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 nr. 172 429 van 27 juli 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 14 september 2013 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

3 juli 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 

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

van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 mei 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 juni 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE FEYTER, die loco advocaat G. VERGAUWE verschijnt 

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

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Servische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 19 mei 1963.  

 

Op 19 januari 2004 dient de verzoekende partij een eerste asielaanvraag in.  

 

Op 27 oktober 2004 neemt de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken de beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.  

Op 3 december 2010 dient de verzoekende partij een tweede asielaanvraag in.  
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Op 12 januari 2011 sturen de Belgische autoriteiten een terugnameverzoek aan de Italiaanse 

autoriteiten.  

 

Op 28 februari 2011 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet).  

 

Op 15 april 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard. 

 

Op 23 juni 2011 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 18 augustus 2011 stelt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid vast dat 

de verzoekende partij zich niet heeft aangeboden op 5 juli 2011, waardoor zij geacht wordt afstand te 

hebben gedaan van haar asielaanvraag.  

 

Op 22 september 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard. 

 

Op 26 oktober 2011 dient de verzoekende partij een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 16 februari 2012 dient de verzoekende partij een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 17 april 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet d.d. 26 oktober 2011 ontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 17 april 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet d.d. 16 februari 2012 onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 22 juni 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet d.d. 26 oktober 2011 ongegrond wordt verklaard. 

 

Op 25 oktober 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

Op 12 december 2012 dient de verzoekende partij een vijfde aanvraag in om machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 18 december 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de aanvraag op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op dezelfde dag neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding eveneens de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

 

Op 21 mei 2013 dient de verzoekende partij een zesde aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 3 juli 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) de beslissing waarbij de aanvraag op 
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grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. Dit is de 

bestreden beslissing, die op 22 augustus 2013 aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en 

waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 21.05.2013 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

D.(…), S.(…) (R.R.: (…)), Geboren te Zagreb op 19.05.1963  

Bij DVZ eveneens gekend als : D.(…), S.(…) 

S.(…), N.(…) (R.R.: (…)), geboren te Pristina op 15.02.1966  

+ meerderjarige zoon :  

D.(…), S(…) (R.R.: (…)), geboren te Pristina op 27.12.1991 

+ meerderjarige zoon : D.(…), D.(…) (R.R.: (…)), geboren te Belgrado op 29.08.1984  

+ echtgenote D.(…), S.(…) (R.R.: (…)), geboren te Pristina op 02.05.1985  

+ kleinkinderen 

D.(…) , E.(…) (geboren op 30.04.2003) 

D.(…) , E.(…) (geboren op 03.08.2004) 

D.(…) , S.(…) (geboren op 02.04.2008) 

D.(…) , A.(…)  (geboren op 02.04.2008) 

Adres: (…)  

Nationaliteit: Servië 

 

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

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

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk doch ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

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

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

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

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

 

Er werden medische elementen aangehaald door D.(…) S.(…) die echter niet weerhouden kunnen 

worden (zie medisch verslag arts-attaché d.d. 03.07.2013 

 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van 

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

bestuur.  

 

2.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar middel als volgt:  

 

“Schending van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke Dat derhalve moet 

opgemerkt worden dat voornoemd bevel niet conform is aan art. 62 van de Vreemdelingenwet en 

evenmin aan art. 3 van de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

waarin vermeld staat dat "De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. 
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Het verzoek werd afgewezen omdat de ziekte kennelijk niet beantwoordt aan een ziekte voorzien in §1, 

eerste lid van art. 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Art. 9ter.f1 § 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. 

 

De adviserende geneesheer heeft blijkbaar geoordeeld dat verzoeker niet lijdt aan een ziekte die een 

reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit. 

 

Niets is minder waar. 

 

Hij dient om de twee dagen naar de dialyse en het weze duidelijk dat een dergelijke planning niet 

nakomen, fatale gevolgen kan hebben. 

 

Er is geen enkele garantie dat hij hierop aanspraak kan maken. 

