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 nr. 167 329 van 10 mei 2016 

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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 29 november 2013 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 18 oktober 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 ongegrond wordt verklaard en tot het 

opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 1 maart 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 april 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. VANCRAEYNEST, 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 

 

De verzoekende partij, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, dient op 20 februari 2012 een 

aanvraag in voor een machtiging tot verblijf 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 (hierna: de vreemdelingenwet). 
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Op 18 oktober 2013, met kennisgeving op 30 oktober 2013, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, 

waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.02.2012 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door: I., E. (...) (R.R.: (...)) 

nationaliteit: Servië 

geboren te Kumanovo op (...) 

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 21.05.2012, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en): 

 

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 verzoeker. De Arts-attaché evalueerde deze 

gegevens op 15.10.2013 (zie verslag in gesloten omslag in bijlage). 

 

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'.” 

 

Eveneens op 18 oktober 2013, met kennisgeving op 30 oktober 2013, wordt aan de verzoekende partij 

een inreisverbod uitgereikt onder de vorm van een bijlage 13sexies. Dit is de tweede bestreden 

beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

Aan de heer/ mevrouw, die verklaart te heten: 

 

Nom/naam: I. (...) 

Prénom/voornaam : E. (…) 

date de naissance/geboortedatum: (…) 

lieu de naissance/geboorteplaats: Kumanovo 

nationalité/nationaliteit: Servië 

 

(…) 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

(...) 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

 

(...) 
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REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

(…) 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

(...) 

In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod 3 jaar: 

(...) 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten, hem ter kennis gebracht op 12.09.2012” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partij te leggen, 

wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat 

aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers 

kosteloos. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De verwerende partij werpt in haar nota met opmerkingen de exceptie van onontvankelijkheid van 

het beroep op in zoverre het gericht is tegen de beslissing tot afgifte van een inreisverbod, nu er geen 

samenhang is tussen de in hetzelfde verzoekschrift aangevochten bestreden beslissingen.  

 

Zij stelt:  

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat het verzoekschrift gericht is tegen zowel de 

ongegrondheidsverklaring van de aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet als 

tegen het inreisverbod. 

De beide beslissingen kunnen nochtans niet in eenzelfde verzoekschrift worden aangevochten, nu er 

geen sprake is van samenhang. 

 

Verwerende partij verwijst hiervoor naar het arrest nummer 25. 574 van 31 maart 2009 waarin de Raad 

voor vreemdelingenbetwisting het volgende oordeelde: "Een verzoekschrift strekkende tot de 

vernietiging van verschillende akten is slechts ontvankelijk indien er tussen beide een zodanige band 

van samenhang bestaat datr indien ze het voorwerp hadden uitgemaakt van afzonderlijke 

verzoekschriftenr de verzoekschriften hadden kunnen worden samengevoegd. Bij ontstentenis van 

enige band van samenhang tussen de twee voorwerpen die formeel worden beoogd, is het beroep 

slechts ontvankelijk in de mate dat het is gericht tegen de eerste bestreden akte.  

Het betreft hier enerzijds een ongegrondheidsverklaring van de aanvraag d.d. 20 februari 2012 op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en anderzijds een inreisverbod van 3 jaar omdat er geen 

gevolg werd gegeven aan het bevel van 12 september 2012 om het grondgebied te verlaten. 

Beide beslissingen berusten op een verschillende feitelijke en juridische grondslag. Terwijl de eerste 

bestreden beslissing een beoordeling inhoudt van een aanvraag ingediend bij artikel 9ter van de wet 

van 15 december 1980, is de tweede bestreden beslissing het gevolg van het niet naleven van een 

terugkeerverplichting. Het indienen van een aanvraag op grond van artikel 9ter van de wet van 15 

december 1980 heeft geen schorsende werking ten aanzien van een bestaande terugkeerverplichting 

en heeft geen enkele invloed op de illegale verblijfsstatus. Ook het instellen van een annulatieberoep 

tegen een beslissing tot ongegrondheid artikel 9ter^ van de wet van 15 december 1980, noch een 

eventuele vernietiging ervan heeft enige invloed op de verblijfsstatus van verzoeker, noch op de 

wettigheid van een maatregel die het niet naleven van een bevel om het grondgebied te verlaten 

sanctioneert. 

Het beroep is bijgevolg slechts ontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de eerste bestreden 

beslissing, namelijk die waarbij de aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

ongegrond werd verklaard.” 

 

3.2. De Raad wijst erop dat degene die op de rechter een beroep doet, in het belang van een goede 

rechtsbedeling, voor elke vordering een afzonderlijk geding moet aanspannen om zo de rechtsstrijd 
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overzichtelijk te houden en een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (RvS 14 september 

1984, nr. 24.635). Het komt daarbij uitsluitend aan de rechter toe te oordelen of de gezamenlijke 

behandeling van verschillende vorderingen het vlot verloop van het geding bevordert of schaadt (RvS 4 

augustus 1997, nr. 67.627). Het is hierbij aangewezen dat een verzoekende partij die verschillende 

administratieve rechtshandelingen aanvecht in één inleidende akte, in dit verzoekschrift aangeeft 

waarom naar zijn mening die verschillende handelingen in één verzoekschrift kunnen worden bestreden 

(RvS 21 oktober 2005, nr. 150.507).  

 

De eisen van een goede rechtsbedeling worden miskend wanneer een beroep verscheidene 

onderwerpen heeft waarop onderscheiden wettelijke en reglementaire bepalingen toepasselijk zijn, of 

die op verschillende feitelijke gegevens steunen, en zo afzonderlijke onderzoekingen en debatten 

noodzakelijk maken. Er moet dus een stellig verband bestaan tussen de bestreden akten, ook wat de 

feitelijke gegevens betreft, en het belang van een goede rechtsbedeling moet vereisen dat die 

handelingen in eenzelfde geding worden onderzocht (RvS 23 december 1980, nr. 20.835).  

 

Wanneer er onvoldoende samenhang bestaat tussen de beslissingen die samen in één enkel 

verzoekschrift worden aangevochten, wordt in de regel alleen het beroep ontvankelijk verklaard ten 

aanzien van de akte die eerst wordt vermeld in het verzoekschrift. Wanneer echter de bestreden 

rechtshandelingen een verschillend belang voor de verzoekende partij vertonen, zal het beroep geacht 

worden tegen de belangrijkste beslissing of het voornaamste onderwerp te zijn gericht (RvS 19 

september 2005, nr. 149.014; RvS 12 september 2005, nr. 148.753, RvS 25 juni 1998, nr. 74.614, RvS 

30 oktober 1996, nr. 62.871, RvS 5 januari 1993, nr. 41.514) (R. Stevens. 10. De Raad van State, 1. 

Afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 65-71).  

 

De verzoekende partij vraagt in haar inleidend verzoekschrift om de nietigverklaring van twee 

onderscheiden beslissingen, namelijk:  

 

- de beslissing van de gemachtigde van 18 oktober 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond verklaard wordt  

- de beslissing van de gemachtigde van 18 oktober 2013 tot het opleggen van een inreisverbod 

(bijlage 13sexies). 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in het verzoekschrift geen enkele verantwoording uiteenzet 

voor het gegeven dat zij verschillende beslissingen in één verzoekschrift bestrijdt.  

 

In casu is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van oordeel dat de thans voorliggende 

beslissingen, met name enerzijds de beslissing tot ongegrondheid van de verblijfsaanvraag op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en anderzijds de beslissing tot afgifte van een inreisverbod 

van drie jaar, niet van die aard zijn dat het aangewezen is dat ze samen worden behandeld om 

tegenspraak tussen rechterlijke beslissingen te voorkomen of ter voldoening van de eisen van de goede 

rechtsbedeling.  

 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de ongegrondverklaring van de verblijfsaanvraag en het 

inreisverbod zijn genomen op grond van andere wettelijke bepalingen en dat het inreisverbod niet is 

genomen in antwoord op de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. Bovendien heeft het louter indienen van een verblijfsaanvraag in toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet geen gevolgen voor de verblijfsrechtelijke toestand van de 

betrokken aanvrager(s). Het indienen van dergelijke aanvraag die in wezen een gunstmaatregel 

uitmaakt, verleent de verzoekende partij geen enkele garantie op een toekomstig verblijfsrecht noch 

verhindert zij dat ten aanzien van de verzoekende partij maatregelen worden genomen die tot doel 

hebben haar illegale verblijfstoestand te beëindigen. De beslissing waarbij de aanvraag in toepassing 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt bevonden, heeft evenmin implicaties op de 

verblijfsrechtelijke toestand van de verzoekende partij. De eventuele vernietiging van de beslissing tot 

ongegrondheid van deze of gene aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet, heeft dan ook geen enkele incidentie op de wettigheid van het aan de 

verzoekende partij opgelegde inreisverbod.  

 

Bovendien heeft ook de eventuele onwettigheid van het aan de verzoekende partij opgelegde 

inreisverbod geen implicaties op de wettigheid van de onderscheiden beslissing houdende de 

ongegrondheid van de verblijfsaanvraag op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  
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Ter terechtzitting wordt de kwestie van de samenhang, de verknochtheid van de onderscheiden 

bestreden beslissingen in het debat gebracht.  

