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 nr. 102 041 van 29 april 2013 

in de zaak RvV XX / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen X, X, X, X, X en X, die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 

2 juli 2012 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 11 mei 2012 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen 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 4 maart 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 maart 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. ANDRIEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, werd op 

11 mei 2012 ongegrond verklaard. Dit is de bestreden beslissing. 
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“Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 te bekomen. 

Betrokkenen halen medische elementen aan. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens (zie kopies in 

omslagen in bijlage) en stelt dat de nodige medische zorgen zowel beschikbaar als toegankelijk zijn in 

het land van herkomst, Kosovo, en dat er geen bezwaar is om te reizen. 

De arts-attaché concludeert dat we vanuit medisch standpunt kunnen besluiten dat de aandoeningen, 

hoewel deze kunnen beschouwd worden als aandoeningen die een reëel risico kunnen inhouden voor 

hun leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld worden, geen reëel risico inhouden 

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

toegankelijk zijn in het land van herkomst, Kosovo. 

Er is geen nood aan mantelzorg. 

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkenen lijden aan een ziekte 

die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of  

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkenen lijden 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 

betrokkenen gewoonlijk verblijven 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|. 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd (betrokkenen hebben werk gezocht, 

leggen scholingsbewijzen en getuigenverklaringen voor) welke geen betrekking hebben op de medische 

toestand van betrokkenen. Dat met de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 

december 1980 duidelijk een onderscheid werd aangebracht in twee verschillende procedures, m.n. ten 

eerste het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een medische 

aandoening, ten tweede het artikel 9bis voor in België verblijvende personen, die menen te beschikken 

over buitengewone omstandigheden, en die om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging wensen te 

verkrijgen. 

Dat de hier ingeroepen niet-medische elementen buiten de medische context van artikel 9ter vallen en 

dat derhalve in dit verzoek aan deze niet-medische argumenten geen verder gevolg kan worden 

gegeven. 

Bovendien beroepen betrokkenen zich op de instructies van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van 

artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werden 

door de Raad van State (arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg 

zijn de criteria van deze instructies niet meer van toepassing…“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers voeren een enig middel aan: 

 

“Enigste middel : Schending van artikelen 9 ter en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

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

bestuurshandelingen, van het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur waaronder het 

zorgvuldigheidsprincipe, manifeste appreciatiefout. Soms kan men zich ook verheugen wanneer 

verzoeker en verweerder het over één zaak eens zijn: in huidig geval en net zoals verzoekers, 

concludeert de arts van verwerende partij dat "betrokkene lijdt aan een medische problematiek die ... 

een reëel risico kan inhouden voor zijn/ haar leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat 

behandeld wordt". Dit geldt voor beide verzoekers. Dit betekent dat in huidig verzoekschrift niet meer 

geargumenteerd moet worden over de ernst van de ziekte en of deze een reëel risico voor het leven met 

zich meebrengt. Blijft dus enkel de vraag over naar de mogelijkheid voor verzoekers, als Kosovaarse 

burger van Roma origine, om adequaat behandeld te worden in Kosovo voor hun verschillende zware 

aandoeningen. Rechtsbepalingen en Beginselen. Artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet bepaalt: (…). 

Krachtens het wetsontwerp van de wet van 15 september 2006 die het nieuw artikel 9 ter invoerde is 

een "adequate behandeling" zoals begrepen in het artikel 9 ter een onderzoek naar een "gepaste en 

voldoende toegankelijke behandeling" in het land van oorsprong of verblijf. Dit onderzoek vindt plaats 

"geval per geval, rekening houdend met de individuele situatie van de aanvrager » (Wetsontwerp tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parlementair Document 51K2478, nr. 2478/01, p.35 ; 
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zie ook nr 2478/08, p.9). Dit houdt in dat een adequate behandeling niet enkel « gepast » moet zijn aan 

de ziekte van de vreemdeling maar tevens « voldoende toegankelijk" moet zijn voor de vreemdeling 

rekening houdend met zijn persoonlijke situatie (RvSt. arrest nr. 49 781 du 19 oktober 2010). Artikelen 2 

en 3 van de wet van 28 juli 1991 verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze 

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Het begrip 

"afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. Verzoeker verwijst in dit verband naar de rechtsleer die het 

volgende stelt: "Een motivering die slechts rekening houdt met bepaalde elementen van een dossier 

(ten nadele van de betrokkene ) en niet met andere fundamentele elementen, is niet afdoende." 

