij het niet eens is met de beoordeling door de arts-adviseur, toont 

niet aan dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke of op onzorgvuldige wijze zou zijn 

genomen. Verzoekende partij geeft in wezen blijk van een andere feitelijke beoordeling van de ernst van 

de medische aandoeningen dan de beoordeling die door de ambtenaar-geneesheer werd gemaakt. Het 

onderzoek van deze andere medische beoordeling nodigt de Raad echter uit tot een 

opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot zijn bevoegdheid behoort, enerzijds, alsook tot een medische 

appreciatie die enkel toekomt aan de ambtenaar-geneesheer, anderzijds. Het komt de Raad enkel toe 

de wettigheid van de bestreden beslissing te beoordelen aan de hand van de aangevoerde middelen en 

na te gaan of het bestuur in deze niet onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. In dit geval 

toont verzoekende partij met haar kritiek niet aan dat de ambtenaar-geneesheer onzorgvuldig of 

kennelijk onredelijk heeft geoordeeld dat uit het voorgelegd medisch dossier niet kan worden afgeleid 

dat de zieke op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het 

leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen bestaan in het 

herkomstland. 

 

Gelet op het boven gestelde, dient de Raad vast te stellen dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat de 

ambtenaar-geneesheer zijn advies niet zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat het advies is gestoeld met 

miskenning van de voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding. Evenmin toont 

verzoekende partij aan dat de gemachtigde inzake het determinerende motief een kennelijke 
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beoordelingsfout heeft gemaakt of dat de bestreden beslissing, waarvan het medisch advies integraal 

deel van uitmaakt, op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze werd genomen of met miskenning van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9ter van de vreemdelingenwet wordt 

niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

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

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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