 

De advocaat van de verzoekende partij maakt geen opmerkingen betreffende de exceptie en verwijst 

naar haar uiteenzetting in het verzoekschrift. De Raad herhaalt dat in het verzoekschrift geen enkele 

verantwoording is uiteengezet voor het gegeven dat zij twee verschillende beslissingen in één 

verzoekschrift bestrijden.  

 

De verzoekende partij betwist niet dat de in het voorwerp aangeduide beslissingen een verschillende 

juridische grondslag hebben en het gevolg zijn van onderscheiden procedures en vaststellingen. Het 

dient tevens te worden opgemerkt dat deze beslissingen afzonderlijk aan de verzoekende partij werden 

betekend, telkens met vermelding van de beroepsmogelijkheden.  

 

In casu is de Raad dan ook van oordeel dat met één verzoekschrift twee verschillende beroepen werden 

ingesteld welke een afzonderlijk onderzoek vergen. Het louter gegeven dat de beslissingen op dezelfde 

dag werden genomen, zonder dat de eerste beslissing evenwel een gevolg heeft voor de inhoud of de 

wettigheid van de overige bestreden beslissingen, is in casu onvoldoende om de samenhang tussen de 

respectievelijke beslissingen te aanvaarden.  

 

Er is dan ook geen sprake van een verknochtheid tussen de verschillende bestreden beslissingen 

onderling.  

 

Dienvolgens kan het beroep enkel ontvankelijk verklaard worden ofwel voor de eerste bestreden 

beslissing, dit is de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet ongegrond verklaard wordt, ofwel voor de belangrijkste bestreden 

beslissing. De Raad ziet geen onderscheid in belangrijkheid tussen de eerste bestreden beslissing en 

de tweede beslissing, die een inreisverbod betreft. In casu dient dus te worden geopteerd voor de 

ontvankelijkheid van het beroep voor de beslissing die door de verzoekende partij als de eerste 

bestreden beslissing werd aangeduid.  

 

Gelet op de vaststelling dat er geen samenhang bestaat tussen de onderscheiden bestreden 

beslissingen, wordt het beroep enkel ontvankelijk verklaard ten aanzien van de beslissing van 18 

oktober 2013 waarbij de aanvraag van 20 februari 2012 om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard, hierna “de bestreden beslissing” 

genoemd.  

 

Het beroep is onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de beslissing van 18 oktober 2013 

houdende het opleggen van een inreisverbod. 

 

4. Onderzoek van het beroep in zoverre het is gericht tegen de beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard 

 

4.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van “art. 4 van het K.B. dd. 17 

mei 2007 die de uivoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 1996 fixeert en die de wet van 15 

december 1980 over de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

vervangt, van art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 over de formele motivatie van de administratieve 

akten, art. 62 en 9 ter van de wet van 15 december 1980 zoals de kennelijke beoordelingsfout.” 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Overwegende dat de tegenpartij meent dat de door verzoeker ingediende regularisatieaanvraag 

gegrond op art. 9ter niet gegrond zou zijn omdat volgens haar geneesheer raadgever, het onmogelijk is 

uit het medisch dossier van verzoeker af te leiden dat hij aan een ziekte lijdt « 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 de betrokkene gewoonlijk verblijft ». 

Dat de aanvraag 9ter toch door verzoeker ingediend werd omwille van de specifieke medische 

problemen waaraan hij lijdt, te weten een hersenstumor en epileptische aanvallen. 

Dat deze problemen niet in vraag worden gesteld door de tegenpartij. 
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Dat art. 4 van het voornoemde K.B duidelijk voorziet dat, vooraleer op een aanvraag 9ter te oordelen, de 

geneesheer-ambtenaar de mogelijkheid heeft een bijkomend advies aan een gespecialiseerde 

deskundige te vragen. 

Dat de litigieuze beslissing zich alleen op het verslag van Dr. B. (...) baseert. 

Dat deze laatste zich tevreden stelt door de gezondheidstaat van verzoeker in 3 zinnen samen te vatten. 

Dat de rest van het advies van de geneesheer zich op de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van 

de zorgen en de medische nazorg in SERVIE baseert. 

Dat echter verzoeker in zijn dossier niet minder dan 13 stukken heeft neergelegd teneinde een zo 

compleet mogelijk medisch dossier op te stellen dat het geheel van zijn medische historiek herneemt. 

! 

Dat men ook niet weet, na lezing van de beslissing en van zijn medisch verslag, de hoedanigheid van 

deze geneesheer en van zijn specialisatie. 

Dat het derhalve onmogelijk is dat deze geneesheer een omstandig en ingelicht advies heeft kunnen 

geven nopens de door verzoeker ontmoete specifieke problemen. 

Dat dit te meer schadelijk is dat over het leven en de fysieke integriteit van verzoeker gaat. 

Dat deze laatste echter in rechte is te wachten dat, in de hypothese van het examen van zijn dossier 

door een andere geneesheer gebonden aan de dienst van de tegenpartij deze laatste bevoegdheden en 

voldoende kennissen van de ziekte waaraan hij lijdt heeft en dit, te meer dat deze geneesheer een 

positie neemt die totaal tegenstrijdig is met deze van de persoonlijke geneesheren van verzoeker. 

Dat zo Dr. C.-G. (...), neuroloog, in zijn medisch-attest dd. 9 mei 2011 bevestigt dat verzoeker een 

herhaling van epileptische aanslag doet ten gevolge van het stoppen van zijn behandeling en dat een 

RMI controle noodzakelijk is om een tumorrecidive uit te sluiten. 

Dat op 26 december 2011, de Dr. C.C. (...), neurochirurg, bevestigt dat het wel over een hersenstumor 

gaat ten gevolge van een RMI en dat verzoeker ook aan een epilepsie secundair gegeneraliseerd. 

Dat hij deze pronostiek op 26 januari 2012 heeft bevestigd. 

Dat een regelmatige nazorg door een neurochirurg zoals RMI's noodzakelijk zijn om alle tumorrecidive 

te vermijden. 

Dat er zo een duidelijke tegenstrijdigheid blijkt te zijn tussen de medische adviezen. 

Dat zo er nuttig zou zijn geweest het dossier van verzoeker te laten verzenden aan de appreciatie van 

een gespecialiseerde geneesheer. 

Dat men ontkent echter de motieven waarom de tegenpartij niet nuttig heeft geacht beroep te doen op 

een specialist. 

Dat de rechtspraak van de Raad van State echter daarover duidelijk is: « En possession d'un certificat 

médical circonstancié émanant d'un spécialiste, l'Etat belge aurait dû être incité à procéder à de plus 

amples investigations en sollicitant, éventuellement, l'avis d'un spécialiste indépendant. L'Etat belge ne 

pouvait fonder l'acte attaqué sur les seules conclusions de son médecin conseil en s'abstenant ainsi de 

procéder à toutes les investigations nécessaires pour être en mesure de se prononcer en parfaite 

connaissance de cause » (RvS nr. 91709, dd. 19 december 2000). 

Vrije vertaling: 

"In het bezit van een omstandig medisch-attest afkomstig van een specialist, de Belgische Staat 

aangemoedigd zou zijn geweest meer onderzoeken te maken door eventueel het advies van een 

onafhankelijke specialist te vragen. De Belgische Staat kon de bestreden akte niet baseren op de enige 

besluiten van zijn geneesheer raadsheer door zich te onthouden aan alle noodzakelijke onderzoeken 

om in de mogelijkheid te staan zich in perfecte kennis van zake uit te spreken 

Dat deze constante rechtspraak ook geuit werd in andere arresten zoals arrest nr. 111.609 dd. 16 

oktober 2002 of arrest nr. 119.281 dd. 12mei2003. 

Dat immers, indien de Raad van State herhaald heeft, in recente arresten dat de wet niet verplichtte de 

geneesheer van de tegenpartij een specialist te raadplegen, echter het duidelijk is dat hij verplicht is dit 

te doen in twee precieze gevallen, hetzij wanneer het een specialist is die het attest van de eiser heeft 

ondertekend en dat op het niveau van de Dienst, het niet een specialist die erop antwoordt, hetzij 

wanneer de ambtenaar - geneesheer openlijk de overwegingen van de geneesheer van de verzoeker 

tegenspreekt.” 

 

4.1.2. De verwerende partij merkt met betrekking tot het eerste middel het volgende op in haar nota: 

 

“Verzoeker verwijt verwerende partij dat de arts-adviseur zich enkel baseert op het verslag van Dokter 

B. (...) om vervolgens te concluderen dat hij niet lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn 

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

in het herkomstland, terwijl de arts-adviseur de mogelijkheid heeft een bijkomend advies aan een 

gespecialiseerde deskundige te vragen. Dit zou hij verplicht moeten doen wanneer hij het advies van de 

behandelende geneesheer tegenspreekt. 
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Bovendien weet verzoeker ook niet welke hoedanigheid en specialisatie de ambtenaar-geneesheer 

heeft. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker niet op ernstige wijze het advies van de 

arts-adviseur tegenspreekt, nu er nergens uit het dossier, noch uit het verzoekschrift blijkt waarom de 

arts-adviseur niet kon concluderen dat verzoeker niet aan een ziekte lijdt die een reëel risico inhoudt 

voor zijn leven of fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en 

toegankelijk zijn in het herkomstland. 

Verzoeker beperkt zich ertoe te poneren dat "de aanvraag 9ter toch door verzoeker ingediend werd 

omwille van de specifieke medische problemen waaraan hij lijdt, te weten een hersentumor en 

epileptische aanvallen." 