(OPDEBEEK, I. en COOLSAET, A., Formele motivering van bestuurshandelingen, Die Keure, Brugge, 

1999, nr. 189). Uw Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of 

deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen 

(R.V.V.nr. 42 583 van 29 april 2010). Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting 

op 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). 

Aangaande de gepaste medicatie voor de ziekte van verzoekers 

De bestreden beslissing beweert: "Op het vlak van medicatie wordt gewerkt met een lijst van essentiële 

medicijnen, gebaseerd op de door de WHO ontwikkelde modellijst. De beschikbaarheid van de 

medicijnen wordt gegarandeerd door de regering en de medicijnen worden gratis verschaft aan de 

personen die ze nodig hebben". Verzoeker veronderstelt dat het gaat om de "Essential Drug list" zoals 

gedefiniëerd door letter r) van de Kosovo Health Law No.2004/ 4: 

"Essential drug list: the list of medical products and sanitary medical consumables purchased by the 

Kosovo Consolidated Budget to meet the needs in all levels of health care". 

Betreffende deze « Essential drug list », stond het volgende reeds te lezen in 2007 in het verslag van 

OSAR (Kosovo Etat des soins de santé - Mise à jour Rainer Mattern Berne, 7 juin 2007 http:/ 

/www.fluechtlingshilfe.ch/pays-d- origine/europe/kosovo?set_language=fr 

« 5.4 Les médicaments 

La liste des médicaments de base, établie en 2002 par l'OMS (Essential Drug List), répertoriait tous les 

médicaments délivrés gratuitement. Cette liste a été actualisée et pourrait faire penser que d'une 

manière générale, la plupart d'entre eux sont toujours gratuits, ce qui n'est pas le cas puisque cette liste 

n'est pratiquement plus utilisée. 

44 Les quelques pharmacies publiques (trois à Pristina) ne font pas le poids par rapport au très grand 

nombre d'officines privées, ou de commerçants en produits pharmaceutiques, qui dominent le marché et 

ne délivreraient jamais gratuitement un médicament. Lorsque les pharmacies publiques ont en stock 

une certaine quantité de produits figurant à l’Essential Drug List, ceux-ci peuvent effectivement être 

délivrés gratuitement. Mais dès que le stock est épuisé, le médicament doit être payé, qu'il soit ou non 

mentionné sur cette liste. Comme nous avons pu le constater, ces pratiques n'ont plus rien 

d'exceptionnel. En outre, un énorme marché noir s'est développé au Kosovo ; il n'y a en effet aucune 

régulation du prix des médicaments dans les officines privées qui sont fréquemment exploitées par des 

non professionnels de la pharmacie. Nos recherches et demandes sur le prix des médicaments (cf. 

annexe 1) ont eu une seule fois pour réponse que le produit en question figurait sur la liste. Dans tous 

les autres cas, on nous a informé que le médicament ne faisait pas partie de la liste ou encore qu'il 

n'était pas disponible au Kosovo. En conclusion, notre enquête montre qu'un médicament disponible 

doit généralement être entièrement payé au prix du marché. De facto, le prix des médicaments définit 

donc l'accès ou non aux soins de santé. 

