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 nr. 117 480 van 23 januari 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 

24 oktober 2013 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 23 

september 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met 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 ongegrond wordt verklaard.  

 

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 december 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

8 januari 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. VANTIEGHEM, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 16 maart 2010 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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 (hierna: de vreemdelingenwet). 

 

Op 11 augustus 2010 is de aanvraag ontvankelijk verklaard en worden verzoekers in het bezit gesteld 

van een immatriculatieattest.  

Op 14 januari 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag ongegrond wordt 

verklaard. Tegen deze beslissing dienen verzoekers een annulatieberoep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen die bij arrest nr. 106 523 van 9 juli 2013 de beslissing vernietigt.  
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Op 23 september 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris opnieuw een beslissing waarbij 

de aanvraag ongegrond wordt verklaard, aan verzoekers ter kennis gebracht op 7 oktober 2013. Dit is 

de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.03.2010 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: 

H., F. (R.R.: …) geboren te Vranje op (…)1985 

A., H. (R.R.: …) geboren te Veliki Trnovac op (…)1980 

+ kind: 

H., A. 028.06.2009 

H., M., 0 15.06.2011 

H., A., 030.10.2012 

Nationaliteit: Servië 

Adres: (…) 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 11.08.2010, deel ik u mee dat dit verzoek 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 worden medische elementen aangehaald voor H., F.. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 

19.09.2013 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aangehaalde medische 

elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling en opvolging beschikbaar 

en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Servië. 

Derhalve dient de aanvraag ongegrond verklaard te worden. 

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 

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).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekers hebben binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van 

8 dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wensen neer te leggen. Met 

toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet 

overeenkomstig het eerste lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het 

inleidend verzoekschrift en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 9ter, § 1 en artikel 9ter, § 1, lid 1 

van de vreemdelingenwet juncto artikel 62 van de vreemdelingenwet juncto het algemeen beginsel van 

de materiele motiveringsplicht conform de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 4 van het koninklijk besluit d.d. 17 mei 

2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van 

de wet van 15 december 1980 van de vreemdelingenwet juncto het algemeen rechtsbeginsel van 

behoorlijk bestuur, van het algemeen rechtsbeginsel van de zorgvuldigheidsplicht en van de kennelijk 

onredelijke beslissing en van artikel 41, § 2, lid 1 van het Europees Handvest van de Grondrechten van 

de EU. 

 

Ter adstruering van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 
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“De bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd: Het aangehaalde medisch probleem kan niet 

weerhouden worden als grond om een verblijfsvergunning te bekomen in toepassing van artikel 9 ter 

Vw. 

Er worden medisch elementen aangehaald voor H. F.. De arts-adviseur evalueerde deze gegevens op 

19 september 2013 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage) en concludeerde dat de aangehaalde 

elementen niet weerhouden konden worden gezien de medische behandeling en opvolging beschikbaar 

en toegankelijk zijn in het land van herkomst Servië. 

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 

2) kan uit het voorgelegd medisch dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een zeikte 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 en inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op artikel 3 van het 

ERVM 

Verzoekers stellen vast de beslissing van 23 september 2013 identiek is aan de beslissing van 14 

januari 2013 met uitzondering van het onderlijnde gedeelte hierboven. Derhalve heeft verwerende partij 

enkel erbij geschreven dat de medische behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in 

het land van herkomst. 

Ook het medisch verslag van de dokter van 19 september 2013 is quasi het zelfde met dien verstande 

dat de beschikbaarheid van de zorgen en opvolging in het land van herkomst worden onderzocht en 

tevens de toegankelijk van de zorgen in Servië. 

Op het eerste gezicht is er aldus voldaan aan de tweede voorwaarde van artikel 9 ter Vw. 

Doch verzoekers zijn van oordeel van niet. 

Verzoeker citeert artikel 9 ter par. 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. 

Verzoekers stellen vast dat verwerende partij niet alles heeft onderzocht. 