Verwerende partij laat gelden dat ook de arts-adviseur tot diezelfde conclusie kwam, nu hij in zijn advies 

stelt dat "uit de ter staving voorgelegde getuigenschriften blijkt dat deze 23-jarige man lijdt aan epilepsie. 

Een recidief ependymoom werd bij de betrokkene vastgesteld. De tumor werd verrwijderd. De opvolging 

door middel van MRI wordt aangeraden." 

Gezien hij van oordeel is dat "zijn medicamenteuze behandeling, de opvolging door een neurochirug, 

een neuroloog en een mogelijkheid tot het nemen van MRI" essentieel zijn, ging hij de beschikbaarheid 

en de toegankelijkheid van de medische zorgen na in het land van herkomst. 

Verwerende partij laat gelden dat de arts-adviseur zich helemaal niet tevreden stelde met een 

samenvatting van de gezondheidstoestand van verzoeker in 3 zinnen. Die bewering strijdt met het lijvig 

advies van de ambtenaar-geneesheer. 

Hij beoordeelde immers eerst of het medisch dossier toestaat om de in de standaard medisch 

getuigschriften geformuleerde diagnoses en symptomen te weerhouden, waarna hij de gevolgde en 

noodzakelijke behandeling beoordeelde en concludeerde dat de beschikbaarheid en de toegankelijkheid 

van de medische zorgen het land van herkomst dienen te worden onderzocht. 

Verzoeker betwist die beoordeling van de ambtenaar-geneesheer. geenszins, maar voert een louter 

algemeen betoog zonder dat betoog te relateren aan de door de ambtenaar-geneesheer geformuleerde 

medische motieven. 

Waar verzoeker stelt dat hij de specialisatie van de arts- adviseur niet kent en dat de arts-adviseur een 

specialist had moeten raadplegen, laat de verwerende partij gelden dat in het arrest nummer 225.353 

van 6 november 2013 van de Raad van State wordt gesteld dat de ambtenaar-adviseur niet van een 

bijzondere expertise blijk moet geven om de door de vreemdeling ingediende medische attesten te 

beoordelen. 

De Raad van State stelt bovendien uitdrukkelijk dat de arts- adviseur "niet verplicht is zich met een 

gespecialiseerde arts in verbinding te stellen, enkel omdat het standaard medisch getuigenschrift van de 

vreemdeling door een ambtenaar- specialist is opgesteld. " Door zulks toch als vereiste te stellen, 

oordeelde de Raad van State dat de in artikel 9ter van de vreemdelingenwet vastgelegde 

adviesbevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer wordt miskend en bovendien wordt er dusdanig een 

voorwaarde toegevoegd aan die bepaling die niet in de wet voorzien is. 

Het eerste middel is niet ernstig.” 

 

4.1.3. 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 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: 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 het determinerende motief wordt aangegeven op grond waarvan deze 

beslissing is genomen. Er wordt, met verwijzing naar artikel 9ter van de vreemdelingenwet en een 

advies van een ambtenaar-geneesheer, immers vastgesteld dat uit het door de verzoekende partij 

voorgelegde medische dossier niet kan worden afgeleid dat zij 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 zij gewoonlijk verblijft. In het advies van de ambtenaar-geneesheer waarnaar 

in deze beslissing expliciet wordt verwezen en dat samen met deze beslissing aan de verzoekende 

partij ter kennis werd gebracht en waarvan de inhoud derhalve dient te worden geacht deel uit te maken 

van de motivering van de bestreden beslissing, wordt verder toegelicht dat een adequate behandeling 
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beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst, Servië. Deze motivering is pertinent en 

draagkrachtig. Zij laat de verzoekende partij toe om haar rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te 

wenden. 

 

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

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

 

In de mate dat de verzoekende partij aangeeft van oordeel te zijn dat de motivering van de bestreden 

beslissing inhoudelijk niet correct is voert zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht, die in 

voorliggende zaak moet worden onderzocht in het raam van de toepassing van de bepalingen van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet, waarvan zij de schending eveneens aanvoert. 

 

Artikel 9ter, § 1 van de vreemdelingenwet luidt ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing als 

volgt: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

 

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling. 

 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

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

toegestaan indien de aanvrager bewijst dat zijn leven of fysieke integriteit in gevaar zijn of indien 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. Het komt 

enkel aan een door de verwerende partij aangestelde arts toe om het al dan niet bestaan van dit reëel 

risico te beoordelen. 

 

In casu heeft de door de verwerende partij aangestelde ambtenaar-geneesheer het volgende advies 

verstrekt: 

 

“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 20.02.2012. 

Hiervoor maak ik gebruik van de volgende bijgevoegde medische stukken: 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 09/05/2011 ingevuld door dr. C.-G. (...), neuroloog: 

epilepsie. In de voorgeschiedenis noteren wij een operatie in Tirana wegens een cerebrale tumor. 

• Het medisch verslag d.d. 11/08/2011 opgesteld door dr. B. (...), radioloog: vermoeden van recidief 

tumor op MRI. 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d, 31/08/2011 ingevuld door dr. C.-G. (...): ingreep wegens 

cerebrale tumor in 2007 en nu vermoeden van een recidief. Een advies van een neurochirurg is 

gevraagd. 
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• Het medisch verwijsbrief d.d. 31/08/2011 opgesteld door dr. C.-G. (...): verwijzen wegens 

vermoeden van een recidief tumor. 

• Het medisch getuigschrift van opname d.d. 01/12/2011 tot en met 12/12/2011 ingevuld door dr. 

Vanderkelen, neurochirurg: recidief tumor. De ingreep is gepland voor 20/12/2011. 

• Het verpleegkundig ontslagbrief d.d. 12/12/2011 waarvan acte. 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 26/12/2011 ingevuld door dr. C. (...), neurochirurg: recidief 

tumor en epilepsie. 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 26/01/2012 ingevuld door dr. C. (...): diagnose van 

ependymoom graad II. 

• Het medisch verslag d.d. 15/03/2012 opgesteld door dr. H. (...): epilepsie aanvat waarvoor opname 

op dienst spoedgevallen. De dosis van de Depakine® werd opgedreven. De betrokkene werd naar huis 

ontslagen na één nacht verblijf in het ziekenhuis. 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 10/05/2012 ingevuld door dr. C. (...): ependymoom graad 

II. Afwezigheid van de recidief op controle MRI. 

• Het medisch voorschrift d.d. 10/05/2012 en 10/05/2012 ingevuld door dr. C. (...): aanvraag van MRI 

hersenen en MRI van de cervicale wervelzuil. 

• Het medisch getuigschrift d.d. 18/01/2013 opgesteld door dr. C. (...): een attest dat de broer van de 

betrokkene de mantelzorg op zich neemt. 

• Het standaard medisch getuigschrift d.d. 18/01/2013 ingevuld door dr. C. (...): ependymoom werd 

geopereerd. De opvolging 2 keer per jaar wordt aangeraden. 

Uit de ter staving voorgelegde getuigschriften blijkt dat deze 23-jarige man lijdt aan epilepsie. Een 

recidief ependymoom werd bij de betrokkene vastgesteld. De tumor werd verwijderd. De opvolging door 

middel van de M RI wordt aangeraden. 

De betrokkene neemt volgende medicamenteuze behandeling: carbamazepine (Tegretol®) en 

valproïnezuur (Depakine Chrono®). 

Ik beschouw zijn medicamenteuze behandeling, de opvolging door een neurochirurg, een neuroloog en 

een mogelijkheid tot het nemen van MRl als essentieel. 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan worden afgeleid dat de betrokkene kan reizen. 

Zijn gezin zorgt voor de nodige mantelzorg in België. Er is geen reden om aan te nemen dat ze deze 

taak in het land van oorsprong niet zouden kunnen verderzetten, eventueel met de hulp van de vrienden 

daar. 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Servië 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

(1) Informatie afkomstig van International SOS1 van 6/8/2012 met uniek referentienummer BMA 4193. 

<2) Informatie afkomstig van International SOS1 van 28/8/2012 met uniek referentienummer BMA-4295 

EUR BIG. 

De medicamenteuze behandeling met carbamazepine en valproïnezuur is mogelijk volgens (2). 

De opvolging door een neurochirurg is mogelijk volgens (1). De opvolging door een neuroloog is 

mogelijk volgens (1) en (2). 

Het uitvoeren van een MRI scan is mogelijk volgens (1). 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in Servië 

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

verblijf d.d. 11/10/2013: 

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. Uit informatie beschikbaar in het administratief dossier blijkt het volgende: 

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 gezondheidszorgr 

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 

voor personen die terugkeren en nog niet in regel zijn met de ziekteverzekering. Tijdens deze periode 

moet betrokkene zich in regel stellen met de ziekteverzekering.3 De bewering dat gerepatrieerden in 

Servië slecht ontvangen worden door plaatsgebrek en niet zeker zijn van medische zorgen daar ze 

zonder gezondheidsdekking zijn kan bijgevolg niet aanvaard worden. 

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 
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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 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). 

Medicijnen die op de "positieve lijst" voorkomen zijn gratis voor de patiënt, indien deze overeen 

ziekteverzekering beschikt De enige kost die door de patiënt gedragen wordt, is een participatiekost van 

RSD 50. Dit is het geval voor de medicijnen van verzoeker. 