 

Een terugkeer vergt tijd voor de nodige aanpassing. 

 

Het is evident dat er bij een terugkeer geen garantie bestaat dat er een behandeling mogelijk zal zijn en 

ook nog tijdig kan worden uitgevoerd. 

 

Men kan er zeker van zijn dat er geen medische dienst verzoeker zal komen opwachten bij zijn 

terugkeer. 

 

Het advies is te algemeen en houdt geen rekening met individuele problemen die ernstig van elkaar 

kunnen verschillen. 

 

De beslissing houdt hiermee geen rekening. 

 

Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur. 

a) Verzoeker heeft een aanvraag overeenkomstig art. 9ter van de Vreemdelingenwet ingediend. 

 

Het is evident dat hiermee een aanvraag wordt ingediend die van levensbelang is gelet op de aard van 

het verzoek. 

 

Zomaar een afwijzing geven op basis van een advies waarvan verzoeker geen kennis heeft, is al niet 

correct. 

 

Een advies van een dokter die al helemaal geen contact heeft gehad met de 'patiënt' is al evenmin 

overtuigend. 

Hoe kan een dokter een beoordeling geven nopens de ziekte van een persoon die hij helemaal niet 

heeft gezien en gesproken. 
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De wet voorziet duidelijk dat de geneesheer de vreemdeling kan onderzoeken en desgevallend advies 

van deskundigen kan inwinnen. 

 

In casu laat de arts-attaché het werk doen door een arts-adviseur. 

 

Ofschoon de ziekte levensbedreigend is, gelet op het attest van de geneesheer zoals blijkt uit de 

gevolgen ervan binnen de maand, heeft de arts geoordeeld dit niet te moeten doen en zonder enig 

onderzoek beslist dat de ziekte niet levensbedreigend was. 

 

De vraag stelt zich zelfs of dit deontologisch kan verantwoord worden. 

 

Een controlearts die zonder enig onderzoek een beslissing neemt in een dergelijk cruciaal probleem. 

 

In sociale zaken zal de controlearts steeds een 'controle' uitoefenen alvorens hij een beslissing neemt. 

 

Patiënten zijn mensen en geen papieren. 

 

Nu de beslissing is gebaseerd op een dergelijk verslag of advies moet dan ook gesteld worden dat zij 

niet zorgvuldig is gemotiveerd en dient zij op die grond nietig te worden verklaard.” 

 

2.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 9ter, §1, laatste lid, van de vreemdelingenwet 

bepaalt wat volgt: 

(…). 

 

Uit deze wettelijke bepaling blijkt duidelijk dat het de ambtenaar-geneesheer is die beschikt over de 

beoordelingsbevoegdheid. De ambtenaar-geneesheer hoeft niet in debat te gaan met de arts die het 

standaard medisch attest heeft ingevuld, noch moet hij motiveren waarom hij van dit attest "afwijkt'. De 

wet voorziet enkel dat het de ambtenaar-geneesheer is die de bevoegdheid heeft om te oordelen. 

 

In elk geval is de ambtenaar-geneesheer of adviserend arts in geen geval verplicht, louter omwille van 

het feit dat de betrokkene een specialist heeft geconsulteerd, om op zijn beurt een specialist te 

consulteren of om de betrokkene persoonlijk te onderzoeken. Dit zou de ambtenaar-geneesheer of 

adviserend arts er in praktijk al gauw toe verplichten bij quasi elke aanvraag over te gaan tot de 

consultatie van een specialist of de betrokkene te onderwerpen aan een onderzoek. 

 

Een dergelijke interpretatie gaat voorbij aan artikel 9ter, dat voorziet dat de beoordeling in beginsel 

gebeurt door de ambtenaar-geneesheer, behalve in het geval van gerede twijfel, wat in casu niet het 

geval blijkt te zijn. 

