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 nr. 153 823 van 2 oktober 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 31 mei 2013 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 5 april 2013 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 en van de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) van dezelfde datum. De 

bestreden beslissingen werden aan verzoeker betekend op 30 april 2013. 

 

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 10 juli 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 september 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. ACER verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker heeft de Servische nationaliteit. 

 

Op 3 juni 2008 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet). 
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Op 7 mei 2009 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 6 oktober 2010 verklaarde de gemachtigde de voormelde aanvraag van 3 juni 2008 ongegrond. 

 

Op 8 oktober 2010 verklaarde de gemachtigde de aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ontvankelijk. 

 

Op 13 augustus 2012 diende verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie. 

 

Op 23 januari 2013 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Op 2 april 2013 verleende de ambtenaar-geneesheer een medisch advies dat 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 07.05.2009. 

Door de betrokkene werden de volgende medische getuigschriften/verslagen voorgelegd ter staving van 

de aanvraag: 

Consultatieverslag d.d. 26/02/2009, opgesteld door dr. G. V. L, cardioloog (raadpleging cardiologie op 

26/02/2009). 

Hospitalisatieverslag d.d. 04/03/2009, opgesteld door dr. K. L, assistent, i.o.v. dr. J. V, internist - 

endocrinoloog, en dr. P. VR, internist - diabetoloog (hospitalisatie diabetologie / afdeling 5C in het ZNA 

Campus Middelheim van 27/02/2009 tot en met 05/03/2009). Consultatieverslag d.d. 26/03/2009, 

eveneens opgesteld door dr. G. V. L. (raadpleging cardiologie op 26/03/2009). 

Medisch getuigschrift d.d. 14/04/2009, opgesteld door dr. M. M., huisarts. 

Medisch getuigschrift d.d. 17/04/2009, eveneens opgesteld door dr. M. M.. Consultatieverslag d.d. 

16/10/2009, opgesteld door dr. PVR, internist - diabetoloog (raadpleging diabetologie op 09/10/2009). 

Consultatieverslag d.d. 24/11/2009, opgesteld door dr. K. B., internist - diensthoofd nefrologie 

(raadpleging nefrologie - hypertensie op 16/11/2009). 

Medisch getuigschrift d.d. 21/12/2009, eveneens opgesteld door dr. M. M. Consultatieverslag d.d. 

31/12/2009, opgesteld door dr. J. Buitenweg, assistent orthopedie, i.o.v. dr. K. B., orthopedist - 

diensthoofd, en dr. B. C., orthopedist (raadpleging orthopedie op 28/12/2009). 

Consultatieverslag d.d. 27/04/2010, opgesteld door dr. B. C., orthopedist (raadpleging neurochirurgie op 

27/04/2010). 

Consultatieverslag d.d. 11/05/2010, opgesteld door dr. L. D. K., internist - endocrinoloog (raadpleging 

endocrinologie op 06/05/2010). 

Consultatieverslag d.d. 25/05/2010, eveneens opgesteld door dr. K. B. (raadpleging nefrologie - 

hypertensie op 17/05/2010). 

Medisch getuigschrift d.d. 26/08/2010, eveneens opgesteld door dr. M. M. 

Medisch getuigschrift d.d. 26/05/2011, eveneens opgesteld door dr. M. M. Consultatieverslag d.d. 

20/06/2011, eveneens opgesteld door dr. K. B. (raadpleging nefrologie - hypertensie op 20/06/2011). 

Medisch getuigschrift d.d. 29/09/2011, eveneens opgesteld door dr. M. M. Consultatieverslag d.d. 

17/10/2011, eveneens opgesteld door dr. K. B. (raadpleging nefrologie - hypertensie op 17/10/2011). 

Consultatieverslag d.d. 20/10/2011, eveneens opgesteld door dr. G.V.L. (raadpleging cardiologie op 

20/10/2011). 

Medisch getuigschrift d.d. 12/12/2011, eveneens opgesteld door dr. M.M. 

Medisch getuigschrift d.d. 26/03/2012, eveneens opgesteld door dr. M.M. Consultatieverslag d.d. 

10/05/2012, eveneens opgesteld door dr. G. V. L. (raadpleging cardiologie op 10/05/2012). 

Medisch getuigschrift d.d. 12/06/2012, eveneens opgesteld door dr. M.M. 

Medisch getuigschrift d.d. 20/08/2012, eveneens opgesteld door dr. M.M. Consultatieverslag d.d. 

15/11/2012, eveneens opgesteld door dr. G. V. L. (raadpleging cardiologie op 15/11/2012). 

Medisch getuigschrift d.d. 21/11/2012, eveneens opgesteld door dr. M. M. 

Medisch getuigschrift d.d. 13/03/2013, eveneens opgesteld door dr. M. M. 

Uit een studie van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt 

dat deze 46-jarige man medische zorgen krijgt wegens diabetes mellitus type 2 in het kader van een 

metabool syndroom met obesitas, hypercholesterolemie en arteriële hypertensie. 