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 of zij 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 5.820 RSD per maand (50,87 euro), een familie 

bestaande uit 5 personen 11.646 RSD per maand (101,79 euro). Dit kan nog aangevuld worden met 

andere sociale uitkeringen. 

De bewering dat verzoeker waarschijnlijk van sociale zekerheid niet zal kunnen genieten kan niet 

aanvaard worden aangezien er geen bewijzen hiervoor aangebracht worden. 

Betrokkene legt geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor. We kunnen er dus vanuit 

gaan dat betrokkene zelf zou kunnen instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke 

hulp. 

Overigens lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene in Servië - het land waar hij tenslotte meer dan 19 

jaar verbleef - geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben bij wie hij terecht zou kunnen voor 

(tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar of voor (tijdelijke) financiële 

hulp. Bovendien verklaarde verzoeker tijdens zijn asielaanvraag dat onder andere zijn moeder en zus in 

Servië verblijven. De ondersteuning van zijn gezin kan bijgevolg aangenomen worden. Bovendien heeft 

verzoeker ook een broer die dient terug te keren. Hij kan verzoeker ook bijstaan indien nodig. 

Verder kan betrokkene ook op IOM beroep doen voor de REAB-procedure (procédure voor de 

Terugkeer en Emigratie van Asielzoekers uit België). Indien betrokkene specifieke bijstand (bvb 

medische bijstand) nodig heeft kan zij vergezeld worden door een (medische) begeleider tot aan de 

eindbestemming. 

De bewering dat hij zijn land verlaten had omwille van de te hoge kosten en medicijnen kan door 

bovenstaande motiveringen niet weerhouden worden. 

Wat betreft de bewering dat het Servische gezondheidssysteem toch bepaalde gebreken vertoont (o.a. 

aantal artsen lager dan de gemiddelde) en dat de toegang tot gezondheidszorgen wegens zijn etnische 

oorsprong des te meer onzeker is en de verwijzing naar het reisadvies op de website van het Ministerie 

van buitenlandse zaken en de corruptie en de werkloosheid in Servië: 

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

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

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

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

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

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

73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, Muslim/Turkije, § 68)." 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. Daarnaast geldt 

ook nog het volgende: "(,..) L'article 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier lesdites 

disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit 

de demeurer sur son territoire. '* 

Wat betreft de bewering dat de Servische artsen vergissingen gedaan hebben die de Belgische artsen 

nu proberen te herstellen, dient opgemerkt te worden dat, zoals eerder vermeld, de zorgen en opvolging 

in het land van herkomst beschikbaar en toegankelijk zijn. Verder legt betrokkene van de vergissing 

geen bewijs voor. 

Contusie: 

Uit het voorgelegd medisch dossier kan niet worden afgeleid dat de zieke op zodanige wijze aan een 

aandoening lijdt dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de 

noodzakelijke medische zorgen beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland. 
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Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland.” 

 

Vooreerst moet er worden vastgesteld dat de ambtenaar- geneesheer niet ontkent dat de aandoeningen 

van de verzoekende partij, namelijk epilepsie en een behandeld recidief ependymoom waarvoor zij dient 

te worden opgevolgd, ernstig zijn en dat zij nood heeft aan een medische behandeling en opvolging. Hij 

concludeert evenwel dat de noodzakelijke behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het land van 

herkomst zich baserend op verschillende bronnen, waaronder websites waarnaar hij verwijst en 

publicaties die terug te vinden zijn in het administratief dossier. Voorts heeft de ambtenaar-geneesheer 

rekening gehouden met de bij de aanvraag voorgelegde medische documenten en de actualisaties, 

waaronder verschillende standaard medische getuigschriften, en bespreekt hij deze in zijn advies. 

 

De verzoekende partij wijst op artikel 4 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007, waarvan zij de 

schending aanvoert, dat voorziet in de mogelijkheid om een bijkomend advies aan een gespecialiseerde 

deskundige te vragen, en bekritiseert de bestreden beslissing omdat dit enkel is gebaseerd op het 

advies van de ambtenaar-geneesheer. De Raad dient er echter op te wijzen dat artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet inderdaad voorziet in de mogelijkheid om een bijkomend advies van een deskundige 

te vragen, maar niet in de plicht.  

 

Artikel 9 ter, §1, van de vreemdelingenwet schrijft uitdrukkelijk voor dat de vreemdeling alle nuttige 

inlichtingen aangaande zijn ziekte dient over te maken aan de verwerende partij zodat de ambtenaar-

geneesheer kan overgaan tot de appreciatie. Deze ambtenaar-geneesheer wordt volledig vrijgelaten in 

zijn appreciatie van medische elementen, waarbij de eed van Hippocrates geldt. De ambtenaar-

geneesheer kan de medische attesten van de artsen van de verzoekende partij bij zijn appreciatie 

betrekken, zonder dat de ambtenaar-geneesheer de verzoekende partij dient te onderzoeken. De 

ambtenaar-geneesheer kan ook, indien hij dat noodzakelijk acht, bijkomend advies inwinnen van 

deskundigen of betrokkene onderzoeken. Slechts indien de medische situatie van betrokkene 

onduidelijk is, maar vaststaat dat de situatie ernstig is, dient de ambtenaar-geneesheer betrokkene te 

onderzoeken of het advies van deskundigen in te winnen (Parl. St., Kamer, 2005-2006, nr. 2478/001, 

p35). In casu blijkt dat er duidelijkheid is omtrent de medische situatie van verzoekende partij. Uit de 

attesten van de verzoekende partij blijkt dat zij lijdt aan epilepsie en eveneens wordt behandeld en 

opgevolgd voor een tumor die werd verwijderd. Dit wordt door de verwerende partij en de ambtenaar-

geneesheer niet betwist.  

 

Na grondig onderzoek van de bijgebrachte stukken zoals blijkt uit het medisch advies oordeelt de 

ambtenaar-geneesheer dat de medische toestand van de verzoekende partij geen reëel risico inhoudt 

voor haar leven of dat haar fysieke integriteit in gevaar is, of dat zij bij een terugkeer een onmenselijke 

of vernederende behandeling zou riskeren. Uit het medische verslag van de ambtenaar-geneesheer 

blijkt dat hij elk bijgebracht stuk onderzocht heeft, en de verzoekende partij toont niet aan met welk stuk 

geen rekening zou zijn gehouden.  

 

De ambtenaar-geneesheer dient evenmin van een bijzondere expertise blijk te geven om de door de 

verzoekende partij ingediende medische attesten te beoordelen en is hij niet verplicht om zich met een 

gespecialiseerd arts in verbinding te stellen, enkel omdat het standaard medisch getuigschrift van de 

vreemdeling door een geneesheer-specialist is opgesteld. In zoverre de verzoekende partij zich afvraagt 

of de ambtenaar-geneesheer voldoende vakkennis heeft om zich uit te spreken over de medische 

problematiek, miskent hij de adviesbevoegdheid van de ambtenaar-geneesheer die is vastgelegd in 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet (cf. RvS 6 november 2013, nr. 225.353). Voorts wordt niet 

voorgeschreven dat de ambtenaar-geneesheer blijk moet geven van zijn medische specialisatie. 

Overigens worden de medische vaststellingen van de arts van de verzoekende partij overgenomen door 

de ambtenaar-geneesheer en worden deze niet door hem betwist. Hij is in casu overgegaan tot het 

onderzoek of dezelfde medische zorgverlening voorhanden is in het herkomstland wat in casu het geval 

blijkt te zijn, zodat niet kan ingezien worden waarom de ambtenaar-geneesheer een specialist diende te 

raadplegen. 

 

Gelet op het uitgebreide, gedetailleerde advies van de ambtenaar-geneesheer waarin alle voorgelegde 

attesten worden geanalyseerd en verschillende bronnen worden geraadpleegd, kan de verzoekende 

partij niet ernstig voorhouden dat deze zich tevreden stelt met het beschrijven van de gezondheid van 

de verzoekende partij in drie zinnen.  
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Waar de verzoekende partij voorhoudt dat de ambtenaar-geneesheer een positie inneemt die totaal 

tegenstrijdig is met deze van de persoonlijke artsen van de verzoekende partij, kan zij gelet op het 

voorgaande niet worden gevolgd en baseert zij zich op een verkeerde lezing van het medisch advies, 

waarin wel degelijk het bestaan van de aandoeningen en de noodzakelijke zorgen wordt erkend. Zo 

geeft de ambtenaar-geneesheer aan dat de verzoekende partij medicamenteus behandeld moet worden 

met carbamazepine en volproinezuur, en dat hij de medicamenteuze behandeling, de opvolging door 

een neurochirurg, een neuroloog en een mogelijkheid tot het nemen van een MRI als essentieel 

beschouwd. Dit strookt met de noden aangegeven in de door de verzoekende partij voorgelegde 

medische getuigschriften, zodat er geenszins sprake is van een “duidelijke tegenstrijdigheid”. De 

verzoekende partij concretiseert niet welke elementen volgens haar tegenstrijdig zouden zijn.  

 

Aldus zijn de verwijzingen naar de rechtspraak van de Raad van State allerminst dienstig, gezien deze 

handelen over de situatie waarin de ambtenaar-geneesheer openlijk de overwegingen van de 

behandelende arts(en) tegenspreekt, zoals de verzoekende partij zelf aangeeft.  