Op het eerste blad in fine van het advies wordt het volgende gesteld: Het medisch dossier bevat een 

medisch attest dd 30 maart 2012 van dokter D.L., psychiater op het CGG passant te LEUVEN 

Betrokkene volgt een specifieke behandeling voor traumaverwerking EMDR. Betrokkene werd 

getraumatiseerd door de oorlog en de gevangenis waarin hij verbleef Het aanpakken van specifieke 

situaties ligt nog gevoelig maar met aanvullende stabilisatietechnieken kan de verwerking doorgaan. De 

onduidelijkheid van zijn huidige situatie als politiek vluchteling werkt zeer verstorend alsook de 

onzekerheid om zijn leven in België verder te kunnen uitbouwen. 

Verder verwijst verzoeker naar het verslag dat stelt: Het medisch dossier bevat een vertaald attest van 

een neurospychiater te SERVIË, Bujanovac dd 16 november 2011 die verklaart dat het medicament 

Seroquel niet te krijgen is in Servië. 

Verzoekers stellen echter vast dat zijn schrijven van 17 december 2012 die het attest bevat van 15 

november 2012 niet werd opgenomen en bekeken door de arts-adviseur. 

In het schrijven stelt de raadsman op pagina twee van het fax bericht: De therapie werkt dus. 

Doch verzoeker wenst aan te duiden dat de EMDR niet ter beschikking is in Servië (stuk 3). 

De dokter onderzoekt nu of er een mogelijkheid is tot verder opvolging en behandeling mogelijk is in 

Servië. 

Eerste verzoeker heeft immers nood aan het geneesmiddel Seroquel en EMDR. Verzoeker heeft 

duidelijk aangegeven aan verwerende partij dat deze twee zaken niet verkrijgbaar zijn in Servië. 

Niettemin blijkt uit de aanvullingen die verzoeker heeft opgestuurd dat EMDR wel heel belangrijk is voor 

verzoeker (stuk 3). 

De dokter beperkt zijn analyse er enkel en alleen toe algemene bronnen te raadplegen en aldus te 

stellen dat er dokter aanwezig zijn, dat er een verplichte ziekteverzekering is, dat er speciale zorgen zijn 

voor terugkeerders, ... 

De verwerende partij antwoord echter niet op het feit dat het geneesmiddel Seroquel niet verkrijgbaar is 

en de behandeling EMDR niet ter beschikking is in Servië. 

Verzoekers stellen aldus vast dat zij effectief aangegeven dat de behandeling EMDR niet bestaat en dat 

het geneesmiddel Seroquel er niet verkrijgbaar is. Als antwoord op deze toch wel belangrijke vraag 

wordt er enkel en alleen verwezen naar algemeen heden zonder dat deze worden toegepast op de 

particuliere situatie van verzoeker. 
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Uit de aanvullingen blijk heel specifiek dat de behandeling met EMDR dient verder gezet te worden. 

Verzoekers wijzen verwerende partij met hun neus op de zaken. Verzoeker wenst te verwijzen naar een 

nieuw stuk 4 dd. 8 oktober 2013. Verzoeker weten dat dit stuk in aanmerking kan worden genomen als 

echt stuk. Niettemin het herhaalt hetgeen verzoekers in et verleden aanbrachten bij hun aanvullingen. 

Dokter D.L. stelt aldaar: psychotherapie gecombineerd met EMDR wat hem reeds geholpen heeft bij de 

verwerking van en het omgaan met zijn oorlogstraumata, maar deze behandeling MOET nog worden 

verder gezet worden want hij is in deze problematiek nog niet voldoende gestabiliseerd. Dit nieuw stuk 

zegt uiteindelijk het zelfde als de laatste aanvullingen zodat het wel in beschouwing kan genomen 

worden. 

Hieruit blijkt dat deze behandeling van EMDR van fundamenteel belang is voor eerste verzoeker om te 

kunnen omgaan met zijn traumata. 

Houdt het zorgvuldigheidsbeginsel niet in dat verwerende partij ALLE nuttige informatie dient te 

bespreken en te onderzoeken om hieruit een redelijke beslissing te distilleren. Dit is wel iets anders dan 

enkel en alleen verwijzen naar het feit dat er een ziekteverzekering is, dat er psychologen en 

psychiaters aanwezig zijn in Servië. De vraag is echter wel kan de noodzakelijke behandeling die 

verzoeker dient te volgen worden verder gezet in Servië? Wat gebeurt er indien de behandeling via 

EMDR niet wordt verder gezet? Gaat verzoeker dan niet een vernederende behandeling tegemoet? 