Als diabetesverwikkelingen weerhouden we diabetische nefropathie (stabiele chronische 

nierinsufficiëntie met een klaring van 56 ml/min1) en matige non-proliferatieve diabetische retinopathie 

rechts. 
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Er is verder ook sprake van een gestoorde diastolische functie en van een verhoogde gradient over de 

mitraalklep (mean 4 mmHg). 

De betrokkene wordt medicamenteus behandeld met Metformax 850 mg (farmaceutische stof 

metformine: een oraal antidiabeticum), Selozok 100 mg (farmaceutische stof metoprolol: een bèta-

blokker), Zestoretic 20/12,5 mg (farmaceutische stof lisinopril + hydrochloorthiazide: een ACE-inhibitor + 

een diureticum) en Simvastatine 20 mg (farmaceutische stof simvastatine: een hypolipemiërend 

geneesmiddel) (status op 13/03/2013, dit is het recentste medisch getuigschrift waarover wij 

beschikken); dit betreft een chronische (levenslange) behandeling. Hij wordt verder opgevolgd door de 

huisarts (dr. M) en via de raadpleging cardiologie (dr. VL) en nefrologie (dr. Bouman). 

Aangaande de evolutie en prognose van de beschreven medische problematiek attesteerde dr. M in het 

medisch getuigschrift van 13/03/2013 dat er stabilisatie is onder strikte medicatie en contrôle. 

In de medische voorgeschiedenis van de betrokkene vermelden we nog een appendectomie, een 

ingreep aan de testes (?), acute sinusitis (03/2009), een discushernia lage rug met druk op de linker 

radiculaire zenuw waarvoor conservatieve aanpak (04/2010), asymptomatische cholecystolithiase op 

echografie (05/2010) en een anale fissuur. Uit de voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt 

geen lopende noodzakelijke medische behandeling/opvolging in deze context. Op basis van de ter 

staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt niet dat het hier een 

huidige ernstige medische problematiek met een huidig risico in de zin van het artikel 9ter betreft. 

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische getuigschriften/verslagen blijkt niet 

dat er bij de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen. 

Hoewel dr. M. in het medisch getuigschrift van 13/03/2013 melding maakte van begeleiding door de 

familie, blijkt op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische 

getuigschriften/verslagen niet dat mantelzorg strikt medisch vereist is bij de betrokkene. 

Wat betreft de beschikbaarheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst, 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank2: 

o van International SOS3 van 15/04/2011 met het uniek kenmerknummer BMA 3405. 

1 Cfr. het consultatieverslag cardiologie van 15/11/2012. 

2 Het Med-COI 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 geleverde informatie is beperkt tot de beschikbaarheid van medische 

behandeling, gewoonlijk in een welbepaalde kliniek of gezondheidsinstelling, in het land van herkomst; 

er zijn geen gegevens bij over de toegankelijkheid van de behandeling. 

3 International SOS is een internationale onderneming die medische bijstand en veiligheidsdiensten 

verleent. Zij bezit klinieken in meer dan 70 landen en een wereldwijd netwerk van centra voor 

spoedhulp. International SOS verbindt zich contractueel tot 

 o van International SOS van 17/01/2012 met het uniek kenmerknummer BMA 3805. o van International 

SOS van 26/03/2012 met het uniek kenmerknummer BMA 3961. o van International SOS van 

04/09/2012 met het uniek kenmerknummer BMA 4301. Uit deze informatie blijkt dat medicamenteuze 

behandeling met metformine, metoprolol, lisinopril, hydrochloorthiazide en simvastatine beschikbaar is 

in Servië. Behandeling/opvolging door een huisarts, een cardioloog, een nefroloog en een 

endocrinoloog is beschikbaar in Servië. Labo-analyses (zoals glycemie, HbA1c, ureum, creatinine, 

natrium, kalium, lipiden), screening naar diabetescomplicaties jaarlijkse oftalmologische controle, urine-

analyse/proteïnurie) en echocardiografie zijn beschikbaar in Servië. 

Wat betreft de toegankelijkheid van de medische behandeling en opvolging in het land van herkomst, 

Servië: 

Verwijzend naar de Nota Toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland of land van gewoonlijk 

verblijf d.d. 02/04/2013: 

"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 ais 

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.4 

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

betrokkene zich in regel stellen met de ziekteverzekering.5 

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 niets zelfbetalen. 

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)6 

In Servië heeft men recht op een werkloosheidsuitkering wanneer men minstens 12 maanden 

bijgedragen heeft gedurende de laatste 18 maanden. 

Voor verzoeker zal dit niet het geval zijn. Indien hij geen inkomen kan verwerven uit arbeid, kan 

betrokkenen rekenen op sociale bijstand in functie van het familiale inkomen en het aantal personen ten 

laste. De andere voorwaarden zijn het hebben van de Servische nationaliteit en uiteraard het verblijf. 