 

Bovendien wordt de ziekte van verzoeker geenszins ontkend door de arts-adviseur. Evenmin maakt 

verzoeker concreet aannemelijk dat de noodzakelijke behandeling niet in Servië beschikbaar of 

toegankelijk zou zijn. Hij beperkt zich tot blote beweringen, die de objectieve vaststellingen, zoals zij 

blijken uit het advies van de arts-adviseur d.d. 3 juli 2013, niet kunnen ontkrachten. 

 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

2.1.3. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde 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 ze heeft 

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

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en 

in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd 

genomen. In de motivering van de bestreden beslissing worden de feitelijke overwegingen 

weergegeven. Zo stelt de verwerende partij dat het medisch probleem niet kan worden weerhouden om 
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een verblijfsvergunning te bekomen. De verwerende partij verwijst hierbij naar het advies van de 

ambtenaar-geneesheer die in een gesloten omslag bij de bestreden beslissing ter kennis is gebracht. 

Derhalve stelt de verwerende partij dat uit het voorgelegd medisch dossier niet kan worden afgeleid dat 

betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit of dat 

de 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 wordt in de bestreden beslissing gesteld dat het niet is 

bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land van gewoonlijk verblijf een inbreuk 

uitmaakt op de Europese Richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van het EVRM. In de bestreden 

beslissing wordt ook uitdrukkelijk verwezen naar de juridische grondslag, namelijk artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt:  

 

“§ 1 

De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige 

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

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

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

het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

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

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

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

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

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

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

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

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

noodzakelijk geachte behandeling. 

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

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

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

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

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

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

(…)” 

 

In de bestreden beslissing wordt ook gewezen op het verslag van de ambtenaar-geneesheer. Dit 

verslag maakt integraal deel uit van de bestreden beslissing. De motivering in het verslag moet dus 

eveneens voldoen aan de motiveringsplicht, die op de bestuurshandelingen rust.  

 

De ambtenaar-geneesheer bracht op 3 juli 2013 volgend advies uit met betrekking tot de verzoekende 

partij:  

 

“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 21.05.2013. 

 

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen: 

Voorgelegde medische attesten: 

• Medisch getuigschrift de dato 19/04/2013 van dr. S.(…) S.(…). Coronair lijden, type 2 diabetes, 

hypertensie, retinopathie en dialyse wegens chronisch nierfalen. 

 

Bespreking van het medisch dossier: 

Uit dit medisch dossier bestaande uit bovenvermelde medisch attest blijkt dat deze 50-jarige man van 

Servische origine chronisch gedialyseerd moet worden wegens chronisch nierfalen. Er is tevens sprake 

van coronair lijden, hypertensie en retinopathie. 

Het is noodzakelijk dat de nierdialyse gecontinueerd wordt. 

Voor de hypertensie en het coronair lijden krijgt de betrokkene behandeling met Cozaar® plus, 

Emconcor® Asaflow® en Lipitor® . 

Voor de diabetes mellitus krijgt de betrokkene insuline. Periodieke controle van de diabetes kan zowel 

bij een internist als bij een endocrinoloog. 

De overige medicijnen zijn niet levensnoodzakelijk. 
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Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in Servië: 

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

administratief dossier van de betrokkene): 

 

(1) Informatie afkomstig van International SOS van 14/10/2011 met uniek referentienummer BMA-3645. 

(2) Informatie afkomstig van International SOS van 28/08/2012 met uniek referentienummer BMA 4298. 

(3)  Informatie afkomstig van International SOS van 04/09/2012 met uniek referentienummer BMA 4301. 

(4) Informatie afkomstig van International SOS van 17/12/2012 met uniek referentienummer BMA 4463. 

 

Alle nodige faciliteiten voor een adequate gespecialiseerde opvolging en behandeling van de 

betrokkene zijn beschikbaar? 

Chronische hemodialyse en medische opvolging door een nefroloog zijn mogelijk. 