Verwerende partij laat na een onderzoek te doen naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 

EMDR. Dit terwijl verzoeker duidelijk hebben aangegeven dat deze behandeling niet ter beschikking is 

in Servië. Verwerende partij heeft dit niet onderzocht zodoende komt zij tot de conclusie dat een 

terugkeer geen problemen heeft voor verzoeker, dat een terugkeer geen aantasting vormt van zijn 

fysieke integriteit. 

Een zorgvuldige verwerende partij zou echter wel een onderzoek in stellen naar de beschikbaarheid van 

EMDR behandeling in het land van herkomst. Zeker gezien de aanvullingen duidelijk stellen dat het 

enkel EMDR is die goed aanslaat bij verzoeker om zijn traumata te verwerken. Derhalve is verwerende 

partij door niet alle relevante gegevens te onderzoeken tot een onredelijke beslissing gekomen. 

Er werd helemaal niet gemotiveerd. Derhalve heeft verwerende partij het nagelaten een deugdelijk 

motief te geven waarvan het feitelijk bestaan is bewezen (EMDR heeft een nuttig effect) niet onderzocht 

en niet gemotiveerd. Eerste verzoeker is al bezig met zijn EMDR behandeling sinds 2009. Deze 

behandeling is de enige behandeling die voortuitgang brengt bij verzoeker. Als de rest brengt geen 

verbetering teweeg. 

Derhalve gaat verzoeker, bij het ontberen van EMDR een vernederende behandeling tegemoet in Servië 

gezien er in Servië geen adequate behandeling (de behandeling met EMDR) voorhanden is. 

Derhalve is er dus wel voldaan aan het tweede deel van artikel 9 par. 1: ... of een reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land 

van herkomst. 

Besluit: 

- Verzoekers hebben aangetoond dat door het ontbreken van een behandeling EMDR hij wel degelijk 

valt onder de definitie zoals voorzien in artikel 9 par. 1 deel twee. 

- Gezien verwerende partij niks argumenteert of geen enkel motief heeft met betrekking tot EMDR het 

vast staat dat deze behandeling inderdaad niet aanwezig is in Servië. In het advies wordt er niet 

gesproken over deze behandeling. 

- Verwerende partij heeft aldus niet alle relevante en nuttige informatie die verzoeker heeft 

aangegeven (niet aanwezig zijn van EMDR) bestudeert. 

- Doordat zij niet alle elementen die door verzoekers werden aangegeven heeft bestudeerd heeft 

verwerende partij een onredelijke beslissing gedistilleerd. Zonder EMDR gaat verzoeker opnieuw de 

dieperik in en wordt zijn traumata opnieuw erger. Zodoende gaat verzoeker een vernederende 

behandeling tegemoet. 

- Verwerende partij heeft niet gemotiveerd omtrent het ontbreken van de behandeling EMDR die 

nochtans wel degelijk werd overgemaakt aan verwerende partij. 

- Verwerende partij niet de moeite heeft gedaan om de behandelde arts psychiaterpsychotherapeut 

dokter L. D.L. te raadplegen. Uit de stukken blijkt dat eerste verzoeker trouw is aan zijn arts. Artikel 

9 ter par. 3 bied te mogelijkheid aan verwerende partij om inderdaad contact op te nemen met 

dokter L. D.L.. Verwerende partij doet dit niet. Het enige wat verwerende partij wenst is zoveel 

mogelijk onmiddellijk negatieve beslissingen produceren zonder zich te bekommeren omtrent de 

aandoening die zij wel degelijk heeft. Een goede huisvader zou bij een dergelijk probleem toch wel 

zijn oor te luisteren leggen bij dokter L. D.L. die verzoeker al jaren opvolgt. Uiteindelijk is het enkel 

en alleen dokter L. D.L. de eerste verzoeker, als patiënt door en door kent. 

Derhalve staat een schending van het beginsel van behoorlijk bestuur vast, in het bijzonder het 

zorgvuldigheidsbeginsel waardoor verwerende partij tot een onredelijke beslissing is gekomen. Een 

zorgvuldige huisvader zou inderdaad stuk 3 ter hand hebben genomen en inderdaad onderzocht 
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hebben of EMDR beschikbaar is in Servië of niet. Dit heeft zij niet gedaan zodat dit element niet wordt 

weerlegd. Tevens is er gebrek aan motivering gezien verzoekers een argument leveren aan verwerende 

partij (niet beschikking over EMDR in Servië) waarbij verwerende partij gewoon nalaat over dit belangrijk 

element te motiveren. 