Een alleenstaande zonder middelen ontvangt 5.254 RSD per maand (53,5 euro), een familie bestaande 

uit 5 personen 10.514 RSD per maand (107,2 euro). Dit kan nog aangevuld worden met andere sociale 

uitkeringen.7 

De Europese Commissie meldt in haar Vooruitgangsrapport van 14 oktober 2009 dat het Servische 

Ministerie voor mensenrechten en minderhedenrechten erin geslaagd is om de Servische administratie 

bewust te maken van de internationale verplichtingen op het gebied van mensenrechten. De "wet op het 

verbod op discriminatie" werd in maart 2009 aangenomen. Deze wet is een duidelijke stap voorwaarts in 

de bescherming van de mensenrechten. De wet voorziet in de benoeming van een onafhankelijke 

commissaris voor de bescherming van de gelijkheid. De wet voorziet tevens in gerechtelijke 

bescherming. De commissaris zal zich bezighouden met alle gevallen van discriminatie, behalve 

diegene die al door de rechterlijke macht behandeld worden. Algemeen genomen is het kader voor de 

bescherming van de rechten van minderheden in Servië aanwezig. De rechten van minderheden 

worden over het algemeen gerespecteerd. 

De Servische overheid neemt in het kader van de Roma Decade actief stappen om de situatie van de 

Roma te verbeteren op het gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en werkgelegenheid. 

De Servische overheid onderneemt tevens stappen om geweld en discriminatie tegen minderheden te 

verkomen. Zo baat ze een hulplijn uit voor minderheden en alle anderen die menen dat hun 

mensenrechten geschonden worden  

Er is geen sprake van systematische, specifiek op Roma betrekking hebbende 

mensenrechtenschendingen van de zijde van de Servische autoriteiten. De autoriteiten van Servië 

erkennen de Roma als een nationale minderheid en discriminatie van Roma is illegaal. 

Een verblijfstitel kan niet enkel op basis van het feit dat de toegankelijkheid van de behandelingen in het 

land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen afgegeven worden. 

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 behandelingen. 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." 

Uit deze informatie kunnen we besluiten dat er geen bezwaren zijn wat betreft de toegankelijkheid van 

de medische zorgen in het land van herkomst, Servië. 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat deze diabetes mellitus type 2 

in het kader van een metabool syndroom met obesitas, hypercholesterolemie en arteriële hypertensie, 

met als diabetesverwikkelingen diabetische nefropathie en matige non-proliferatieve diabetische 

retinopathie rechts bij de betrokkene, alsook een gestoorde diastolische functie en een verhoogde 

gradient over de mitraalklep (mean 4 mmHg), zoals hierboven beschreven, geen reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien medische behandeling en opvolging 

beschikbaar en toegankelijk is in Servië. 
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Derhalve is er m.i. vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland, Servië.” 

 

Op 5 april 2013 verklaarde de gemachtigde de voormelde aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, ingediend op 7 mei 2009, ontvankelijk doch ongegrond.  

 

Dit is thans de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 07.05.2009 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

[…] 

 

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(en): 

 

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. 

 

Uit het verslag van de arts-adviseur van 02.04.2013 (zie gesloten omslag) blijkt dat "vanuit dit medisch 

dossier niet besloten kan worden dat deze aandoeningen geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke 

of vernederende behandeling, gezien medische behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk 

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

naar het herkomstland, 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 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). 

 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf”. 

 

Op 5 april 2013 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13) . 

 

Dat is thans de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van V. T. K., Attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, wordt aan de persoon die verklaart te heten: 

H., N. en geboren te zijn te L. op 24.12.1966, en van nationaliteit Servië te zijn 

 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten: 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië1, tenzij hij/zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven2. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

 

□  1 ° hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten”  

 

Op 8 juli 2013 diende verzoeker een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart van een 

familielid van een Unieburger, in de hoedanigheid van echtgenoot van mevrouw K.A.  

 

Op 12 december 2013 nam de gemachtigde een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Tegen deze beslissing diende 

verzoeker een beroep in bij de Raad.  

 

Bij arrest nr. 131 266 van 13 oktober 2014 verwierp de Raad het voormeld beroep daar verzoeker niet 

binnen de bij wet voorziene termijn de Raad op de hoogte had gesteld van haar wens om al dan niet 

een synthesememorie neer te leggen, hetgeen niet was ingegeven door overmacht of onoverwinnelijke 

dwaling. 

 

Op 29 oktober 2014 diende verzoeker een tweede aanvraag in tot verkrijgen van een verblijfskaart van 

een familielid van een Unieburger, in de hoedanigheid van echtgenoot van mevrouw K. A. 

 

Op 28 april 2015 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

Bij arrest nr. 153 197 van 24 september 2015 vernietigde de Raad de voormelde beslissing van 28 april 

2015. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Uit de aanhef van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker zowel de beslissing van 5 april 2013 van de 

gemachtigde waarbij de aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond wordt 

verklaard, als het bevel om het grondgebied te verlaten van dezelfde datum aanvecht. 