 

De uiteenzetting van de verzoekende partij laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is 

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

appreciatie-bevoegdheid waarover de door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding aangestelde ambtenaar-geneesheer 

beschikt. Een schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht 

en van artikel 4 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 blijkt niet. Evenmin maakt de verzoekende 

partij aannemelijk dat er sprake is van een kennelijke beoordelingsfout. 

 

Het middel is ongegrond.  

 

4.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 9ter en 62 

van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 3 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM). Tevens meent zij dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Overwegende dat de tegenpartij enkel beschouwt, op grond van het advies van zijn ambtenaar-

functionnaris dat: « 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 2008/83/EG, noch 

op het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ». 

Dat zijn ambtenaar - geneesheer, wat hem betreft, geacht heeft dat een terugkeer naar zijn vaderland 

zijn leven helemaal in het gevaar zou brengen noch zijn fysieke integriteit daar de nodige medische 

zorgen er beschikbaar en toegankelijk zijn. 

Dat art. 9ter § 1 al. 1 bevestigt dat een verblijfsrecht toegekend zal kunnen worden aan de vreemdeling 

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." 

Dat uit deze beschikking duidelijk blijkt dat het reële risico van het lijden van een slechte behandeling in 

de zin van art. 3 EVRM geapprecieerd dient te worden niet alleen met het oog op de aard van de ziekte 

maar ook op de beschikbaarheid van de zorgen en behandelingen in het land van herkomst of in het 

land van verblijf. 

Dat de ambtenaar - geneesheer van tegenpartij lang de kwestie van de toegankelijkheid van de zorgen 

en het vervolg in SERVIE heeft ontwikkeld. 

Dat hij een gedetailleerde uiteenzetting heeft gehouden van het functioneren van het systeem van 

sociale zekerheid in SERVIE. 

Dat indien deze uiteenzetting het Servische systeem van de sociale zekerheid onder een mooie dag 

stelt, een hiaat bestaat tussen de situatie zoals voorzien door de wet en de werkelijkheid nopens de 

toegang tot de zorgen. 

a) Het Servische systeem van sociale zekerheid 

Dat de Europese Unie in twee opeenvolgende verslagen in 2012 en 2013 zeer kritisch is geweest in 

haar appreciatie van het Servische gezondheidsysteem. 

Dat in 2012, de EU in een verslag schreef dat meer inspanningen ook noodzakelijk zijn voor het 

herstructureren en de hervorming van de sociale bescherming en haar opnieuw leefbaar te maken". 

Dat in 2013 de vaststelling van de Europese Unie onveranderd blijft. 
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Dat het verslag van 2013 van de EU meer dan alarmerend is wat dit punt betreft. 

Dat het verslag uitlegt dat: « In the area of public health, the overall fînancial sustainability of the public 

health system in Serbia is still seriously endangered by the poor fînancial situation of the public health 

fund »\ 

Dat wat dit punt betreft de Europese Unie meent dat de voorbereidingen van het land in dit domein zeer 

gematigd zijn. 

Dat de EU ook vaststelt dat SERVIE inspanningen moet blijven maken om op effectieve manier de 

genomen wetten toe te passen onder andere in het domein van de gezondheid en om het acquis 

communautaire te bekomen. 

Dat bovendien de EU in haar verslag herhaalt dat de sector van de gezondheid één van de sectoren 

blijft waar de corruptie het meest aanwezig is: « Health and éducation remain particularly vulnérable to 

corruption ». 

Dat corruptie in het domein van gezondheid in SERBIE ook het voorwerp is van artikels in de kranten. 

Dat verzoeker bij voorbeeld een artikel van 18 februari 2013 citeert van de krant "Le Courrier des 

Balkans" die uitlegt: "Het systeem van de Servische gezondheid letterlijk aangevreten is door corruptie: 

van klein smeergeld tot "grote zaken wanpraktijken in alle genre leggen grotendeels uit waarom Servië 

als laatste geklasseerd is op het continent qua kwaliteit van zorgen 

Dat het verslag van FIDH nr. 416 van april 2005 verschillende effecten van de corruptie citeert en onder 

andere "de corruptie de individuen discrimineert volgens hun inkomsten en hun band met de 

geneesheren. Zij garandeert zeker niet de kwaliteit en de verwezenlijking van de gezondheidsdienst 

want de reële kost van deze zorgen niet aangeduid is door de Staat 

Dat dientengevolge, in tegenstelling tot hetgeen het advies van de ambtenaar - geneesheer nopens het 

Servische systeem van gezondheid kan laten denken, verzoeker niet over een effectieve toegang tot de 

zorgen in SERVIE kan beschikken zelfs indien deze laatste beschikbaar blijken te zijn. 

Dat niet alleen de corruptie de enige wijze is om toegang te hebben tot zorgen van slechte kwaliteit 

maar ook het Servische systeem van sociale zekerheid niet leefbaar is. 

b) De discriminatie van de Albanese minoriteit in SERVIE 

Dat men ook dient rekening te houden met het feit dat verzoeker roeten van Albanese etnische 

afstamming heeft. 

1 Vrije vertaling : « In het domein van volksgezondheid, de globale financiële leefbaarheid van het 

systeem van volksgezondheid in SERVIE nog altijd grondig bedreigd is door de precaire financiële 

situatie van het fonds van volksgezondheid ». 

Dat hij zo aan een categorie van zwakke personen toebehoort, slachtoffer van discriminatie. 

Dat in het verslag van de ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) over SERVIE, 

dd. 31 mei 2011, men kan lezen dat "er aangekondigd werd aan ECRI dat het voornaamste probleem 

ontmoet door de Albanese minoriteit in de regio van Presevo, Bujanovac en Medveda van economische 

aard was. Volgens de informaties die haar medegedeeld werden, belangrijke investeringen gerealiseerd 

werden in de regio om de wegeninfrastructuur te verbeteren, de waterlevering en de zuivering, maar 

heel weinig maatregelen werden genomen om banen te geven. Meer dan 70% van de aktieven 

werkloos zijn in de regio; men merkt derhalve op een vermindering van de grootheid van de 

gemeenschap, want veel van haar leden de regio verlaten om hun kans elders te pogen". 

Dat "Immigration and Refugee board of Canada" een verslag over de situatie van de Albanese minoriteit 

in SERVIE heeft gepubliceerd. 

Dat in dit verslag, er geschreven wordt dat de Albanese minoriteit "het slachtoffer is van verborgen 

discriminatie, en de meerderheid van de bevolking een grote intolerantie bewijst t.a.v. haar", dat 

"Organisaties voor het verdedigen van de rechten van de mens beweren dat groepen gescandeerd 

hebben (vertaling) "vermoord, vermoord de shqiptars (zeer vernederende woord die de Albanezen 

aanwijzen)". 

Dat bovendien de meerderheid van de Albanezen van SERVIE in het Zuiden van het land leven en het 

verslag van "Immigration and Refugee board of Canada" preciseert betreffende deze regio dat de PNUD 

beweert dat het zuiden van Servië één van de minste ontwikkelde regio s van Servië is en dat Preevo 

de meeste arme gemeente van het land is". 

Dat nog meer zorgwekkend is dat het verslag preciseert dat "Volgens het door het Project van informatie 

over de landen van terugkomst (Country of Return Information Project - CRI Project), een door de 

Europese Commissie gefinancierde project en die over de mogelijkheden van reïntegratie geboden aan 

de mogelijke repatrieerden gaat, sommige Albanezen die in Preevo en in Bujanovac teruggekomen zijn 

slachtoffers werden van criminele branden". 

Dat dit verslag ook melding maakt van verscheidene gewelddaden t.a.v. de Albanese minoriteit in 

SERVIE. 

Dat rekening gehouden met zijn etnische afstammen, verzoeker noodzakelijkerwijs het voorwerp zal zijn 

van discriminatie in termen van gezondheidszorgen. 
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Dat indien, vandaag, de levenpronostiek van verzoeker niet geëngageerd is, het is omdat hij zich in 

BELGIE bevindt, waar hij de adequate en noodzakelijke medische zorgen ontvangt. 

Dat het waarschijnlijk niet het geval zal zijn in SERVIE. 

Dat het vanzelfsprekend is dat het risico om een slecht behandeling te krijgen zich moet appreciëren in 

verband met de situatie van verzoekers in de hvpothese dat hij in hun land van herkomst zouden 

terugkeren. 

Dat verzoeker deze problemen van discriminatie had laten gelden in zijn aanvraag. 

Dat de tegenpartij zich niet uitspreekt over deze bijzondere vraag. 

Dat dit eenvoudige feit voldoend is om de schending van de verplichting tot formele motivatie die op de 

tegenpartij rust te bewijzen. 

Dat het Arbitrage Hof (nu Grondwettelijk Hof) heeft herhaald, in elk geval, in een arrest dd. 13 juni 1997, 

dat « Pour qu 'un traitement soit inhumain ou dégradant : il n 'est pas nécessaire qu 'il mette en péril la 

vie même de celui auquel il est infligé; qu 'il suffit pour qu'il soit qualifié tel qu'il mette gravement en 

question les droits fondamentaux des personnes auxquelles il est infligé ; que parmi ces droits 

fondamentaux figure le droit à l'intégrité physique et en conséquence le droit de recevoir des soins 

appropriés dans des conditions décentes » (AH, 13 juni 1997, RG 1997/KR/63). 