Derhalve is er een schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering der bestuurshandelingen die verwerende partij verplicht om te motiveren over alle nuttige 

argumenten die verzoeker aangeeft. 

Derhalve is het middel gegrond. 

Verzoeker wenst echter expliciet te verwijzen naar artikel 41 van het Europees Handvest van de 

Grondrechten van de Unie. Het zal de Raad niet ontgaan dat deze grondrechten sinds de goedkeuring 

van het verdrag van Lissabon directe werking heeft in de Belgische Grondrechten (toepassing artikel 6 

Verdrag betreffende de Europese Unie). Een ieder die zich in de Unie bevindt kan zich op deze 

elementaire grondrechten beroepen. 

Verzoeker verwijst in het bijzonder naar artikel 41 par. 2 lid 1 recht op behoorlijk bestuur. Dit artikel stelt: 

Recht op behoorlijk bestuur behelst met name: Het recht van eenieder te worden gehoord voordat 

jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen. 

Het kan niet onder stoelen of banken gestoken worden dat huidige bestreden beslissing een nadelige 

maatregel is. Tevens in de bestreden een individuele maatregelen. Derhalve zijn de 2 voorwaarden voor 

de toepassing van artikel 41 par. 2 lid 1 van het Handvest met betrekking tot de grondrechten van de EU 

voldaan. 

Verzoeker stelt vast dat hij NIET werd gehoord aangaande deze individuele en nadelige beslissing. Dit 

is tevens vast te stellen in het administratief dossier. De Raad zal immers inderdaad vaststellen dat 

verzoeker NIET werd gehoord aangaande deze individuele en nadelige beslissing. 

Met artikel 41 van het Handvest met betrekking tot de grondrechten werd echter heb beginsel van 

behoorlijk bestuur wettelijk vastgelegd. Staten zijn gebonden aan artikel 41 die directe werking heeft in 

de Belgische rechtsorde. 

Het weze duidelijk dat verwerende partij, als administratie, artikel 41 van het handvest met betrekking tot 

de Europese Grondrechten niet heeft gevolgd. 

Ten eerste is er een basisgrondrecht geschonden die verwerende partij zonder pardon dient na te leven. 

Ten tweede is zij door het niet naleven van het hoorrecht van verzoeker, waardoor verwerende partij 

inderdaad bijkomende informatie zou kunnen verkrijgen - die zinvol is voor het maken van de beslissing 

- tot een onredelijke beslissing gekomen. 

Derhalve is het middel gegrond.”  

 

3.2 De Raad merkt op dat artikel 62 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve 

beslissingen met redenen moeten worden omkleed en dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de 

motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft, tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende” zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven zijn aangegeven 

op grond waarvan deze is genomen. Zo wordt in de bestreden beslissing, met verwijzing naar artikel 

9ter van de vreemdelingenwet en een advies van een ambtenaar-geneesheer, vastgesteld dat uit het 

door eerste verzoeker voorgelegde medische dossier niet kan worden afgeleid dat verzoeker lijdt aan 

een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of 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 hij gewoonlijk verblijft. In het advies van de 

ambtenaar-geneesheer waarnaar in deze beslissing expliciet wordt verwezen en dat samen met deze 

beslissing aan verzoekers werd ter kennis gebracht en waarvan de inhoud derhalve dient te worden 

geacht deel uit te maken van de bestreden beslissing, wordt verder toegelicht dat de medische 

problemen van eerste verzoeker hem niet verhinderen om te reizen en dat de vereiste medische zorgen 

in Servië beschikbaar en toegankelijk zijn. Verzoekers’ betoog dat geen motivering is voorzien waaruit 

blijkt dat eerste verzoeker bij een terugkeer een onmenselijke of vernederende behandeling riskeert te 
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ondergaan wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst, mist dan ook feitelijke 

grondslag.  