 

De Raad moet echter vaststellen dat verzoeker geen enkel middel heeft ontwikkeld tegen de tweede 

bestreden beslissing, met name de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

van 5 april 2013. De uiteenzetting van het enig middel heeft het enkel over de bestreden beslissing in 

het enkelvoud waarbij overduidelijk de eerste bestreden beslissing wordt beoogd. Ook in de inventaris 

bij het verzoekschrift wordt een onderscheid gemaakt tussen “1. de bestreden beslissing” en “2. bijlage 

13”. Bijgevolg is het beroep onontvankelijk wat betreft de tweede bestreden beslissing. 

 

Nu reeds de onontvankelijkheid werd vastgesteld van het beroep gericht tegen de tweede bestreden 

beslissing, dient de Raad geen uitspraak meer te doen aangaande de door verweerder in de nota 

opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid van het beroep tegen de tweede bestreden beslissing, 

gestoeld op de gebonden bevoegdheid van de gemachtigde.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In zijn enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, van de beginselen van behoorlijk 

bestuur, meer bepaald van de zorgvuldigheidsplicht en van het redelijkheidsbeginsel en van de artikelen 

2 en 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1951 

(hierna verkort het EVRM).  

 

Hij licht zijn enig middel toe als volgt: 

 

“De wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de 

akte die de beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Artikelen 2 en 3 

van de Wet van 29/07/1991 voorzien dat de bestuurshandelingen, onder haar toepassingsgebied 

vallend, uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de opgelegde motivering in de akte de juridische 
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en de feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering afdoende moet zijn, dit wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk. 

De motivering is niet afdoende als het gaat om: Vage, duistere of niet terzake dienende uitleg, 

onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet plausibele motiveringen, stereotiepe, geijkte of 

gestandaardiseerde motiveringen (Van Reule D., De motiveringsplicht en vreemdelingenwet, TVVR 

1993,67 cv.). 

De omvang van de motivering moet aangepast zijn aan het belang van de beslissing. De minister van 

Migratie- en asielbeleid heeft tevens de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen 

op correcte feitenvinding. 

Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden van de zaak. 

Dat de bestreden beslissing nu wel gemotiveerd wordt doch deze motivering zeker niet afdoende is na 

voldoende onderzoek van de concrete omstandigheden van de zaak. 

Uit de door de FOD Binnenlandse Zaken gegeven motivering blijkt niet dat verweerder in de bestreden 

beslissing van niet-gegrondheid van de aanvraag om machtiging van verblijf de diverse gegevens die 

beschikbaar zijn in het dossier van verzoeker op een zorgvuldige en redelijke manier in acht heeft 

genomen. Door de aanvraag tot verblijfsmachtiging af te wijzen op grond van het feit dat de behandeling 

van de ziekte beschikbaar is in land van herkomst, blijkt dat verweerder niet in alle objectiviteit alle 

concrete en individuele elementen die werden aangehaald in het verzoekschrift tot verblijfsmachtiging 

dd. 07.05.2009, zowel afzonderlijk alsook gemeenschappelijk, voldoende en op een redelijke wijze in 

overweging heeft genomen. 

Verweerder had de mogelijkheid om verzoeker aan een medisch onderzoek te onderwerpen doch heeft 

ten onrechte nagelaten om dit te doen. Een medisch onderzoek had ongetwijfeld een ander licht 

geworpen op de zaak. Door verzoeker niet aan een medisch onderzoek te onderwerpen, doch zich te 

beperken tot het advies van de ambtenaar-geneesheer, dat voorbarig was, schendt verweerder de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel. In zijn schriftelijke 

aanvraag dd. 07.05.2009 had verzoeker nochtans formeel aangeboden dat hij bereid is om onmiddellijk 

in te gaan op iedere uitnodiging vanwege de ambtenaar-geneesheer en dat hij ten allen tijde bereid is 

om op eerste vraag nadere toelichting te vertrekken, schriftelijk dan wel mondeling. (zie Verzoekschrift 

dd. 07.05.2009: De bevoegde diensten bij de DVZ kunnen uiteraard te allen tijde contact opnemen met 

de geraadpleegde geneesheer van de heer HAJRIZ hetzij met verzoeker zelf. Verzoeker is 

vanzelfsprekend bereid om onmiddellijk in te gaan op iedere uitnodiging vanwege de ambtenaar-

geneesheer van de Dienst Vreemdelingenzaken) 

Gezien het advies van de arts-attaché enerzijds en anderzijds de medische verslagen van de arts van 

de heer H. tot tegenstrijdige conclusies komen, was het noodzakelijk om verzoeker min s ten s aan een 

medisch onderzoek te onderwerpen. Door dit niet te doen, doch zich te beperken tot een verwijzing naar 

het voorbarige en foutieve advies van de ambtenaar geneesheer, heeft verweerder op kennelijk 

onredelijke wijze besloten om de aanvraag op grond van artikel 9ter Vw. ongegrond te verklaren. 

Minstens schendt de bestreden beslissing de motiveringsverplichting doordat op deze argumenten in de 

aanvraag dd. 07.05.2009 helemaal niet werd geantwoord. 