Vrije vertaling: 

"Om geconfronteerd te worden met een onmenselijke of vernederende behandeling is het niet 

noodzakelijk dat het leven zelf van de persoon aan wie het opgelegd is in het gevaar zou gebracht 

worden; dat het voldoende is om zo gekwalifïceerd te worden dat het zwaar in kwestie de fundamentele 

rechten van de personen aan wie deze opgelegd worden; dat in deze fundamentele rechten er is het 

recht op lichamelijke integriteit en dientengevolge het recht om aangepaste zorgen te krijgen in 

aanvaardbare voorwaarden". 

Dat deze Rechtbank, gegrepen met een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid, deze lichte positie van de tegenpartij heeft gesanctioneerd, in een recent arrest dd. 31 

juli 2012: "er dient vastgesteld te worden dat de bewering volgens dewelke er dientengevolge afgeleid 

dient te worden dat 'hij aan geen enkele ziekte lijdt die een reële risico met zich meebrengt van 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling bestaat in zijn 

vaderland of in het land waar hij verblijft ' een petitio principii is, die helemaal niet ontwikkeld is... Daaruit 

voortvloeit dat de inhoud van het hierboven vermelde verslag niet toelaat na te kijken of de geneesheer 

raadsheer onderzocht heeft of de ingeroepen zware depressie niet van aard is om een reële risico van 

onmenselijke of vernederende behandeling in hoofde van verzoeker in afwezigheid van adequate 

behandeling in zijn vaderland te veroorzaken" (RW, arrest nr. 85 445). 

Dat rekening gehouden met wat voorafgaat, verzoeker in zijn vaderland terug te zenden een schending 

van art. 3 EVRM zou zijn. 

Dat het middel gegrond is.” 

 

4.2.2. De verwerende partij merkt met betrekking tot het tweede middel het volgende op in haar nota: 

 

“Verzoeker verwijt de verwerende partij dat zij het systeem van de sociale zekerheid in Servië mooier 

voorstelt, terwijl er weldegelijk "een hiaat bestaat tussen de situatie zoals voorzien door de wet en de 

werkelijkheid. " 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de ambtenaar- geneesheer als enige bevoegd is 

inzake de beoordeling van het eerste lid van artikel 9ter vermelde risico, van de in het medisch 

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

toegankelijkheid en beschikbaarheid van de medische zorgen in het land van herkomst. 

Die verhouding tussen het medisch dossier en het advies van de ambtenaar—geneesheer blijkt tevens 

uit de parlementaire voorbereidingen van de wet van 15 september 2006, waarbij artikel 9ter van de wet 

van 15 december 1980 in de vreemdelingenwet werd ingevoerd. Daarbij wordt verduidelijkt dat de 

procedure ex artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, die de bedoeling heeft een machtiging tot 

verblijf toe te kennen aan ernstig zieke vreemdelingen, gegrond is op een medisch advies in de 

eigenlijke zin van de ambtenaar-geneesheer. 

"In verband met bovenvermelde rechtvaardiging inzake het ontbreken van de nodige bevoegdheden van 

de asielinstanties op medisch vlak, waarover de Raad van State heeft opgemerkt dat ze wordt 

tegengesproken door het feit dat de situatie van ernstig zieke vreemdelingen vandaag gedeeltelijk al is 

gedekt door het advies dat het CGVS heeft uitgebracht in het kader van een dringend beroep moet 

worden opgemerkt dat het inroepen van louter medische redenen in dit verband vrij zeldzaam is en dat 

het advies van het CGVS omtrent dergelijke redenen hoe dan ook slechts is gebaseerd op een 

informeel onderzoek van de situatie r hoofdzakelijk op grond van een medisch attest dat de asielzoeker 

voorlegt. De minister of zijn gemachtigde kan alleszins een dergelijk type van advies in vraag stellen, op 

grond van een medisch tegenadvies van de adviserend geneesheer van de Dienst 
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Vreemdelingenzaken, bij het onderzoeken van de opportuniteit van een maatregel tot verwijdering van 

de betrokkene. De procedure. van het advies van het CGVS kan dus niet worden vergeleken met een 

procedure die de bedoeling heeft een machtiging tot verblijf toe te kennen aan ernstig zieke 

vreemdelingen en die gegrond is op een medisch advies in de eigenlijke zin." (Pari. St. Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, Doc. Nr. 51-247R/nm, pil) 

De ambtenaar-geneesheer gaat zeer uitgebreid in op de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de 

medische zorgen. Hij baseert zich verschillende bronnen, die hij toevoegt aan het administratief dossier. 

Voor de beoordeling van de toegankelijkheid van de medische zorgen, refereert de arts-adviseur naar 

de nota toegankelijkheid van 11 oktober 2013. In die nota wordt uitgebreid ingegaan op de kritieken, die 

verzoeker in zijn aanvraag liet gelden en in zijn verzoekschrift herhaalt. 

Zo wordt in de nota gesteld dat "de bewering dat verzoeker waarschijnlijk van de sociale zekerheid niet 

zal kunnen genieten, niet aanvaard kan worden aangezien er geen bewijzen worden voorgelegd. " 

Ook op de kritiek van verzoeker dat hij omwille van zijn etnische oorsprong zal worden gediscrimineerd, 

wordt in de nota een antwoord geboden. 

Verzoeker beperkt zich in het verzoekschrift tot het herhalen van wat hij reeds uiteenzette in zijn 

aanvraag. Met ^ uitzondering van het feit dat hij stelt dat de arts- adviseur de toegankelijkheid van de 

medische zorgen mooier voorstelt, geeft hij geen concrete kritiek op de inhoud van het advies. 

Verzoeker beperkt zich tot het verwijzen naar krantartikelen en rapporten. Verwerende partij laat 

evenwel gelden dat wat de algemene situatie in een land betreft, het EHRM vaak belang heeft gehecht 

aan informatie zoals opgenomen in recente rapporten van onafhankelijke internationale 

mensenrechtenorganisaties, zoals Amnesty International of gouvernementele bronnen (zie ook 

bijvoorbeeld: EHRM, Moayad v. Duitsland , 20 februari 2007, §§ 65-66: EHRM, Said v. Nederland, 5 juli 

2005, § 54; EHRM, Muslim v. Turkije, 26 april 2005, § 67 en EHRM, Chalal v. Verenigd Koninkrijk, 15 

november 1996, §§ 99-100) . 

Tezelfdertijd heeft het EHRM overwogen dat een loutere niogelij kheid op mishandelingen als gevolg 

van de onzekere situatie in een land, op zich geen aanleiding geeft tot een schending van artikel 3 van 

het EVRM (zie EHRM, Fatgan Katani e • a • v. Duitsland, 31 mei 2001 en EHRM, Vilvarajah e.a. v. 

Verenigd Koninkrijk, 30 oktober 1991, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het EHRM beschikt 

slechts een algemene situatie beschrijven, de concrete beweringen van de verzoekende partij in een 

bepaalde zaak moeten gestaafd worden d°or andere bewijsmiddelen (zie EHRM, Y. v. Rusland, 4 

december 2008, §79; EHRM, Saadi v. Italie, 28 februari 2008, § 131; EHRM, N. v. Finland, 26 juli 2005, 

§ 167; EHRM, Mamatkulov and Askarov v. Turkije, 4 februari 2005, §73; EHRM, Muslim v. Turkije, 26 

april 2005, §68)." (RVV nr. 49.024 d.d. 1 oktober 2010). 

Door het louter verwijzen naar rapporten en krantenartikelen, kan verzoeker een schending van artikel 3 

EVRM niet hard maken. Het is niet omdat verwezen wordt naar de algemene situatie in het land van 

herkomst, dat die ook op verzoeker van toepassing is. Zo kan men bijvoorbeeld uit het feit dat er in het 

EU-rapport wordt gesteld dat "Health and education remains particulaly vulnérable to corruption", niet 

afleiden dat verzoeker sowieso blootgesteld zal worden aan corruptie. 

Of nog, waar verzoeker verwijst naar het verslag *immigration and refugee board of Canada', waarin 

wordt gesteld dat de Albanese minoriteit "het slachtoffer van verborgen discriminatie”, dient verwerende 

partij ook hier te stellen dat met uit de beschrijving van de algemene situatie in het land van herkomst, 

geen absolute gevolgtrekking kan maken ten aanzien van de situatie van verzoeker. 

De arts-adviseur verwees, voor wat betreft de aangehaalde gebreken van het Servische 

gezondheidssysteem en toegang tot gezondheidszorgen, wegens zijn etnische oorsprong, bijgevolg 

terecht naar de rechtspraak van het EHRM die stelt dat verzoeker de concrete beweringen in een 

bepaalde zaak moeten staven door andere bewijsmiddelen. 

Het tweede middel is niet ernstig.” 

 

4.2.3. In zoverre de verzoekende partij opnieuw de schending aanvoert van de formele motiveringsplicht 

zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991, kan worden verwezen naar de bespreking van het eerste middel onder punt 4.1.3., waar blijkt 

dat een schending ervan niet kan worden aangenomen.  