 

Uit het door verzoekers neergelegde verzoekschrift blijkt trouwens dat zij zowel de feitelijke als de 

juridische overwegingen die aan de basis liggen van de bestreden beslissing kennen, zodat het doel dat 

met het bestaan van de formele motiveringsplicht beoogd wordt, is bereikt. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond.  

 

In de mate dat verzoekers de motivering van de bestreden beslissing inhoudelijk betwisten, voeren zij 

de schending aan van de materiële motiveringsplicht, die in voorliggende zaak dient te worden 

onderzocht in het raam van de toepassing van de bepalingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

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

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.”  

 

Uit deze bepaling blijkt dat een verblijfsmachtiging op grond van medische redenen enkel kan worden 

toegestaan indien een vreemdeling bewijst dat hij een zeer ernstig gezondheidsprobleem heeft of dat hij 

in een onmenselijke of vernederende situatie dreigt terecht te komen omdat er geen adequate 

behandeling bestaat voor zijn gezondheidsprobleem in zijn land van herkomst of het land waar hij 

verblijft.  

 

In voorliggende zaak staat het niet ter discussie dat eerste verzoeker lijdt aan een aandoening die een 

reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat wordt 

behandeld. Verweerder oordeelde evenwel dat de medische zorgen die verzoeker nodig heeft ook in 

zijn land van herkomst beschikbaar en toegankelijk zijn. Verzoekers geven te kennen niet akkoord te 

gaan met dit standpunt.  

 

Verzoekers betogen vooreerst dat de arts-adviseur hun schrijven van 17 december 2012 en het 

medisch attest van 15 november 2012 niet heeft opgenomen in zijn advies en bijgevolg niet alles heeft 

onderzocht. Eerste verzoeker heeft ook duidelijk aangegeven dat hij nood heeft aan het geneesmiddel 

‘Seroquel’ en EMDR behandeling. Deze twee zaken zijn niet verkrijgbaar in Servië. Verweerder 

antwoordt niet op het feit dat dit geneesmiddel niet verkrijgbaar is en dat de behandeling EMDR niet ter 

beschikking staat in Servië. Verzoekers verwijzen tevens naar een nieuw stuk van 8 oktober 2013 in 

bijlage van het verzoekschrift gevoegd.  

 

In het medisch advies van 19 september 2013 stelt de arts-adviseur het volgende: 

 

"(…) 

Analyse van dit medisch dossier leert mij dat betrokkene lijdt aan een post traumatisch stress syndroom 

met angsten en depressie. In 2008 vluchtte hij naar België. Vanaf eind 2009 werd er psychotherapie 

georganiseerd alsook EMDR therapie voor traumaverwerking, hij kreeg medicatie en werd opgevolgd 

door de psychiater. De behandeling is reeds drie jaar bezig. De medicatie die hij neemt bestaat uit 

Remergon (=mirtazapine =antidepressivum), Sertraline .(=antidepressivum), Seroquel (=quetiapine 

=neurolepticum) en Rivotril (=clonazepam =tranquilizer) . Betrokkene werd op geen enkele moment 

gehospitaliseerd. Het is blijkbaar moeilijk de behandeling af te ronden zolang betrokkene geen 

zekerheid heeft rond zijn verblijfsstatuut. De evolutie is gunstig. De eventuele verergering van de ziekte 

door een eventuele terugkeer naar het land van herkomst, Servië, is mijn inziens niet van die aard dat 

ze een levensbedreiging vormt of een aantasting van de fysieke integriteit. De aanwezigheid van 

medische zorgen in het land van herkomst is geacht deze eventuele verergering op te vangen. 

Betrokkene kan zeker reizen. Mantelzorg is er niet nodig maar betrokkene heeft wel ondersteuning 

nodig van zijn gezin. 

De vraag stelt zich naar de behandelingsmogelijkheden in Servië. 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 
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Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene) : 

- Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank1: 

       o van International SOS2 van 24/06/2013 met nummer 4860 

       o van International SOS van 27/12/2011 met nummer 3757 

- http://www.ups-spa.org/en/ 

- http://www.belmedic.rs/Lecenie-odraslih/1171/Pshiijatrija.shtml 

- www.delphicare.be 

Uit deze bronnen blijkt dat er in Servië een associatie van psychiaters bestaat de Serbian Psychiatrie 

Association. In het Belmedic ziekenhuis werken ettelijke psychiaters en psychologen. Ambulante 

opvolging door een psychiater is mogelijk alsook opname in een psychiatrische dienst. Zo is er het 

Institut za Mentalno Zdravje, te Palmoticeva 37 te Belgrado of IRVA Clinic Beogradskog Bataljona 115 

te Belgrado of de Klinika za Pshihijatriju, Pasterova 2 te Belgrado. Verschillende vormen van 

psychotherapie zijn mogelijk. Er zijn ook huisartsen. 