Indien de arts-attaché tot een andersluidende conclusie wilde komen, had hij bij verzoeker of bij zijn 

artsen specifieke informatie kunnen opvragen aangaande de mogelijkheid om te reizen naar Servië; 

gelet op zijn medische toestand, en aangaande het causaal verband tussen beide; of verzoeker 

onderwerpen aan een medisch onderzoek om zijn actuele medische toestand en de mogelijkheid om te 

kunnen reizen naar het herkomstland te achterhalen alsook het causaal verband tussen beide, wat in 

casu ten onrechte niet is gebeurd. De arts-attaché raadpleegde geen deskundige, noch werd er 

gecorrespondeerd met de geraadpleegde arts van verzoeker aangaande de (actuele) 

gezondheidsproblemen van verzoeker. De arts-attaché heeft op voorbarige en onterechte wijze de door 

verzoeker voorgelegde verslagen tegengesproken. 

De arts-attaché vermeldt in zijn medische evaluatie dd. 02.04.2013 dat de heer H. medische zorgen 

krijgt wegens diabetes melitus type 2 in het kader van een metabool syndroom met obesitas, 

hypercholesterolemie en arteriële hypertensie. Hij wordt hiervoor behandeld met medicatie als 

Metformax, Selozok, Zestoretic en Simvastatine. Het betreft een chronische behandeling: regelmatige 

opvolging door gespecialiseerde artsen is noodzakelijk, evenals begeleiding door familie. 

Tevens verwijst de arts-attaché in ditzelfde advies mbt de beschikbare behandelingen naar enkele 

websites om dan vervolgens te concluderen dat er geschikte ziekenhuizen en gespecialiseerde 

opvolging beschikbaar zijn in Servië. Het gaat niet op dat men verzoekers, middels het advies van de 

arts-attaché, simpelweg doorverwijst naar enkele instanties zonder er verder op in te gaan. 

Verzoeker heeft objectieve en verifïeerbare verslagen voorgelegd aangaande de medische aandoening 

waaraan hij lijdt. Aan de hand van de verslagen kon worden afgeleid dat de medische aandoeningen 

waaraan hij lijdt van die aard zijn dat een verdere gespecialiseerde medische opvolging noodzakelijk is, 

met name dat een regelmatige opvolging door verschillende specialisten noodzakelijk is. Minstens 
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werden de medische aandoeningen waaraan hij lijdt door de ambtenaar-geneesheer ten onrechte 

geringschat. Uit de door verzoeker voorgelegde medische verslagen bleek dat een gegronde verklaring 

van de aanvraag tot verblijfsmachtiging cfr. artikel 9ter van de Vw. wel degelijk een rationele en 

aanvaardbare oplossing is. 

Dat daarnaast, dient benadrukt te worden dat verzoeker wel degelijk ernstig ziek is, en dat het niet kan 

dat de aanvraag van verzoeker geweigerd wordt, zonder hem zelf medisch te onderzoeken. 

Het is jammer om te moeten vaststellen dat de attesten die door verzoeker werden overgemaakt 

volgens verwerende partij niet beschouwd kunnen worden als zijnde een informatiebron waaruit zou 

moeten blijken dat de heer H. zich in het kader van artikel 9ter verder kan laten behandelen in België. 

De medische toestand van de heer H. verergert met de dag, en zal er niet beter op worden indien het 

verblijf wordt geweigerd. Bovendien dient verwerende partij aan te tonen in welke omstandigheden de 

aandoening in het land van herkomst kan behandeld worden. 

Uiteindelijk zal hij medische zorg nodig hebben, zo niet zal hij in levensgevaar verkeren. Dat de 

beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken dan ook geenszins kan aanvaard worden, waar de Dienst 

stelt dat het verzoek overeenkomstig artikel 9ter van verzoeker geweigerd wordt. 

Verwerende partij heeft de medische attesten echter niet adequaat en onvoldoende onderzocht: de 

gezondheidstoestand van verzoeker moet medisch opgevolgd worden in België, met name door zijn 

vertrouwde artsen en in zijn vertrouwde kliniek, en dit zonder onderbreking; elke onderbreking zal 

immers een terugval van de vooruitgang betekenen. 

In de bestreden beslissing wordt geen rekening gehouden met het feit dat de medische behandeling in 

Servië niet meer voldoende is om de gezondheidstoestand van verzoeker te verbeteren. 

Het is aangetoond dat de medicijnen en het sociale systeem in Servië niet aangepast zijn om te 

voorzien in de noodzakelijke en adequate behandeling voor de gezondheidszorgen van verzoeker. 

In tegenstelling tot wat de verwerende partij voorhoudt is het medische systeem in Servië zo dat 

verzoeker niet zou kunnen genieten van een adequate behandeling voor zijn ernstige 

gezondheidsproblemen. De toegang tot de basisgezondheidszorgen en de meer gespecialiseerde 

zorgen zijn extreem beperkt en niet voldoende om de nodige zorgen inzake de fysieke toestand van 

verzoeker te verschaffen. 

Bijgevolg is het evident dat verzoeker wegens het systeem van de gezondheidszorgen in Servië geen 

toegang heeft tot adequate behandelingen waar hij behoefte aan heeft. 