 

De verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing inhoudelijk, zodat de schending van de 

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd. Nazicht van de materiële motivering vergt een onderzoek 

in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, waarvan de schending eveneens wordt 

aangevoerd. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 
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feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij meent dat het systeem van de Servische gezondheidszorg, meer bepaald de 

sociale zekerheid, zoals voorzien in de wet niet overeenstemt met de werkelijkheid.  

 

Vooreerst dient de Raad op te merken dat de verzoekende partij stelt zich te baseren op verslagen van 

de Europese Unie van 2012 en 2013, doch zij laat na haar precieze bron te vermelden, zodat niet 

vaststaat op welke gegevens zij haar overwegingen baseert. Daartegenover staat dat de ambtenaar-

geneesheer zich voor zijn analyse van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelijke 

zorgen in Servië baseert op informatie van International SOS van 6 en 28 augustus 2012 en de “Nota 

Toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland of land van gewoonlijk verblijf d.d. 11/10/2013”, 

stukken die zich in het administratief dossier bevinden en die minstens even recent zo niet recenter zijn 

dan de onbenoemde verslagen waarop de verzoekende partij zich baseert. De Nota Toegankelijkheid 

van 11 oktober 2013 verwijst op haar beurt naar verschillende recente bronnen, namelijk de Country 

Fact Sheet van Servië van 2013 van de IOM, het stuk “Le régime serbe de sécurité sociale” van 2012 

van het Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale en rechtspraak van het 

EHRM, toegevoegd in het administratief dossier. Zoals de verwerende partij terecht aanvoert in haar 

nota wordt in de Nota Toegankelijkheid uitgebreid ingegaan op de kritiek die de verzoekende partij in 

haar aanvraag liet gelden en in haar verzoekschrift herhaalt. Door middel van een loutere herhaling van 

haar kritiek waarop reeds een antwoord wordt geformuleerd, weerlegt de verzoekende partij geenszins 

de motivering van het medisch advies en de bestreden beslissing. Zij brengt geen concrete elementen 

aan waaruit blijkt dat zij zelf in Servië geen toegang zal hebben tot de zorgen en medicatie die voor haar 

noodzakelijk zijn. Evenmin toont zij aan dat zij er geconfronteerd zal worden met corruptie. Bovendien 

baseert zij zich met betrekking tot deze corruptie op een rapport van 2005, dat allerminst als actueel kan 

worden beschouwd, zodat het niet van aard is de overwegingen van de grondige analyse in de Nota 

Toegankelijkheid te weerleggen. Ook waar zij verwijst naar krantenartikels inzake de voorgehouden 

corruptie, dient te worden opgemerkt dat hieruit niet onomstotelijk blijkt dat de verzoekende partij zelf te 

maken zal krijgen met corruptie waardoor zij geen toegang zal hebben tot de noodzakelijke zorgen.  

 

Daarnaast betoogt de verzoekende partij dat geen rekening werd gehouden met haar etnische afkomst, 

namelijk dat zij etnisch Albanees is, en zet zij uiteen dat er sprake zou zijn van discriminatie van de 

Albanese minderheid in Servië, waarbij zij verschillende bronnen vernoemd en citeert waarin omtrent 

deze discriminatie van de Albanese minderheid in Servië wordt geschreven. Vooreerst dient opnieuw te 

worden opgemerkt dat niet uitdrukkelijk blijkt dat deze bronnen de actuele situatie in Servië beschrijft, nu 

geen van deze bronnen, op één na, voorzien is van datum en het verslag van de ECRI al dateert van 

2011.  

 

Vervolgens merkt de Raad op dat uit het administratief dossier, waarin de aanvraag om machtiging tot 

verblijf is terug te vinden, blijkt dat de verzoekende partij weliswaar in haar aanvraag gewezen heeft op 

het feit dat “wegens zijn etnische oorsprong, de toegang tot gezondheidszorgen des te meer onzeker 

is”, “dat Albanezen nog slachtoffers van discriminatie zijn” en “dat deze racistische houdingen ook in de 

gezondheidszorgen geuit worden, oa door een minachtige houding van artsen of weigering van de 

nodige zorgen”, maar de ambtenaar-geneesheer heeft omtrent deze algemene stellingen het volgende 

gemotiveerd in zijn advies: “Wat betreft de bewering dat het Servische gezondheidssysteem toch 

bepaalde gebreken vertoont (o.a. aantal artsen lager dan de gemiddelde) en dat de toegang tot 

gezondheidszorgen wegens zijn etnische oorsprong des te meer onzeker is en de verwijzing naar het 

reisadvies op de website van het Ministerie van buitenlandse zaken en de corruptie en de werkloosheid 

in Servië: 

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

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

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

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

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

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

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

De Raad kan niet anders dan vaststellen dat de verzoekende partij zich in haar verzoekschrift opnieuw 

beperkt tot het beschrijven van de algemene situatie voor de Albanese minderheid in Servië, zodat haar 

betoog niet van aard is de motieven van het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer en dus van 

de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. Zij brengt geen enkel concreet element aan 
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waaruit blijkt dat de toegang tot de noodzakelijke zorgen haar zal worden ontzegd omdat zij etnisch 

Albanees zou zijn.  

 

Zelfs indien het moeilijk zou zijn om toegang te vinden tot de noodzakelijke medische zorgen, dient erop 

te worden gewezen dat het niet doorslaggevend is dat een medische behandeling beperkt beschikbaar 

is omwille van logistieke of geografische redenen en dus minder makkelijk te verkrijgen of minder 

toegankelijk in het land van terugkeer dan in de betrokken verdragsluitende staat, hetzij dat financiële 

toegankelijkheid van de beschikbare behandeling ernstige problemen geeft (EHRM 15 februari 2000, nr. 

46553/99, SCC v. Zweden; EHRM, 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden; EHRM 25 

november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland).  

 

Het volstaat overigens dat de betrokkene in het land van herkomst de noodzakelijke medische zorgen 

kan krijgen, ook al zijn die zorgen niet van hetzelfde niveau als in het land waar de betrokkene op dat 

ogenblik verblijft. Ook al zou de gezondheidszorg in Servië niet optimaal zijn, houdt dit niet in dat de 

noodzakelijke zorgen er niet zouden kunnen worden verkregen (RvS 14 februari 2008, nr. 179.633). Het 

gegeven dat de omstandigheden voor de verzoekende partij in het land van herkomst minder gunstig 

zouden zijn dan in België doet geen afbreuk aan het feit dat de behandeling er beschikbaar en 

toegankelijk is. 

 

De verzoekende partij kan redelijkerwijs niet verwachten van de ambtenaar-geneesheer dat hij een 

concreet onderzoek voert naar het bestaan van een adequate behandeling in Servië voor etnische 

Albanezen nu zij zelf geen melding heeft gemaakt van de concrete moeilijkheden die zij dienaangaande 

mogelijks maar niet aangetoond, zou ondervinden. Immers, artikel 9ter van de vreemdelingenwet stelt: 

“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.” 

 

De verzoekende partij kan de verwerende partij en de ambtenaar-geneesheer niet verwijten een 

onbehoorlijk individueel onderzoek te hebben gevoerd nu zij deze niet op de hoogte heeft gebracht van 

concrete moeilijkheden voor het nemen van de bestreden beslissing.  

 

In de mate dat de verzoekende partij artikel 3 van het EVRM geschonden acht, wijst de Raad er op dat 

dit artikel bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele 

waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen en 

onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van het 

slachtoffer” (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

In de zaak N. vs. het Verenigd Koninkrijk van 27 mei 2008, Grote Kamer, nr. 265.855, hanteert het Hof 

een aantal principes met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen. In dit principearrest geeft het Hof 

een overzicht van zijn jarenlange consistente rechtspraak sinds het arrest D. vs. The United Kingdom 

(EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96) waarbij het vervolgens duidelijk de principes vaststelt die zij aanwendt 

met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen.  

 

“42. In summary, the Court observes that since D. v. the United Kingdom, it has consistently applied the  

following principles.  

Aliens who are subject to expulsion cannot in principle claim any entitlement to remain in the territory of 

a Contracting State in order to continue to benefit from medical, social or other forms of assistance and 

services provided by the expelling State. The fact that the applicants circumstances, including his life 

expectancy, would be significantly reduced if he were to be removed from the Contracting State is not 

sufficient in itself to give rise to a breach of Article 3. The decision to remove an allien who is suffering 

from a serious mental or physical illness to a country where the facilities for the treatment of that illness 

are inferior to those available in the Contracting State may raise an issue under Article 3, but only in a 

very exceptional case, where the humanitarian grounds against the removal are compelling. In the D. 

case the very exceptional circumstances were that the applicant was critically ill and appeared to be 

close to death, could not be guaranteed any nursing or medical care in his country of origin and had no 

family there willing or able to care for him or provide him with even a basic level of food shelter or social 

support.  

43. The Court does not exclude that there may be other very exceptional cases where the humanitarian 

considerations are equally compelling. However, It considers that It should maintain the high threshold 

set in D. v. the United Kingdom and applied in its subsequent case-law, which it regards as correct in 
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principle, given that in such cases the alleged future harm would emanate not from the intentional acts 

or omissions of public authorities or non-State bodies, but instead from a naturally occurring illness and 

the lack of sufficient resources to deal with in the receiving country.  