Wat betreft de hypertensie en het coronair lijden kan de betrokkene opgevolgd worden door een 

cardioloog. De alhier gegeven therapie kan worden verdergezet: Asaflow® (acetylsalicylzuur) is 

beschikbaar, Lipitor® (aterovastatine) is beschikbaar, Emconcor® (bisoprolol) kan vervangen worden 

door een andere p-blokker: atenofol of metoprolol, Cozaar® plus een combinatiepreparaat van losartan 

en hydrochlorothiazide kan vervangen worden door beide bestanddelen afzonderlijk. 

De diabetes mellitus kan opgevolgd worden door een internist. Alle bestaande types insuline zijn 

beschikbaar: kortwerkende, middellang werkende en langwerkend zodat diabetes adequaat behandeld 

kan worden. 

 

Toegankelijkheid van de noodzakelijke medische zorgen in Servië: 

Dusdanig stelt zich de vraag naar de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen in het 

herkomstland van betrokkene, zijnde Servië. Uit informatie beschikbaar in het administratief dossier 

blijkt het volgende: 

 

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

behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst sterk uiteen kan lopen afgegeven 

worden. Naast de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land 

waar de aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde evaluatie 

ook plaats op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. Rekening 

houdend met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale gezondheidssystemen zeer 

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

internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds.... Het gaat dus om een 

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

ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het systeem dat in 

België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden toegekend 

aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit zou zijn 

dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling van de 

verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat deze 

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

 

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

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

ziekteverzekering die zowel werknemers, zelfstandigen, gepensioneerden als uitkeringsgerechtigden 

insluit. Voor sociaal kwetsbare personen is de verzekering gratis, daar de staat de bijdragen voor deze 

personen betaalt. Deze verzekering geeft toegang tot de publieke gezondheidszorg. 

 

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

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

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

met weinig inkomsten - moet de patiënt helemaal niets 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). 

 

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

bijgedragen heeft gedurende de laatste 18 maanden. 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 5.254 RSD per maand (53,5 euro), een familie 
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bestaande uit 5 personen 10.514 RSD per maand (107,2 euro). Dit kan nog aangevuld worden met 

andere sociale uitkeringen. 

 

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

41 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 geldt de beslissing eveneens voor de meerderjarige zonen en de schoondochter van 

betrokkene. We kunnen er dus vanuit gaan dat zij hun steentje kunnen bijdragen in de financiële 

situatie. In het dossier bevindt zich namelijk geen enkele aanwijzing dat zij arbeidsongeschikt zouden 

zijn. 

 

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

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

medische bijstand) nodig heeft kan betrokkene vergezeld worden door een (medische) begeleider tot 

aan de eindbestemming. 

 

Dit alles in overweging genomen kan gesteld worden dat betrokkene aanspraak kan maken op een 

medische behandeling, en er dan ook geen bezwaar bestaat tegen een terugkeer naar het 

herkomstland van betrokkene, zijnde Servië. 

 

Conclusies: 

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 bestaan in het herkomstland. 

Op basis van de vermelde medische gegevens kan er geen contra-indicatie om te reizen weerhouden 

worden. 

Verder is er geen mantelzorg nodig omwille van de vermelde aandoeningen. 

 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land van herkomst 

of het land waar hij verblijft.” 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

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

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

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.1.3.1. Waar de verzoekende partij de inhoudelijke motieven van de bestreden beslissing bekritiseert, 

voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu eveneens nazicht in van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, daar dit de juridische basis vormt van de bestreden beslissing en de verzoekende 

partij ook de schending van dit artikel opwerpt.  
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Artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in die 

onafhankelijk van elkaar moeten worden getoetst. Het gaat om verschillende hypotheses waarvan de 

laatste losstaat van en verder gaat dan de voorziene hypotheses inzake een ziekte die een reëel risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit die de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 van 

het EVRM omvatten (cf. RvS 28 november 2013, nrs. 225.632 en 225.633 en RvS 29 januari 2014, nr. 