Er bestaat weldegelijk een gebrek in het gezondheidssysteem van Servië dat de gezondheid van 

personen in gevaar brengt en in het bijzonder dat van verzoeker, in geval verzoeker gedwongen zou 

moeten terugkeren. 

Verwerende partij heeft hier totaal geen rekening mee gehouden. 

Het is duidelijk dat de nodige medische opvolging niet beschikbaar en onbereikbaar is in het land van 

herkomst van verzoeker. Bovendien vond er geen enkel concreet onderzoek plaats door de verwerende 

partij wat de veranderingen van de geneeskundige overname bij een terugkeer naar het land van 

oorsprong tot gevolg zou hebben. 

Er kan vastgesteld worden dat de verwerende partij duidelijk aan haar verplichtingen van goed bestuur, 

voorzichtigheid en zorgvuldigheid heeft verzaakt omdat zij geen rekening heeft gehouden met het feit 

dat het opvolgen met de juiste medicijnen met het oog op het verbeteren van de fysieke gezondheid niet 

efficiënt kan gebeuren in het land van herkomst. 

Verzoeker is niet bij machte om na een lang verblijf in België, de medische kosten te betalen. Hij moet 

terug van nul beginnen in Servië. 

In theorie zijn de gezondheidszorgen zoals verwerende partij aanhaalt gratis voor diegenen die leven 

onder de armoedegrens in Servië, maar in de realiteit moeten patiënten dikwijls betalen, in het bijzonder 

voor de medicamenten. 

In geval van terugkeer naar Servië is het onbetwistbaar dat verzoeker geen recht zal hebben op de 

zorgen die hij nodig heeft, hetgeen een onmenselijke en vernederende behandeling uitmaakt voor deze 

persoon, en dat het daarom een schending uitmaakt van artikel 3 van het Europees Verdrag ter 

bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 19S0 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 195S. 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21 .094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit 

voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of niet bewezen worden beschouwd zonder bij de 

betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of hem in de gelegenheid te stellen de stukken 

over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de feiten of van zijn toestand geloofwaardig 

maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18september 1984, R W, 1984-85, 946, LAMBRECHTS, W 

Geschillen van bestuur, 43). 
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Het afwijzen van een aanvraag 9ter is in casu strijdig met artikel 3 van het Europees Verdrag inzake tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden die absolute bescherming 

garandeert tegen een onmenselijke en vernederende behandeling. Dit omdat de aanvrager de 

bescherming inroept wegens zijn gezondheid. Terwijl reden tot afwijzen van het verzoek tot regularisatie 

inzake gegrondheid niet opgelegd is volgens de wet. Dat in de bestreden beslissing door verweerder het 

verzoekschrift conform artikel 9, ter van de wet van 15.12.1980 ongegrond wordt verklaard zonder 

motivatie waarom het afwijzen van de aanvraag om medische redenen geen vernederende behandeling 

uitmaakt of kan uitmaken. 

Dat de bestreden beslissing derhalve niet afdoende gemotiveerd is en de zorgvuldigheidsverplichting 

schendt. 

Het afwijzen van een verzoek van een vreemdeling wiens aanvraag conform artikel 9ter onontvankelijk 

werd verklaard, kan mogelijk een schending inhouden van artikel 3 EVRM. 

Wanneer niet blijkt uit de motivering van de beslissing dat de overheid onderzocht heeft of de ziekte, 

ingeroepen door de aanvrager, een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling, schendt die maatregel artikel 3 EVRM. 

Dat verzoeker dienaangaande opmerkt dat de motivatie van verweerder gestoeld is op onjuiste feiten en 

derhalve niet afdoende is. 

Dat de bevoegdheid in deze zaak niet zorgvuldig werd gehanteerd. 

Dat ook op dit punt de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is en de 

zorgvuldigheidsverplichting schendt. 

Dat in elk geval door verweerder een manifeste beoordelingsfout werd gemaakt wanneer deze geen 

rekening hield met het geheel van de door verzoeker aangehaalde elementen ter ondersteuning van de 

gegrondheid van zijn aanvraag, waaruit kon worden afgeleid dat het voor verzoeker bijzonder moeilijk is 

medische verzorging te genieten in Servië, wanneer deze geen rekening hield met de medische 

problematiek van verzoeker en in het land van herkomst en de andere argumenten. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepalen dat bestuurshandelingen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht 

de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan 

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

 

Verzoeker bespreekt de verschillende motieven in zijn middel waardoor hij aantoont de juridische en 

feitelijke overwegingen te kennen. De eerste bestreden beslissing geeft duidelijk de redenen aan op 

grond waarvan de beslissing is genomen. Zo is de eerste bestreden beslissing gestoeld op artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet en wordt gemotiveerd dat volgens het verslag van de arts-adviseur van 2 

april 2013 uit het medisch dossier niet kan besloten worden dat de aandoeningen van verzoeker een 

reëel risico inhouden voor het leven of de fysieke integriteit of op een onmenselijke of vernederende 

behandeling, nu de medische behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Servië 

dermate dat vanuit medisch standpunt er geen bezwaar is tegen een terugkeer naar het herkomstland, 

Servië. Het uitgebreid verslag van de arts-adviseur, dat ingaat op de aandoeningen van verzoeker en de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid in Servië van de door haar noodzakelijk geachte behandeling, 

maakt integraal deel uit van de bestreden beslissing en werd eveneens overgemaakt aan verzoeker. 