Quetiapine, Mirtazapine, Sertraline en Clonazepam zijn beschikbaar in Servië (zie Medcoi). 

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

Dusdanig stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen, zijnde de 

nodige medicatie en de noodzakelijke opvolging door een specialist, in het herkomstland van 

betrokkene, zijnde Servië. 

De gezondheidszorg in Servië is georganiseerd op de drie gebruikelijke niveaus (primaire, secundaire 

en tertiaire zorg), verbonden op basis van een systeem van doorverwijzing. 

Er bestaat een verplichte ziekteverzekering die zowel werknemers, zelfstandigen, gepensioneerden als 

uitkeringsgerechtigden insluit. Voor sociaal kwetsbare personen is de verzekering gratis, daar de staat 

de bijdragen voor deze personen betaalt. 

Deze verzekering geeft toegang tot de publieke gezondheidszorg.3 

In het geval verzoeker onmiddellijk na aankomst in Servië nood heeft aan medische bijstand is er 

gedurende een periode van maximum 60 dagen recht op dringende medische zorgen op alle niveau 

voor terugkeerders die nog niet in de regel zijn met de ziekteverzekering. Tijdens deze periode moet 

betrokkene zich in de regels tellen met de ziekteverzekering.4 

De bijdrage in de kosten van de zorgen door de patiënt wordt bepaald in functie van de inkomsten van 

de verzekerde en zijn familieleden. Die bijdragen variëren van een halve euro voor een consult tot 6 

euro voor een radiografie, maar in het meest voordelige geval - en dit is zo voor werklozen en mensen 

met weinig inkomsten - moet de patiënt helemaal niet zelf betalen. 

Een invaliditeitsuitkering wordt toegekend in geval van werkonbekwaamheid. Mensen die op zichzelf 

niet in staat zijn de normale dagdagelijkse handelingen te stellen hebben recht op bijstand van een 

andere persoon (mantelzorg).5  Zoals reeds vermeld, is er geen strikte nood aan mantelzorg maar kan 

hij ook terugvallen op de zorgen van zijn gezin.   

Medicijnen die op de "positieve lijst" voorkomen zijn gratis voor de patiënt. (Zie lijst A, lijst A1, lijst B en 

lijst C), voor andere medicijnen dient betaald te worden.6 

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien zijn er geen 

elementen in het dossier die erop wijzen dat betrokkene geen toegang zou hebben tot de arbeidsmarkt 

in zijn land van oorsprong. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkene zelf zou kunnen instaan voor 

de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

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

leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen bestaan en toegankelijk zijn 

in het herkomstland. 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel dit 

kan beschouwd worden als een aandoening die een reëel risico zou kunnen inhouden voor het leven of 

fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in 

Servië.  

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

herkomstland." 

 

Allereerst moet worden gesteld dat uit het medisch advies blijkt dat het geneesmiddel “Seroquel 

(=quetiapine = neurolepticum)” weldegelijk beschikbaar is in Servië. De arts-adviseur verwijst naar de 

informatie afkomstig uit MedCOI-databank. Waar verzoekers menen dat geen antwoord is gegeven over 

de vraag of de EMDR behandeling kan worden verkregen in Servië, kunnen zij niet worden gevolgd. De 

arts-adviseur stelt immers vast dat eerste verzoeker sinds eind 2009 medicatie krijgt, wordt opgevolgd 

door een psychiater en EMDR therapie voor traumaverwerking verkrijgt. Betreffende de beschikbaarheid 

http://www.ups-spa.org/en/
http://www.belmedic.rs/Lecenie-odraslih/1171/Pshiijatrija.shtml
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van deze zorgen en van de opvolging in het land van herkomst stelt de arts-adviseur dat er in Servië 

een associatie bestaat van psychiaters, er in het Belmedic ziekenhuis ettelijke psychiaters en 

psychologen werkzaam zijn, ambulante opvolging mogelijk is, alsook opname in een psychiatrische 

dienst en er verschillende vormen van psychotherapie mogelijk zijn. Waar verzoeker stelt dat hij heeft 

aangetoond dat EMDR therapie niet voorhanden is in Servië, kan hij niet worden gevolgd. Verzoeker 

heeft in zijn schrijven van 17 december 2012 weliswaar gesteld dat “EMDR niet ter beschikking is in 