226.651) en de zogenaamde hoge drempel bepaald door de rechtspraak van het EHRM, die zich in se 

beperkt tot de gevallen waarin de aandoening een risico inhoudt voor het leven gezien de kritieke 

gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. Concreet houdt artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet in dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die actueel lijdt aan een 

levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke integriteit, 

d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit moet imminent 

aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. Anderzijds is er het geval van de 

vreemdeling bij wie er actueel geen reëel risico is voor diens leven of fysieke integriteit en die dus in 

principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling voorhanden is voor zijn ziekte of 

aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het risico loopt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval geen acute levensbedreigende ziekte, 

er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 

5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073).  

 

De Raad benadrukt in dit verband dat het onderzoek en de appreciatie van de door de vreemdeling 

aangebrachte medische gegevens uitsluitend tot de bevoegdheid van de arts-adviseur behoren en het 

de Raad niet toekomt de beoordeling van de arts-adviseur te betwisten (RvS 15 januari 2014, nr. 10.218 

(c)). De Raad kan slechts nagaan of de bevindingen van de arts-adviseur niet gebaseerd zijn op een 

gebrekkige of onjuiste feitenvinding en of geen incorrecte toepassing werd gemaakt van de 

toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen. 

 

De verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift dat zij lijdt aan een aandoening die vereist dat zij om 

de twee dagen dialyse krijgt. Indien deze behandeling niet gevolgd wordt, kan de aandoening fatale 

gevolgen hebben. De verzoekende partij betoogt dat er geen enkele garantie is dat zij een behandeling 

zal kunnen volgen in Servië in het geval van een terugkeer naar haar land van herkomst. De 

verzoekende partij meent dat het advies van de ambtenaar-geneesheer te algemeen is en geen 

rekening houdt met de individuele problemen van de verzoekende partij. Bovendien betoogt de 

verzoekende partij dat de ambtenaar-geneesheer geen zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd daar zij de 

verzoekende partij niet gezien, gehoord of zelf onderzocht heeft.  

 

Uit de lezing van de bestreden beslissing en het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat de 

beide mogelijkheden van artikel 9ter, §1, van de Vreemdelingenwet onderzocht zijn geweest. De 

ambtenaar-geneesheer stelt immers dat de verzoekende partij lijdt aan chronisch nierfalen. Bovendien 

heeft de verzoekende partij ook coronair lijden, hypertensie, retinopathie en diabetes mellitus. De 

ambtenaar-geneesheer beschouwt de voortdurende nierdialyse dan ook als noodzakelijk. De 

aandoening van de verzoekende partij wordt, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij aanhaalt, wel 

degelijk aanvaard. In de conclusie stelt de ambtenaar-geneesheer echter dat er geen contra-indicatie 

om te reizen weerhouden kan worden en dat er geen mantelzorg nodig is. De eerste mogelijkheid van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet kan in casu dus niet aanvaard worden.  

 

Ook de tweede mogelijkheid van artikel 9ter, §1, van de Vreemdelingenwet is onderzocht geweest. De 

ambtenaar-geneesheer heeft uitgebreid gemotiveerd waarom zij van mening is dat de noodzakelijke 

behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Servië voor de verzoekende partij. Zo stelt zij dat de 

verschillende medicijnen of hun alternatieven beschikbaar zijn in Servië. De verzoekende partij kan 

tevens opgevolgd worden door een nefroloog, een cardioloog en een internist. Wat de toegankelijkheid 

van de behandeling betreft in Servië, stelt de ambtenaar-geneesheer dat in Servië een 

ziekteverzekering verplicht is en dat deze verzekering toegang geeft tot de publieke gezondheidszorg. 

De bijdrage in de kosten van de zorgen wordt bepaald in functie van de inkomsten van de verzekerde 

en de familieleden. In het meest voordelige geval dient de patiënt helemaal niets zelf te betalen. De 

ambtenaar-geneesheer legt verder het principe van een invaliditeitsuitkering en werkloosheidsuitkering 

in Servië uit. De ambtenaar-geneesheer stelt voorts dat de verzoekende partij in haar land van herkomst 

geholpen kan worden door familie, vrienden of kennissen. De ambtenaar-geneesheer verwijst ook naar 

de meerderjarige zonen en naar de schoondochter van de verzoekende partij die ook een steentje 

kunnen bijdragen. De ambtenaar-geneesheer besluit dat de verzoekende partij aanspraak kan maken 

op een medische behandeling en dat er geen bezwaar bestaat tegen een terugkeer naar Servië. 
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Hierdoor kan de verzoekende partij dus ook geen verblijfsmachtiging bekomen op grond van de tweede 

mogelijkheid in artikel 9ter, §1, van de Vreemdelingenwet.  