Hieruit blijkt dat verzoeker niet kan gevolgd worden in zijn betoog waar hij stelt dat niet gemotiveerd zou 

zijn waarom het afwijzen van de aanvraag om medische redenen geen vernederende behandeling 

uitmaakt of kan uitmaken.  

 

Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt geenszins aangetoond. 

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

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

motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Verzoeker betwist dat de 

motivering afdoende is. 

 

Aangaande de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 
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bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

Het afdoende, zorgvuldige en redelijke karakter van de motivering moet worden beoordeeld door de 

toetsing van de uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke 

wetsbepalingen. 

 

Artikel 9ter, § 1 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.  

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 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 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.” 

 

Verzoeker voert aan dat verweerder de diverse gegevens, die beschikbaar zijn in het dossier, niet op 

een zorgvuldige of redelijke manier, in alle objectiviteit, afzonderlijk alsook gemeenschappelijk in acht 

zou genomen hebben. Hij meent dat verweerder de mogelijkheid had om hem aan een medisch 

onderzoek te onderwerpen, doch ten onrechte heeft nagelaten dit te doen. De noodzakelijkheid van dit 

medisch onderzoek leidt verzoeker af uit de volgens hem voorbarige en onterechte tegenstrijdige 

conclusies tussen het advies van de arts-adviseur en van de behandelende artsen van verzoeker. 

Volgens verzoeker had de arts specifieke informatie moeten opvragen aangaande de mogelijkheid naar 

Servië te reizen. Hij meent dat het niet opgaat dat men hem middels het advies van de arts-aviseur 

simpelweg doorverwijst naar enkele instanties zonder er verder op in te gaan. Hij vervolgt dat aan de 

hand van de door hem voorgelegde verslagen duidelijk blijkt dat verdere medische gespecialiseerde 

opvolging noodzakelijk is voor zijn ernstige ziekte en dat zijn aandoeningen door de arts-adviseur ten 

onrechte zouden geringschat zijn. Hij stipt aan dat hij medische zorg nodig heeft, zoniet dat hij in 

levensgevaar zal verkeren. 

 

De Raad kan verzoekers betoog niet volgen. Verzoeker gaat er immers volkomen aan voorbij dat zijn 

aandoeningen wel degelijk als ernstig worden weerhouden door de arts-adviseur. Zij heeft immers zowel 

de door de behandelende artsen vastgestelde aandoeningen weerhouden, als de medicatie die 

verzoeker krijgt en heeft onderzocht of deze medicamenteuze behandeling en de opvolging door een 

huisarts, een cardioloog, een nefroloog en een endocrinoloog beschikbaar en toegankelijk zijn in Servië. 

Ook de beschikbaarheid en toegankelijkheid van labo-analyses, screening naar diabetescomplicaties en 

echocardiografie werden onderzocht. De Raad heeft er dan ook het raden naar over welke 

tegenstrijdige conclusies tussen de behandelende artsen en de arts-adviseur verzoeker het in diens 

verzoekschrift heeft, noch is van enige geringschatting in casu sprake. 

 

Waar verzoeker stelt dat de arts-adviseur specifieke informatie had kunnen opvragen aangaande de 

mogelijkheid te reizen naar Servië, stelt de Raad vast dat uit het administratief dossier blijkt dat in het 
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door verzoeker voorgelegde medisch certificaat van 26 maart 2012, zijn behandelende huisarts op de 

vraag of de patiënt een lange reis kan ondergaan, “mogelijks” heeft geantwoord. Dit medisch certificaat 

heeft de arts-adviseur in haar omstandig advies opgenomen. Bijgevolg heeft de arts-adviseur dit aspect 

wel degelijk onderzocht en is zij eveneens op grond van alle andere voorgelegde en geciteerde 

medische getuigschriften en verslagen tot de conclusie gekomen dat niet blijkt dat er bij de betrokkene 

sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen. De Raad stelt bijkomend vast 

dat verzoeker ook geenszins voorhoudt niet in staat te zijn te reizen omwille van zijn aandoeningen.  

 

Waar verzoeker meent dat het niet zou opgaan naar websites te verwijzen om te concluderen dat de 

gespecialiseerde behandelingen beschikbaar zijn in geschikte ziekenhuizen, stipt de Raad aan dat 

verzoeker niet eens de moeite heeft gedaan om naar enige website of enig rapport te verwijzen om zijn 

stelling, met name dat de noodzakelijke behandeling niet beschikbaar of niet toegankelijk zou zijn, 

kracht bij te zetten. Indien verzoeker bedenkingen heeft bij de door de arts-adviseur geraadpleegde 

bronnen, komt het hem toe de concrete redenen daarvan toe te lichten en zelf met eventuele andere 

informatie van betrouwbare bronnen zijn stelling toe te lichten. In het omstandig advies van de arts-

adviseur heeft zij wel degelijk zowel de beschikbaarheid als de toegankelijkheid van de nodige 

behandelingen onderzocht, zodanig dat zij wel degelijk heeft aangetoond dat de aandoeningen in het 

herkomstland kunnen behandeld worden. Verzoeker kan in elk geval met zijn ongedocumenteerd 

betoog in het geheel niet het tegendeel aannemelijk maken. 