44. Although many of the rights it contains have implications of a social or economic nature, the 

Convention is essentially directed at the protection of civil and political rights (Airey v. Ireland, judgment 

of 9 October 1979, Series A n°. 32, § 26). Furthermore, inherent in the whole of the Convention is a 

search for a fair balance between the demands of the general interest of the community and the 

requirements of the protection of the individuals fundamental rights (see Soering v. the United Kingdom, 

judgment of 7 July 1989, Series A n°. 161, § 89). Advances In medical science, together with social and 

economic differences between countries, entail that the level of treatment available in the Contracting 

State and the country of origin may vary considerably. While It is necessary, given the fundamental 

importance of Article 3 of the Convention system, for the Court to retain a degree of flexibility to prevent 

expulsion in very exceptional cases,  

Article 3 does not place an obligation on the Contracting State to alleviate such disparities through the 

provision of free and unlimited health care to all aliens without a right to stay within its jurisdiction. A 

finding to the contrary would place too great a burden on the Contracting States.  

45. Finally, the Court observes that, although the present application, in common with most of those 

referred to above, is concerned with the expulsion of a person with an HIV and AIDS-related condition, 

the same principles must apply in relation to the expulsion of any person afflicted with any serious, 

naturally occurring physical or mental illness which may cause suffering, pain and reduced life 

expectancy and require specialized medical treatment which may not be so readily available in the 

applicant’s country of origin or which may be available only at substantial cost.”  

 

Vervolgens past het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zetelend in Grote Kamer deze 

principes toe op de hem voorliggende zaak.  

 

“4. Application of the above principles to the present case 

46. The Court observes at the outset that, although the applicant applied for, and was refused, asylum in 

the United Kingdom, she does not complain before the Court that her removal to Uganda would put her 

at risk of deliberate, politically motivated ill-treatment. Her claim under Article 3 is based solely on her 

serious medical condition and the lack of sufficient treatment available for it in her home country.  

47. ln 1998 the applicant was diagnosed as having two AIDS defining illnesses and a high level of 

immunosuppression. As a result of the medical treatment she has received in the United Kingdom her 

condition is now stable. She is fit to travel and will remain fit as long as she continues to receive the 

basic treatment she needs. The evidence before the national courts indicate however, that if the 

applicant were to be deprived of her present medication her condition would rapidly deteriorate and she 

would suffer ill-heath, discomfort, pain and death within a few years (see paragraphs 14-17 above).  

48. According to information collated by the World Health Organization (see paragraph 19 above), 

antiretroviral medication Is available in Uganda, although through lack of resources it is received by only 

half of those in need. The applicant claims that she would be unable to afford the treatment and that it 

would not be available to her in the rural area from which she comes. It appears that she has family 

members in Uganda, although she claims that they would not be willing or able to care for her if she 

were seriously ill.  

49. The United Kingdom authorities have provided the applicant with medical and social assistance at 

public expense during the nine-year period it has taken for her asylum application and claims under 

Articles 3 and 8 of the Convention to be determined by the domestic courts and this Court However, this 

does not in itself entail a duty on the part of the respondent State to continue so to provide for her.  

50. The Court accepts that the quality of the applicant’s life, and her life expectancy, would be affected if  

she were returned to Uganda. The applicant is not, however, at the present time critically ill. The rapidity  

of the deterioration which she would suffer and the extent to which she would be able to obtain access 

to medical treatment, support and care, including help from relatives, must involve a certain degree of 

speculation, particularly in view of the constantly evolving situation as regards the treatment of HIV and 

AIDS worldwide.  

51. In the Court’s view, the applicant’s case cannot be distinguished from those cited in paragraphs 36-

41above. It does not disclose very exceptional circumstances, such as in D. v. the United Kingdom 

(cited  

above), and the implementation of the decision to remove the applicant to Uganda would not give rise to 

a violation of Article 3 of the Convention.”  

 

De strenge principes die het Hof sinds voornoemd arrest D. vs. The United Kingdom in medische zaken 

hanteert, werden bijgevolg in 2008 bevestigd door de Grote Kamer van het EHRM. De zaak N. vs. The 
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United Kingdom handelde over de uitzetting van een hiv-positieve vrouw van het Verenigd Koninkrijk 

naar Oeganda. Zonder medicatie en behandeling zou haar levensverwachting volgens dokters ongeveer 

een jaar bedragen. Het Hof benadrukte dat er slechts sprake kan zijn van een schending van artikel 3 

van het EVRM in het zeer uitzonderlijk geval (“a very exceptional case”), wanneer de humanitaire 

redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn (EHRM 27 mei 2008, grote kamer, N. vs. Verenigd 

Koninkrijk, § 42). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet het recht waarborgt om op het grondgebied van 

een staat te blijven louter om de reden dat die staat betere medische verzorging kan verstrekken dan 

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

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

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

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

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

 

De Grote Kamer handhaafde dan ook de hoge drempel, die door D. vs. The United Kingdom werd 

gesteld. Het EVRM is volgens het Hof immers essentieel gericht op de bescherming van burgerlijke en 

politieke rechten. Volgens het Hof kan artikel 3 van het EVRM niet beschouwd worden als een 

verplichting voor de verdragspartijen om de ongelijkheden tussen landen op vlak van medische 

voorzieningen te overbruggen door het voorzien van gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale 

vreemdelingen. In casu oordeelde het Hof dat uit de beschikbare informatie bleek dat antiretrovirale 

middelen in principe beschikbaar zijn in Oeganda – al geraakten ze wegens een gebrek aan middelen 

vaak maar bij de helft van de personen die deze nodig hadden – en zouden ze niet beschikbaar zijn in 

verzoeksters rurale streek van afkomst en zou ze deze middelen naar eigen zeggen niet kunnen betalen 

noch zou zij op de steun en zorg van de in Oeganda aanwezige familieleden kunnen rekenen. Op het 

moment van de behandeling van de zaak was haar gezondheidstoestand niet kritiek, de snelheid van 

haar achteruitgang was volgens het Hof onderhevig aan een bepaalde graad van speculatie. De Grote 

Kamer kwam tot de conclusie dat er geen sprake was van de zeer uitzonderlijke omstandigheden zoals 

in voornoemd arrest D. vs. The United Kingdom en besloot dat haar uitzetting niet in strijd zou zijn met 

artikel 3 van het EVRM.  

 

Het Hof heeft bijgevolg een zeer bewuste keuze gemaakt om in Grote Kamer de hoge drempel zoals 

gehanteerd sinds voornoemd arrest D. vs. The United Kingdom te behouden. In D. vs. The United 

Kingdom waren de zeer uitzonderlijke omstandigheden volgens het Hof: “only in a very exceptional 

case, where the humanitarian grounds against the removal are compelling. In the D. case the very 

exceptional circumstances were that the applicant was critically ill and appeared to be close to death, 

could not be guaranteed any nursing or medical care in his country of origin and had no family there 

willing or able to care for him or provide him with even a basic level of food, shelter or social support.”  

 

Door zelf een overzicht van zijn rechtspraak te geven van 1997 tot aan dit arrest en door zelf de 

principes op te sommen die hieruit moeten worden afgeleid, laat het Hof er geen twijfel meer over 

bestaan hoe uitzonderlijk de situatie van een ernstig zieke moet zijn alvorens zijn uitzetting in strijd zou 

zijn met artikel 3 van het EVRM.  

 

Illustratief hiervoor is dat sinds D. vs. The United Kingdom geen enkele schending van artikel 3 van het 

EVRM meer werd aanvaard door het Hof inzake de uitzetting van ernstig zieken.  

 

Door te verwijzen naar artikel 3 EVRM en te citeren uit een arrest van het Arbitragehof, thans 

Grondwettelijk Hof, van 13 juni 1997 en uit een arrest van de Raad van 31 juli 2012, waarbij kan worden 

opgemerkt dat de verzoekende partij nalaat te verduidelijken dat zij zich in dezelfde feitelijke situatie 

bevindt als deze die ten grondslag ligt aan genoemde rechtspraak, maakt de verzoekende partij gelet op 

het voorgaande geen schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk.  

 

Ten overvloede wijst de Raad er op dat er geen schending is van artikel 3 EVRM wanneer de 

betrokkene in het land van herkomst de noodzakelijke medische zorgen kan krijgen, ook al zijn die 

zorgen niet van hetzelfde niveau als in het land waar de betrokkene op dat ogenblik verblijft; dat, al zou 

de gezondheidszorg in het herkomstland niet optimaal zijn, dit niet inhoudt dat de noodzakelijke zorgen 

er niet zouden kunnen worden verkregen (RvS 14 februari 2008, nr. 179.633). Evenmin doorslaggevend 

is het gegeven dat een medische behandeling beperkt beschikbaar is omwille van logistieke of 

geografische redenen en dus minder makkelijk te verkrijgen of minder toegankelijk in het land van 

terugkeer dan in de betrokken verdragsluitende staat, hetzij dat financiële toegankelijkheid van de 

beschikbare behandeling ernstige problemen geeft (EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. 
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Zweden; EHRM, 22 juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden; EHRM 25 november 2004, nr. 

25629/04, Amegnigan v. Nederland).  

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

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

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de materiële motiveringsplicht, van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. Evenmin toont zij 

aan dat er sprake is van een kennelijke beoordelingsfout.  

 

Het middel is ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

De verzoekende partij 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

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

door de verwerende partij. 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de tweede bestreden 

beslissing. 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. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien mei tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