Servië”, doch zijn betoog blijft beperkt tot een loutere bewering. Nergens uit de stukken blijkt dat hij heeft 

aangetoond, met een begin van bewijs, dat EMDR niet ter beschikking staat in Servië. De arts-adviseur 

stelt dit evenmin vast in zijn medisch advies maar geeft in tegendeel aan dat er verschillende vormen 

van psychotherapie mogelijk zijn in Servië. Zelfs mocht worden aangenomen dat EMDR therapie niet 

voorhanden zou zijn in Servië, laat verzoeker na aan te tonen dat andere vormen van psychotherapie 

geen verbetering teweeg kunnen brengen, zoals verzoeker beweert in zijn verzoekschrift.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij schrijven van 17 december 2012 een 

bijkomend attest van 15 december 2012 van zijn psychiater-psychotherapeut Dr. D.L. heeft voorgelegd. 

De arts-adviseur verwijst niet naar deze stukken in zijn medisch advies van 19 september 2013. 

Evenwel blijkt dat de arts-adviseur rekening heeft gehouden met het medisch attest van 30 maart 2012 

opgesteld door dezelfde psychiater-psychotherapeut Dr. D.L. Uit de stukken blijkt dat Dr. D.L. in het 

attest van 15 december 2012 in essentie slechts herhaalt hetgeen hij reeds had vermeld in het attest 

van 30 maart 2012. Verzoekers’ grief mist bijgevolg aan belang, nu de arts-adviseur rekening heeft 

gehouden met het attest van 30 maart 2012 dat inhoudelijk op hetzelfde neerkomt als het vermelde in 

het attest van 15 december 2012.  

 

Waar verzoeker verwijst naar een nieuw stuk van 8 oktober 2013 dient de Raad op te merken dat de 

regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze te 

nemen (RvS 1 september 1999, nr. 81.172, RvS 19 november 2002, nr. 112.681). Verweerder die de 

bestreden beslissing heeft genomen op 23 september 2013 kon geen rekening houden met deze 

gegevens die thans voor het eerst worden voorgelegd.  

 

De ambtenaar-geneesheer heeft met betrekking tot de beschikbaarheid van de zorgen en van de 

opvolging in het land van herkomst aldus, blijkens het medisch advies zeer omstandig toegelicht waar 

welke zorgen kunnen worden verkregen. In zijn advies heeft hij uiteengezet dat er in Servië 

psychiatrische zorgen beschikbaar zijn, zowel ambulant als via opname, dat er huisartsen zijn, dat de 

psychische zorgen die verzoeker nodig heeft onder andere kunnen worden verstrekt in psychiatrische 

diensten met vermelding van de adressen, dat er verschillende vormen van psychotherapie mogelijk zijn 

en dat medicatie beschikbaar is in Servië (waaronder quetiapine). Dit alles wordt geenszins weerlegd 

door verzoekers die menen dat Seroquel niet beschikbaar is in Servië, maar zich voor het overige niet 

uitspreken over het actieve bestanddeel van dit geneesmiddel dat wel verkrijgbaar is in Servië en die 

betogen dat EMDR behandeling niet kan worden verkregen doch deze stelling beperken tot een loutere 

bewering. Bovendien tonen zij niet aan dat een andere vorm van psychotherapie aan eerste verzoeker 

geen verbetering zou kunnen toebrengen.  