 

Waar verzoeker nog stelt dat een medisch onderzoek door de behandelende arts in casu noodzakelijk 

was teneinde duidelijkheid te verwerven inzake de tegenstrijdige conclusies, weze het herhaald dat de 

Raad geen tegenstrijdige conclusies kan ontwaren tussen de conclusies van de behandelende artsen 

en die van de arts-adviseur en dat uit de boven geciteerde toepasselijke wetsbepaling blijkt dat de arts-

adviseur ook geenszins gehouden is tot het doen van een medisch onderzoek.  

 

Verzoeker poneert herhaaldelijk dat zou aangetoond zijn dat de medicijnen en het sociale systeem in 

Servië niet aangepast zouden zijn om te voorzien in de noodzakelijke en adequate behandeling voor zijn 

gezondheidszorgen, dat het gezondheidssysteem in Servië gebrekkig is en basisgezondheidszorg 

extreem beperkt is dermate dat de nodige medische opvolging niet beschikbaar en onbereikbaar zou 

zijn. De gemachtigde zou zich in deze onvoorzichtig en onzorgvuldig gedragen hebben. De Raad kan 

enkel herhalen dat verzoeker in het geheel nalaat ook maar naar enige bron te verwijzen om zijn 

beweringen te staven, dit terwijl de gemachtigde zich heeft gesteund op een uitgebreid advies van de 

arts-adviseur. Verzoeker concludeert nog dat hij evenmin de medische kosten in Servië zal kunnen 

betalen en betwist dat de gezondheidszorgen gratis zijn voor mensen die onder de armoedegrens leven. 

Opnieuw is dit een ongestaafde stelling. Enige onzorgvuldigheid of onvoorzichtigheid van de 

gemachtigde is met een dergelijk betoog dan ook niet aannemelijk. 

 

De Raad kan op grond van de argumentatie van verzoeker geen onzorgvuldige voorbereiding of 

incorrecte feitenvinding weerhouden, noch dat de gemachtigde niet met alle pertinente gegevens van 

het dossier heeft rekening gehouden. Evenmin blijkt dat de verhouding tussen de motieven en het 

dispositief ontbreekt. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel of van het redelijkheidsbeginsel of van artikel 3 van de 

voormelde wet van 29 juli 1991 of van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt niet.  

 

Verzoeker voert eveneens de schending aan van de artikelen 2 en 3 van het EVRM, doch gaat bij de 

toelichting van het middel enkel in concreto in op de aangevoerde schending van artikel 3 van het 

EVRM zonder uiteen te zetten op welke wijze de eerste bestreden beslissing artikel 2 van het EVRM 

schendt. Bijgevolg is de aangevoerde schending van artikel 2 van het EVRM onontvankelijk.  

 

Verzoeker meent dat het afwijzen van zijn medische regularisatieaanvraag in casu strijdig is met het 

verbod op een onmenselijke en vernederende behandeling. Er zou in de bestreden beslissing niet 

gemotiveerd zijn waarom het afwijzen van de aanvraag geen onmenselijke of vernederende 

behandeling kan uitmaken, terwijl het voor hem bijzonder moeilijk zou zijn medische verzorging te 

genieten in Servië. Dit zou eveneens een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de 

motiveringsplicht in het licht van artikel 3 van het EVRM inhouden. 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt als volgt:  
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“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.” 

 

Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet verzoeker doen blijken dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land waarnaar hij zou worden 

teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende 

behandeling. Hij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Hij moet concrete, op zijn 

persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor 

onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM 

(RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; 

RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977 ). 

 

Zoals supra reeds gesteld heeft de gemachtigde met een verwijzing naar het advies van de ambtenaar-

geneesheer, dat integraal deel uitmaakt van de bestreden beslissing, wel degelijk uitdrukkelijk 

gemotiveerd waarom de medische aandoeningen geen reëel risico inhouden op een onmenselijke en 

vernederende behandeling gezien de medische behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Servië. 

Ook waarom de medische behandeling beschikbaar en toegankelijk wordt geacht, is uitgebreid 

toegelicht in het advies van de arts-adviseur. De Raad herhaalt eveneens dat verzoeker geen begin van 

bewijs heeft voorgelegd om zijn argumenten te onderbouwen.  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM of van het zorgvuldigheidsbeginsel of van de 

motiveringsplicht is niet aannemelijk. 

 

Het enig middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste 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.  

 

Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de tweede bestreden beslissing is onontvankelijk. Er is 

derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 

houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, 

als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring 

verworpen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee oktober tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 