Toegankelijkheid van de nodige behandeling: 

Wat meteen opvalt bij het lezen van de bestreden beslissing, is dat de grote meerderheid van de 

bronnen van de Kosovaarse regering komen. Zo, is verweerder tevreden wanneer ze op de argumenten 

van de aanvraag antwoordt waarbij verzoekers de sterk aanwezige discriminatie aankaartte. Verzoekers 

baseerden zich hiervoor op de conclusies van een rapport van een NGO. Het kan niet als een 

deugdelijk antwoord aangezien worden om enkel te schrijven dat "Hoewel de Kosovaarse regering zelf 

vaststelt dat de Roma-gemeenschap tot de armste en meest kwetsbare gemeenschappen in Kosovo 

behoort, maakt de studie van de grondwet, de wetgeving en de "strategie voor de integratie van Roma, 

Askhali en Egyptische Gemeenschappen in de Republiek Kosovo 2009-2015" duidelijk dat de jonge 

republiek zich niet alleen bewust is van haar multi-etnische samenstelling en de aanwezigheid van de 

minderheden, maar dat er haar ook alles aan gelegen is een rechtsstaat te creëren waar gelijkheid voor 

de wet, gelijke toegang tot haar instellingen en de volstrekte afwezigheden van discriminatie de 

hoekstenen van uitmaken. De bescherming tegen discriminatie wordt expliciet benoemd als een actieve 
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verantwoordelijkheid van de staat. Inclusiviteit en niet-discriminatie behoren tot de fundamentele 

principes van de gezondheidszorg". 

Deze passage geeft verzoekers gelijk: ze hebben momenteel geen toegang tot het verzorgingssysteem! 

Er bestaat misschien een zekere wil om de situatie te verbeteren, maar die is nog niet terug te vinden in 

de effectiviteit van de maatregelen. Verzoekers halen het arrest MSS t. België en Griekenland van 21 

januari 2011 (30696/09) aan waarin België net veroordeeld werd omdat ze er van uitging dat aangezien 

de asielrichtlijnen omgezet waren in het Grieks recht en dat Griekenland lid was van de EU, de 

kandidaat vluchtelingen in Griekenland er zeker de nodige internationale bescherming zouden krijgen. 

Deze redenering werd als fout beschouwd door het EHRM: 

"353. A cet égard, la Cour rappelle que l'existence de textes internes et l’acceptation de traités 

internationaux garantissant, en principe, le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas, à elles 

seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque, comme en 

l’espèce, des sources fiables font état de pratiques des autorités - ou tolérées par celles- ci - 

manifestement contraires aux principes de la Convention (voir, mutatis mutandis, Saadi c. Italie [GC], n° 

37201/06, § 147, CEDH 2008.). 

359 La Cour estime cependant qu’il revenait précisément aux autorités belges, devant la situation telle 

que décrite ci-dessus, de ne pas se contenter de présumer que le requérant recevrait un traitement 

conforme aux exigences de la Convention mais au contraire de s'enquérir, au préalable, de la manière 

dont les autorités grecques appliquaient la législation en matière d'asile en pratique. Ce faisant, elles 

auraient pu constater que les risques invoqués par le requérant étaient suffisamment réels et 

individualisés pour relever de l’article 3. Le fait qu’un grand nombre de demandeurs d'asile en Grèce se 

trouvent dans la même situation que le requérant ne fait pas obstacle au caractère individualisé du 

risque invoqué, dès lors qu’il s'avère suffisamment concret et probable (voir, mutatis mutandis, Saadi 

précité, § 132) ». 

Een zaak is het bestaan van een beschermende wetgeving voor de zieke bevolking, een andere zaak is 

het effectief beleven door diezelfde bevolking van deze op papier aangehaalde rechten. Verwerende 

partij begaat hier een manifeste appreciatie fout. 

Bovendien,  schrijft een verslag opgemaakt door de Kosovaarse regering zelf in mei 2010 het volgende: 

"On the basis of current circumstances (lack of equipments, inadequate framework) several of tertiary 

health services (cardio-surgery, oncology, polytraumatology, transplantations (kidney), mental disorders, 

etc) may not be offered in Kosovo. Therefore, in 2003 MoH launched the programme for medical 

treatment outside Kosovo. So far, a significant number of Kosovars have benefited from this programme 

although the number of requests is much bigger. Since, the budget of MoH is limited, support offered 

from GOs/NGOs/KFOR, is much welcomed". P. 14 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of 