 

Nergens blijkt voorts dat het vereist zou zijn dat eerste verzoeker specifiek in België medisch moet 

worden opgevolgd en dat deze opvolging enkel kan door EMDR behandeling. Daar de medische zorgen 

die verzoeker nodig heeft eenvoudig kunnen verkregen worden in Servië blijkt ook niet dat er een risico 

bestaat dat hij bij een terugkeer “opnieuw de dieperik” in gaat en dat zijn “traumata opnieuw erger” 

wordt. In artikel 9ter van de vreemdelingenwet is overigens niet vastgelegd dat verweerder dient na te 

gaan of de medische behandeling die in een bepaald land kan worden verstrekt van een niveau is dat 

vergelijkbaar is met dat in België of dat dezelfde therapievorm als dat het geval is in België kan 

opgestart worden. Voormelde bepaling voorziet slechts dat moet worden nagegaan of een adequate, en 

derhalve geschikte, behandeling mogelijk is. De Raad merkt op dat een ambtenaar-geneesheer 

vaststelde dat dit in voorliggende zaak het geval is. 

 

De uiteenzetting van verzoekers laat geenszins toe te concluderen dat de bestreden beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt.  

 

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

niet aangetoond.  
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Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kunnen verzoekers ook niet gevolgd 

worden waar zij stellen dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301).  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel dat verzoekers ook geschonden achten, legt de overheid de verplichting op 

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

(RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Uit wat 

voorafgaat, blijkt dat verweerder rekening heeft gehouden met alle dienstige inlichtingen die verzoekers 

hebben aangebracht en dat hij op basis van een zorgvuldig onderzoek tot het besluit is gekomen dat 

verzoekers gezondheidsproblemen ook in Servië kunnen behandeld worden en de nodige zorgen er 

voor hem toegankelijk zijn.  

 

Verzoekers zetten uiteen dat de ambtenaar-geneesheer heeft nagelaten om “zijn oor te luisteren 

leggen” bij Dr. D.L. Zij verliezen hierbij evenwel uit het oog dat de ambtenaar-geneesheer de medische 

problemen waaraan verzoeker stelt te lijden niet ter discussie heeft gesteld, zodat een raadpleging van 

Dr. D.L. niet nodig was. Bij de bespreking van een van de vorige onderdelen van het middel is ook al 

gebleken dat verschillende vormen van therapie beschikbaar zijn in Servië en dat verzoeker nalaat aan 

te tonen dat EMDR behandeling in Servië niet beschikbaar zou zijn en bovendien nalaat aan te tonen 

dat een andere vorm van therapie - gesteld dat EMDR niet beschikbaar zou zijn in Servië - geen 

verbetering in zijn toestand zou kunnen teweegbrengen. Verzoekers kunnen derhalve niet worden 

gevolgd in hun standpunt dat de ambtenaar-geneesheer zijn behandelende arts Dr. D.L. diende te 

raadplegen. 

 

Artikel 41, § 2, lid 1van het Handvest van de grondrechten van de Unie, dat verzoekers ook geschonden 

achten, stelt het volgende:  

 

“Recht op behoorlijk bestuur  

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld.  

2. Dit recht behelst met name:  

a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen;  

(…)”.  

 

Voormeld artikel behelst uitdrukkelijk dat “Eenieder er recht op [heeft] dat zijn zaken onpartijdig, billijk en 

binnen een redelijke termijn door de instellingen en organen van de Unie worden behandeld”. 

Verweerder is evenwel geen instelling of orgaan van de Unie. Een schending van deze bepaling kan als 

dusdanig in casu dan ook niet op nuttige wijze worden aangevoerd. Tevens moet worden gesteld dat de 

bestreden beslissing niet kan worden beschouwd als een beslissing waarbij ten aanzien van verzoekers 

een “nadelige individuele maatregel” wordt genomen. Het betreft hier slechts een bestuurshandeling die 

een weigering inhoudt om een door verzoekers gevraagd voordeel te verlenen. Bovendien laten 

verzoekers na uiteen te zetten welke argumenten zij wensten aan te brengen in het kader van het 

‘hoorrecht’ dat van enige invloed kan zijn op de wettigheid van de bestreden beslissing.    

  

Een schending van artikel 41 van het Handvest van de grondrechten wordt evenmin aangetoond. 

 

Ten slotte, waar verzoekers de schending aanvoeren van artikel 4 van het KB van 17 mei 2007, laten zij 

na uiteen te zetten op welke wijze voormeld artikel is geschonden door de bestreden beslissing. Dit 

onderdeel van het middel is onontvankelijk.  

 

De middelen zijn, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, ongegrond.  

         

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig januari tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 