 

Door louter te stellen dat de verzoekende partij wel lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor 

haar leven of fysieke integriteit, weerlegt de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

en het advies van de ambtenaar-geneesheer niet. Noch weerlegt de verzoekende partij de motieven 

door te stellen dat er geen garantie is op een behandeling in Servië, wanneer zij deze stelling niet verder 

concretiseert of verduidelijkt en tevens nalaat om hiervan een begin van bewijs voor te leggen. De 

verzoekende partij laat tevens na te verduidelijken met welke individuele problemen de verwerende 

partij of de ambtenaar-geneesheer geen rekening hebben gehouden. Dergelijke blote beweringen 

kunnen niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden.  

 

Waar de verzoekende partij stelt dat de ambtenaar-geneesheer haar had moeten onderzoeken of 

advies van een deskundige had moeten inwinnen, wijst de Raad eerst op het feit dat de ambtenaar-

geneesheer de aandoening van de verzoekende partij niet betwist en dat hij een behandeling 

noodzakelijk acht. Dit blijkt duidelijk uit het advies van de ambtenaar-geneesheer. De Raad stelt vast dat 

verzoekende partij niet concretiseert op welke wijze een persoonlijk onderzoek of een advies van een 

deskundige tot een andere, gunstigere beoordeling had kunnen leiden, zodat zij zich in wezen beperkt 

tot een algemeen betoog dat de motieven in het medisch advies niet kan weerleggen. 

 

Bovendien  bepaalt artikel 9ter, §1, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk dat de medische 

appreciatie van een aanvraag tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet enkel 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer (zie in die zin ook memorie van toelichting bij de wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen waarbij artikel 9ter in de 

Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2478/001, 35): “De appreciatie van 

de bovenvermelde elementen wordt overgelaten aan een ambtenaar-geneesheer die een advies 

verschaft aan de ambtenaar die de beslissingsbevoegdheid heeft over de verblijfsaanvraag. Deze 

ambtenaar-geneesheer behoort administratief wel tot de Dienst Vreemdelingenzaken, maar wordt 

volledig vrijgelaten in zijn appreciatie van medische elementen, waarbij de eed van Hippocrates geldt.”). 

Artikel 9ter § 1, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet voorziet in de mogelijkheid voor de ambtenaar-

geneesheer om, indien hij dit nodig acht, een bijkomend advies in te winnen van deskundigen of om de 

vreemdeling te onderzoeken. De keuze om een beroep te doen op een deskundige of de vreemdeling te 

onderzoeken, behoort tot de autonome appreciatie van de ambtenaar-geneesheer. Het is de 

ambtenaar-geneesheer aldus toegestaan om zich voor zijn advies louter te baseren op de neergelegde 

medische attesten zonder een medisch onderzoek te voeren of zonder een bijkomend advies van een 

deskundige te vragen indien hij de mening is toegedaan dat hij ook zonder dergelijk advies of onderzoek 

een onderbouwd advies kan geven. Deze beoordeling komt enkel de ambtenaar-geneesheer toe. De 

ambtenaar-geneesheer dient evenmin van een bijzondere expertise blijk te geven om het ingediende 

medisch attest te beoordelen en hij is 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 zou zijn opgesteld.  

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij 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. Een schending van de materiële motiveringsplicht juncto artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

2.1.3.2. De verzoekende partij heeft geen gegrond middel ontwikkeld. Het beroep tot nietigverklaring 

dient verworpen te worden.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig juli tweeduizend zestien 

door: 
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mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