Kosovo Qeveria -Vlada-Government REVISED STRATEGY FOR REINTEGRATION OF 

REPATRIATED PERSONS Prishtinë, May 2010 http:// www.mpbks.org/repository/docs/Strategjia%2 

0per%20Riintegrimin%20e%20 personave%20te%20Riatdhesuarenglish.pdf 

Verzoekers halen nog verschillende websites aan: (…). Bijgevolg, gaat verwerende partij niet uit van 

een correcte feitenvinding, en begaat ze een manifeste appreciatiefout en schendt ze haar 

zorgvuldigheidsplicht. Zoals reeds beoordeeld werd door Uw Raad en in huidig geval ook toepassing 

kan vinden: "Het volstaat niet dat verwerende partij stelt dat er een systeem van sociale zekerheid is in 

het Dublinland. Er moet ook aangetoond worden dat het individu er toegang tot heeft (RvV 48.809,30 

september 2010). "De DVZ-arts verwijst naar enkele internetsites om de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van zorg aan te tonen. Deze informatiebronnen tonen niet aan het voorgestelde 

zorgregime toegankelijk is voor de betrokkene (RvV 50.147,26 oktober 2010).” 

 

2.2. Verzoekers betogen dat betreffende de 'essential drug list', in 2007 in het verslag van Osar 

gepubliceerd werd dat deze lijst 'bijna niet meer gehanteerd werd in de praktijk'. Ze stellen dat de grote 

meerderheid van de bronnen waarop de beslissing is gebaseerd afkomstig is van de Kosovaarse 

regering. Verzoekers citeren een passage uit een rapport van een NGO om zo te trachten aan te tonen 

dat ze geen toegang tot het verzorgingssysteem hebben, doch preciseren niet om wel artikel het zou 

gaan. Ze voegen toe dat er misschien wel een goede wil bestaat in Kosovo, doch dat er nog veel 

ondernomen moet worden. 

 

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

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht tot doel heeft 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 

http://www.mpbks.org/repository/docs/Strategjia%252%200per%20Riintegrimin%20e%20
http://www.mpbks.org/repository/docs/Strategjia%252%200per%20Riintegrimin%20e%20
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een "afdoende" wijze. Hetzelfde geldt voor artikel 62 van de vreemdelingenwet. Het begrip "afdoende" 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

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

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Tevens wordt verwezen naar de vaststelling van de ambtenaar-

geneesheer met betrekking tot de in de aanvraag aangehaalde medische problematiek van verzoekers 

met name dat zij lijden aan een medische problematiek die, hoewel deze kan beschouwd worden als 

een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor hun leven of fysieke integriteit indien 

deze niet adequaat behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar is in het herkomstland Kosovo. 

 

De beide adviezen van de ambtenaar-geneesheer van 10 mei 2012 luiden: 

 

“Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen:  

• Verwijzend naar het medische attest dd. 14/07/2009 van dr. M. M, huisarts, blijkt dat betrokkene lijdt 

aan posttraumatisch stresssyndroom en depressie, waarvoor behandeling met Diazepam (diazepam = 

anxiolyticum/sedativum), en niet gepreciseerde neuroleptica en antidepressiva. 

• Verwijzend naar het medische attest dd. 29/02/2012 van dr. A. S, huisarts, biijkt dat betrokkene lijdt 

aan diabetes type II, obesitas BMI > 30, hypercholesterolemie en chronisch obstructief longlijden, 

waarvoor behandeling met Metformine (metfonmine = behandeling diabetes), Simvastatine 

(simvastatine = hypolipemiërende medicatie) en Asaflow (acetylsalicylzuur = cardioprotectie). 

Uit een studie van dit dossier blijkt dat deze 40-jarige man uit Kosovo lijdt aan diabetes type II, obesitas 

BMi > 30, hypercholesterolemie en chronisch obstructief longlijden. Vermits in het recente medische 

attest geen melding | wordt gemaakt van posttraumatische stressstoornis en depressie beschouw ik dat 

deze ondertussen behandeld 5 en genezen is. 

Mogelijkheid tot reizen 

Betrokkene kan reizen. 

Nood aan mantelzorg: Geen nood aan mantelzorg, 

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): 

Verwijzend naar informatie afkomstig van het ministerie van gezondheidszorg van Kosovo 

http://www.msh- ks.orq/en/miekethtml waaruit blijkt dat huisartsen, internisten (waaronder 

endocrinologen) en pneumologen werkzaam zijn in Kosovo voor de opvolging en behandeling van de in 

de medische attesten beschreven aandoeningen. 

- Verwijzend naar informatie afkomstig uit de MedCOl-databank1 van International SOS2 van 

25/08/2011 met k unieke referentienummers BMA 3524 blijkt dat endocrinologen en laboratoria voor de 

opvolging van de in de I medische attesten beschreven aandoeningen beschikbaar zijn in Kosovo. 

- Verwijzend naar informatie afkomstig van het ministerie van gezondheidszorg van Kosovo 

https://www.rks- ggv.net/en-ÜS/Qvtetaret/Shendetesia/Paqes/Spitalet.aspx waaruit blijkt dat er 

ziekenhuizen beschikbaar zijn | in Kosovo, 

- Verwijzend naar informatie afkomstig van http://Www.Dharmak8.com/indeks/index.phD/pharmindex-

2009- I mainmenu-29#T blijkt dat acetylsalicylzuur, metformine en simvastatine voor de in de medische 

attesten beschreven aandoeningen beschikbaar zijn in Kosovo. 

Medicamenteuze behandeling en gespecialiseerde opvolging van de in de medische attesten 

beschreven ï aandoeningen zijn dus beschikbaar in Kosovo. 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 1 Verwijzend naar het 

toegankelijkheidsonderzoek op datum van 09.05.2012: 

"Kosovo kent vooralsnog geen publieke ziekteverzekering, maar de gezondheidszorgen worden 

geleverd en gefinancierd door de overheid vanuit het algemene budget. 

De gezondheidszorg wordt georganiseerd op drie niveaus, gekenmerkt door een toenemende graad van 

specialisatie. Er wordt gewerkt via een systeem van doorverwijzing en voorgeschreven medicatie op 

basis van de 

beoordeling van de geconsulteerde arts, zoals dat in de meeste systemen van gezondheidszorg het 

geval is. 

Op het vlak van medicatie wordt gewerkt met een lijst van essentiële medicijnen, gebaseerd op de door 

de WHO ontwikkelde modellijst. De beschikbaarheid van de medicijnen op deze lijst wordt 

gegarandeerd door de regering en de medicijnen worden gratis verschaft aan de personen die ze nodig 

hebben. 
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Personen die afhankelijk zijn van sociale bijstand, genieten van gratis zorg en medicatie.6 Als verzoeker 

en zijn nabije familie er niet in slagen het benodigde inkomen uit arbeid te verwerven, zal betrokkene via 

deze weg van de nodige zorg verzekerd zijn. 

Betrokkene legt geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat hij of zijn echtgenote 

arbeidsongeschikt zou zijn. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkenen in staat zijn om in hun eigen 

levensonderhoud te voorzien. 

 De advocaat van betrokkenen haalt aan dat Roma’s in Kosovo gediscrimineerd worden wat de toegang 

tot h verzorging betreft. Hij verwijst hierbij naar het rapport “Kosovo: Mise à jour, état de soins de santé  

en naar een uittreksel van de Résolution 1740 van 22 juin 2010. 

Hoewel de Kosovaarse regering zelf vaststelt dat de Roma-gemeenschap tot de armste en meest 

kwetsbare i gemeenschappen in Kosovo behoort, maakt de studie van de grondwet, de wetgeving en de 

“Strategie voor de À integratie van Roma, Ashkali en Egyptische Gemeenschappen in de Republiek 

Kosovo 2009-2015” duidelijk dat f de jonge republiek zich niet alleen bewust is van haar multi-etnische 

samenstelling en de aanwezigheid van [i minderheden, maar dat er haar ook alles aan gelegen is een 

rechtsstaat te creëren waar gelijkheid voor de wet, gelijke toegang tot haar instellingen en de volstrekte 

afwezigheid van discriminatie de hoekstenen van uitmaken. 

1 Het Med-COl project is een project rond uitwisselen van bestaande informatie, beste praktijkvoering 

en ontwikkelen van een gemeenschappelijke aanpak in het verzamelen en gebruik van medische COI 

(country of origin information); het MedCOI-project is gebaseerd op een initiatief van de Nederlandse 

Immigratie- en Naturalisatiedienst, Bureau Medische Advisering, telt 17 partners (16 Europese landen 

en het International Centre for Migration Policy Development) en wordt gefinancierd door het European 

Refugee Fund), + Disclaimer : de informatie die verstrekt wordt is beperkt tot de beschikbaarheid van 

medische behandeling, meestal In een bepaald ziekenhuis/gezondheidsinstelling, in het land van 

herkomst; er wordt geen informatie verstrekt over de toegankelijkheid van de behandeling, 

2 International SOS is een internationale onderneming rond gezondheidszorg, medische bijstand en 

veiligheidsdiensten. Zij bezit klinieken in meer dan 70 verschillende landen en heeft een wereldwijd 

netwerk van urgentiecentra lnternational SOS is gecontracteerd om informatie te verstrekken over de 

beschikbaarheid van medische behandeling in landen wereldwijd. 

3 Assembly of Kosovo, Law no. 2004/4, Kosovo Health Law, Section 26 - Section 32. 

4 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ZIRF-Counseling-Formular für Individualanfragen, 

Medizinische Versorgung von psychischen gesundheitsstörung (PTSD), 2011. 

5 International Organisation for Migration, Kosovo - Country Fact Sheet, June 2011, p. 25-29; 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ZIRF-Counseling-Formular für Individualanfragen, chronisch 

krank, 2011. Republic of Kosovo, List of Secondary and tertiary level health care - Medication, 2011. 

6 Assembly of Kosovo, Law no. 2004/4, Kosovo Health Law, Section 22.1 en Section 26 - Section 32, 

International Organisation 1 for Migration, Kosovo - Country Fact Sheet, June 2011, p. 25-39. Republic 

of Kosovo, List of Secondary and tertiary level health care - Medication, 2011. 

De bescherming tegen discriminatie wordt expliciet benoemd als een actieve verantwoordelijkheid van 

de staat. Inclusiviteit en niet-discriminatie behoren tot de fundamentele principes van de 

gezondheidszorg. 

Ten slotte lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen in Kosovo 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, In hun asielrelaas gaven zij zelf aan dat hun 

ouders nog in Kosovo verblijven." 

Hieruit kan besloten worden dat er geen belemmeringen zijn wat betreft de toegankelijkheid van de 

medische zorgen in het herkomstland, Kosovo. 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat diabetes type II, obesitas BMI 

> 30, hypercholesterolemie en chronisch obstructief longlijden, hoewel deze kunnen beschouwd worden 

als aandoeningen die een reëel risico kunnen inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien deze 

niet adequaat opgevolgd en behandeld worden, geen reëel risico inhouden op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, gezien opvolging en behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn in het 

land van herkomst, Kosovo. 

Derhalve is er m.i. vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het herkomstland, 

Kosovo.” 

 

En 

 

“Uit een studie van dit dossier blijkt dat deze 33-jarige vrouw uit Kosovo lijdt aan Hashimoto thyroiditis, 

migraine, ernstige posttraumatische anxio-depressieve stoornis, obesitas met BMI > 30, chronische 
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bronchitis, protrusie thv. C4-C5 en C5-C6 met medulopathie, lumbalgie en hypercholesterolemie, 

waarvoor ze medicamenteus behandeld wordt 

Mogelijkheid tot reizen 

Behandelende psychiater meldt in het laatste medische attest dat betrokkene lijdt aan claustrofobie en 

deze als een formele contra-indicatie beschouwd om te reizen. We merken echter op dat betrokkene 

bijna 250 km (heen en terug reis) aflegt van Dison (4820) naar Brussel (1200) om bij haar psychiater op 

raadpleging te gaan, wat aangeeft dat betrokkene kan reizen. 

Nood aan mantelzorg 

Geen melding van nood aan mantelzorg. 

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): 

Verwijzend naar informatie afkomstig van het ministerie van gezondheidszorg van Kosovo 

http://www.msh- ks.orq/en/miekethtml waaruit blijkt dat er huisartsen, orthopedisten, neurologen, 

psychiaters, cardiologen, radiologen en internisten beschikbaar zijn in Kosovo voor de opvolging en 

behandeling van de in de medische attesten beschreven aandoeningen. 

Verwijzend naar informatie afkomstig van het ministerie van gezondheidszorg yan Kosovo 

https://www.rks- gov.net/en’US/Qvtetaret/Shendetesia/Paqes/Spitalet.aspx waaruit blijkt dat er 

ziekenhuizen beschikbaar zijn in Kosovo. 

Verwijzend naar informatie afkomstig van http:/AAWw.pharmaks.com/indeks/index,Dhp/pharmindex-

2009- mainmenu-29#T blijkt dat alprazolam, amitriptyline, fluoxetine, fiurazepam, levothyroxine, 

propanolol, Sumatriptan, trazodon en trihexyfenidyl beschikbaar zijn in Kosovo. Voor lormetazepam 

vonden we geen referenties maar Lorazepam, een ander anxiolyticum/sedativum met gelijkwaardige 

werking is wel beschikbaar. 

Medicamenteuze behandeling en gespecialiseerde opvolging van de in de medische attesten 

beschreven aandoeningen zijn dus beschikbaar in Kosovo. 

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

Verwijzend naar het toegankelijkheidsonderzoek op datum van 06.04.2012: 

"Kosovo kent vooralsnog geen publieke ziekteverzekering, maar de gezondheidszorgen worden 

geleverd en gefinancierd door de overheid vanuit het algemene budget. De gezondheidszorg wordt 

georganiseerd op drie niveaus, gekenmerkt door een toenemende graad van specialisatie. Er wordt 

gewerkt via een systeem van doorverwijzing en voorgeschreven medicatie op basis van de beoordeling 

van de geconsulteerde arts, zoals dat in de meeste systemen van gezondheidszorg het geval is. In de 

regel worden patiënten die met PTSD gediagnosticeerd worden, doorverwezen naar het 'Community 

Mental Health Center', waar consultaties en activiteiten voorzien worden. Er is er onder andere een in 

Pristina.  Op het vlak van medicatie wordt gewerkt met een lijst van essentiële medicijnen, gebaseerd op 

de door de WHO ontwikkelde modellijst. De beschikbaarheid van de medicijnen op deze lijst wordt 

gegarandeerd door de regering en de medicijnen worden gratis verschaft aan de personen die ze nodig 

hebben.  De medicatie benodigd voor de behandeling van een PTSS en voor de behandeling van een 

depressie is begrepen in de Lijst van Essentiële Medicijnen, zoals opgesteld door de Kosovaarse 

regering. Personen die afhankelijk zijn van sociale bijstand, genieten van gratis zorg en medicatie.  Als 

verzoekster en haar nabije familie er niet in slagen het benodigde inkomen uit arbeid te verwerven, zal 

betrokkene via deze weg van de nodige zorg verzekerd zijn. Betrokkene legt geen enkel bewijs voor van 

een arbeidsgeneesheer dat zij of haar echtgenoot arbeidsongeschikt zou zijn. We kunnen er dus vanuit 

gaan dat betrokkenen in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 

De advocaat van betrokkenen haalt aan dat Roma's in Kosovo gediscrimineerd worden wat de toegang 

tot verzorging betreft. Hij verwijst hierbij naar het rapport "Kosovo: Mise à jour, état de soins de santé en 

naar een  uittreksel van de "Résolution 1740 van 22 juin 2010”. (…)  

Ten slotte lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen in Kosovo 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. In hun asielrelaas gaven zij zelf aan dat hun 

ouders nog in Kosovo verblijven.” 

Hieruit kan besloten worden dat er geen belemmeringen zijn wat betreft de toegankelijkheid van de 

medische zorgen in het herkomstland, Kosovo. 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat Hashimoto thyroiditis, 

migraine, ernstige posttraumatische anxio-depressieve stoornis, chronische bronchitis, protrusie thv C4-

C5 en C5-C6 met medulopathie, lumbalgie en hypercholesterolemie, hoewel deze kunnen beschouwd 

worden als aandoeningen die een reëel risico kunnen inhouden voor haar leven of fysieke integriteit 

indien deze niet adequaat opgevolgd en behandeld worden, geen reëel risico inhouden op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien opvolging en behandeling beschikbaar en 
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toegankelijk zijn in het land van herkomst, Kosovo. Derhalve is er m.i. vanuit medisch standpunt dan ook 

geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst, Kosovo.” 

 

Uit de beide adviezen van de ambtenaar-geneesheer van 10 mei 2012  wordt voorts, onder verwijzing 

naar Kosovaarse wetgeving en een rapport van de International Organisation for Migration van juli 2011, 

vastgesteld dat de benodigde medicatie en opvolging toegankelijk zijn in Kosovo. In de bestreden 

beslissing werd er besloten dat, in navolging van het advies van de ambtenaar-geneesheer en derhalve 

conform artikel 9ter van de vreemdelingenwet, in hoofde van beide aanvragers, er geen bewijs 

aanwezig is 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 artikel 3 van het EVRM. 

 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet 

zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991.  

 

Waar verzoekers verwerende partij verwijten enkel te verwijzen werd naar bronnen afkomstig van de 

Kosovaarse regering, merkt de Raad op dat het rapport van de IOM, Country Fact Sheet dateert van 

juni 2011 eveneens mede aan de grondslag ligt van het advies van de ambtenaar-geneesheer. Waar 

verzoekers door een verwijzing van een artikel in 2007 menen dat de lijst met medicijnen niet meer 

gehanteerd wordt, de beslissing daarentegen gebaseerd is op informatie van 2011, waardoor 

verzoekers niet aantonen dat hun artikel van 2007 nog zou overeenstemmen met de actualiteit. In ieder 

geval is de informatie waarop het advies gesteund is recenter. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt voorts dat de verwerende partij de toegankelijkheid van de nodige 

medicatie en opvolging door een huisarts en specialist onderzocht heeft onder andere aan de hand van 

de Kosovaarse Gezondheidswet van 2004 en een rapport van de International Organisation for 

Migration van 2011. Deze documenten zijn terug te vinden in het administratief dossier.  

 

De ambtenaar-geneesheer heeft een onderzoek gevoerd naar de behandelings- en 

opvolgingsmogelijkheden met als uitgangspunt de specifieke situatie van verzoekers en heeft informatie 

geput uit een medische databank, een lijst van gediplomeerde artsen in Kosovo, en een 

geneesmiddelenlijst met verwijzing naar het benodigde geneesmiddel.  

 

Verzoekers maken geen schending van de materiële motiveringsplicht, of  van  de zorgvuldigheidsplicht 

aannemelijk door te verwijzen naar een gedateerd en algemeen rapport, daar waar het bestuur zich 

heeft gesteund op recentere en meer specifieke informatie. 

 

In de bestreden beslissing werd wel degelijk op zorgvuldige wijze ingegaan op de door verzoekers 

aangehaalde problematiek met betrekking tot de Roma-gemeenschap. Uit al deze gegevens heeft de 

het bestuur finaal geconcludeerd dat de aanvraag van verzoekers ongegrond is. De raad merkt op dat 

verzoekers op geen enkele wijze aantonen dat zij niet aan de vereiste omstandigheden zouden kunnen 

voldoen om toegang te krijgen tot  de zorgen. 

 

Het enig middel is niet gegrond.. 

 

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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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend dertien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


