
  

 

 

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 

 

 
 

 nr. 189 996 van 20 juli 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 10 februari 

2015 hebben 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 en 

Administratieve Vereenvoudiging van 22 januari 2015 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 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 ongegrond wordt verklaard en tot afgifte 

van de bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13). 

 

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 28 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de verzoekende partijen, 

en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 24 mei 2011 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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). 

 

1.2. Op 2 augustus 2011 wordt de aanvraag vermeld in punt 1.1. ontvankelijk verklaard. 

 

1.3. Op 5 februari 2014 stelt de ambtenaar-geneesheer een medisch advies op. 

 

1.4. Op 6 februari 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 

1.1. ongegrond wordt verklaard. Tegen voormelde beslissing dienen de verzoekende partijen een 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.5. Op 13 mei 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de beslissing vermeld in punt 

1.4. wordt ingetrokken. 

 

1.6. Op 16 juni 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 

1.1. ongegrond wordt verklaard. Tegen voormelde beslissing dienen de verzoekende partijen een 

beroep in bij de Raad. 

 

1.7. Op 6 augustus 2014 neemt de gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de beslissing 

vermeld in punt 1.6. wordt ingetrokken. 

 

1.8. Op 26 augustus 2014 neemt de gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de aanvraag 

vermeld in punt 1.1. ongegrond wordt verklaard. Op dezelfde dag neemt de gemachtigde ten aanzien 

van beide verzoekende partijen een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Tegen voormelde beslissingen dienen de verzoekende partijen een beroep in bij de Raad. 

 

1.9. Op 26 augustus 2014 neemt de gemachtigde van de Minister van Justitie, belast met Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ten aanzien van beide verzoekende partijen 

een beslissing houdende een inreisverbod. Tegen voormelde beslissingen dienen de verzoekende 

partijen een beroep in bij de Raad. 

 

1.10. Bij arrest nr. 135 533 van 18 december 2014 vernietigt de Raad de beslissingen vermeld in punt 

1.8. 

 

1.11. Bij arrest nr. 135 534 van 18 december 2014 vernietigt de Raad de beslissingen vermeld in punt 

1.9.  

 

1.12. Bij arrest nr. 136 329 van 15 januari 2015 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.6. 

 

1.13. Bij arrest nr. 136 330 van 15 januari 2015 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.4. 

 

1.14. Op 22 januari 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. 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 24.05.2011 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

(…) 

 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 
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Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 02.08.2011, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden: 

 

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

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

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

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

 

Er werden medische elementen aangehaald voor K.F. (…), die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts-adviseur d.d. 20.01.2015 in gesloten omslag). 

 

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). 

 

Dat in het verzoekschrift ook argumenten worden aangevoerd welke geen betrekking hebben op de 

medische toestand van betrokkenen (verzoekster zou nooit in aanraking zijn gekomen met het 

Belgische gerecht of de politie, zou geen gevaar betekenen voor de maatschappij en nooit overlast 

hebben bezorgd). Dat met de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 duidelijk een onderscheid werd aangebracht in twee verschillende procédures, m.n. ten eerste het 

artikel 9ter als een unieke procédure voor in België verblijvende personen met een medische 

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

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

verkrijgen. 

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

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

gegeven. 

 

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

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

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf.”  

 

1.15. Op 22 januari 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging ten aanzien van beide verzoekende partijen een beslissing houdende 

een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit zijn de tweede en de derde bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partijen werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet 

kan worden ingegaan op de vraag van de partijen om de kosten van het geding ten laste van de 

tegenpartij te leggen. 

 

3. Over de samenhang  

 

3.1. De verwerende partij merkt in haar nota met opmerkingen in hoofdorde op dat bij gebrek aan 

voldoende samenhang tussen de bestreden beslissingen het beroep in beginsel slechts ontvankelijk is 

ten aanzien van de beslissing die het voornaamste onderwerp uitmaakt van het verzoekschrift, zijnde de 

eerste bestreden beslissing. De verwerende partij licht toe als volgt: 

"In het belang van een goede rechtsbedeling moet degene die op de rechter een beroep doet voor elke 

vordering een afzonderlijk geding aanspannen, om zo de rechtsstrijd overzichtelijk te houden en een 
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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 verzoeker' 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 réglementaire 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 .en 

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

rechtshandeling een verschillend belang voor de verzoekende partij vertoont, 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, l. 

Afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 65-71)." (R.v.V., Algemene Vergadering, 23 

oktober 2013, nr. 112.576): 

De beslissing die een beoordeling van dé aanvraag ingediend bij toepassing van artikel 9ter van de wet 

van 15 december 1980 inhoudt, berust op een afzonderlijke rechtsgrond en heeft een andere feitelijke 

grondslag dan het bevel om het grondgebied te verlaten, dat de vaststelling van het illegaal verblijf op 

grond van artikel 7 van de wet van 15 december 1980 inhoudt. 

Een mogelijke onregelmatigheid in de besluitvorming ex artikel 9ter van de wet van '15 december 1980 

heeft niet ipso facto tot gevolg dat een bevel om het grondgebied te verlaten zelf niet op wettige wijze tot 

stand is gekomen en kan bestaan. 

Het loutere gegeven dat een eventuele nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing zou leiden tôt 

de afgifte van een attest van immatriculatie en derhalve tot de opschorting van de terugkeerverplichting, 

doet op zich geen afbreuk aan de wettigheid van het bevel om het grondgebied te verlaten. De wetgever 

heeft niet voorzien - in een opschortende werking van een beroep tot nietigverklaring gericht tegen een 

'ongegrondheidsbeslissing ex artikel 9ter van de wet van 15 december- .1980. Het indienén van een' 

dergelijk beroep of de mogelijkheid daartoe staat niet in de weg dat een verwijderingsbeslissing wordt 

genomen en . de rechtsgrond noch de feitelijke grond van een dergelijke beslissing wordt door het 

inleiden van de bedoelde beroepsprocedure aangetast. 

Bijgevolg is het beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen de- tweede bestreden beslissingen, bij gebrek 

aan voldoende samenhang tussen de bestreden beslissingen, onontvankelijk.” 

 

3.2. Meerdere beslissingen kunnen slechts ontvankelijk als één enkele rechtszaak aanhangig worden  

gemaakt indien bij uitzondering de goede rechtsbedeling daardoor wordt bevorderd, meer bepaald 

indien de beslissingen, wat hun voorwerp of wat hun grondslag betreft, zo nauw samenhangen dat 

vaststellingen gedaan met betrekking tot één beslissing een weerslag zullen hebben op de uitkomst van 

een andere. 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). 

 

Niettegenstaande het feit dat beide bestreden beslissingen formeel steun vinden in een andere bepaling 

uit de vreemdelingenwet, stelt de Raad vast, op basis van de feitelijke gegevens in het dossier, dat de 

gemachtigde het nuttig en noodzakelijk heeft geacht om over te gaan tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, eerst nadat werd beschikt over de door verzoekende partijen ingediende 

aanvraag om verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Daarnaast 

wijst de Raad op het feit dat de beslissingen tezelfdertijd werden genomen door dezelfde gemachtigde, 

en op dezelfde datum aan de verzoekende partijen werden betekend. Gelet op deze omstandigheden is 

de Raad van oordeel dat beide bestreden beslissingen een zodanige graad van samenhang vertonen 

dat het in het kader van een goede rechtsbedeling gepast voorkomt deze samen te behandelen.  

 



  

 

 

 

 

RvV  X - Pagina 5 

 

 

4. Over de ontvankelijkheid 

 

4.1. In ondergeschikte orde stelt de verwerende partij in haar verweernota dat het beroep niet 

ontvankelijk is bij gebrek aan het rechtens vereiste belang in zoverre het gericht is tegen de tweede en 

de derde bestreden beslissing. De verwerende partij zet haar exceptie van onontvankelijkheid uiteen als 

volgt: 

 

“De. verwerende partij merkt in ondergeschikte orde op dat het bevel om het grondgebied te verlaten 

gesteund werd op artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

"Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch . toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

120 bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven : 

- 2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd" 

Overeenkomstig voormelde bepaling moet de gemachtigde van de staatssecretaris in geval van artikel 

7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet een bevel geven het grondgebied te verlaten. Het betreft 

derhalve een gebonden bevoegdheid, die elke discretionaire appreciatie dienaangaande uitsluit. 

Verzoekers betwisten niet langer in het Rijk te verblijven dan het toegestane verblijf van 90 dagen op 

180 dagen, zoals voorzien in artikel 20 van het uitvoeringsovereenkomst van Schengen. 

'Een eventuele vernietiging van de thans bestreden beslissing kan hen dan ook geen voordeel 

opleveren. In voorkomend geval vermag de gemachtigde van de staatssecretaris niets anders dan .in- 

uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet hen opnieuw een bevel te geven het 

grondgebied te verlaten. 

Verzoekers maakt voorts geen schending aannemelijk van een hogere rechtsnorm. 

Bij gebrek aan het rechtens vereiste belang is de vordering, gericht tegen de bijlagen 13 van 22 januari 

2015 niet ontvankelijk.” 

 

4.2. De Raad dient op te merken dat er echter gevallen denkbaar zijn waarin de afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten, zelfs uit hoofde van een gebonden bevoegdheid, bekleed is met een 

onwettigheid. Steeds dient te worden onderzocht of de verzoekende partijen een dergelijke 

onwettigheid, klevend aan het bevel om het grondgebied te verlaten, in hun middelen hebben 

aangevoerd (cf. RvS 9 maart 2004, nr. 129.004). Daarenboven mag geen bevel worden gegeven 

wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM, cf. RvS 26 

augustus 2010, nr. 206.948). Dit blijkt ook uit het gestelde in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen de schending inroepen van hogere rechtsnormen, 

waaronder artikel 3 van het EVRM. Door te stellen van oordeel te zijn dat de verzoekende partijen geen 

schending van hogere rechtsnormen aannemelijk maken, loopt de verwerende partij vooruit op het 

onderzoek van dit middel door de Raad. Er kan niet zonder meer worden gesteld dat de verzoekende 

partijen geen belang hebben bij de nietigverklaring van de tweede en de derde bestreden beslissing.  

 

4.3. De opgeworpen exceptie dient derhalve te worden verworpen. 

 

5. Onderzoek van het beroep 

 

5.1. In een eerste middel, dat volledig gericht is tegen de eerste bestreden beslissing, voeren de 

verzoekende partijen de schending aan van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, van de beginselen 

van behoorlijk bestuur, meer bepaald het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, van de 

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

bestuurshandelingen en van de materiële motiveringsplicht. De verzoekende partijen menen ook dat er 

sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

 

De verzoekende partijen menen dat de voormelde beginselen en bepalingen geschonden zijn doordat 

de verwerende partij geen afdoende onderzoek heeft gevoerd naar de bereikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de medische behandelingen in Servië.  
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5.1.1. De verzoekende partijen lichten hun eerste middel onder meer toe als volgt: 

 

“Overigens werd door verwerende partij in wezen louter nagegaan of bepaalde medicatie aanwezig is in 

het land van herkomst. Evenwel moet hierbij worden opgemerkt dat dit niet voor alle medicamenten 

werd nagegaan.  

 

De raadsman van verzoekers stuurde immers op 31 januari 2014 een fax met een bijkomende medische 

getuigschrift dd. 27.01.2014 van psychiater Dr. D’HONDT. 

 

In het medisch getuigschrift werden evenwel naast een actuele behandeling met topamax, Zolpidem en 

Redomex, ook nog melding gemaakt van de medicamenten paroxetine, lodexal, olanzapine, 

omeprazole en panadol.  

 

Uit het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat – hoewel dit attest wel wordt vermeld – 

er inhoudelijk niet volledig rekening mee gehouden werd en derhalve niet werd nagegaan of de 

medicijnen (lodexal, olanzapine, omeprazole en panadol) in het land van herkomst beschikbaar zijn 

(schending van de motiveringsplicht, minstens van het zorgvuldigheidsbeginsel).  

 

Enkel voor zolpidem, redomex en paroxetine werd zulks nagegaan. Enkel voor Omeprazole werd 

gesteld dat deze behandeling niet essentieel zou zijn omdat de aandoening banaal zou zijn. De 

ambtenaar-geneesheer leidt zulks evenwel enkel af uit de stelling dat nooit een gastroscopie werd 

verricht.” 

 

5.1.2. De verwerende partij repliceert hierop in haar nota als volgt: 

 

“Verzoekers kunnen bovendien geenszins voorhouden als zou de ambtenaar-geneesheer geen 

rekening hebben gehouden met het medisch getuigschrift van dr. D'Hont van 27 januari 2014. 

'Zoals verzoekers zelf aangeven werd dit medisch getuigschrift opgenomen in het medisch advies ,d.d. 

20 januari 2015. De ambtenaar-geneesheer stelt dat uit dit attest blijkt dat verzoekster lijdt aan een 

Posttraumatisch stress-stoornis en spanningshoofdpijn. 

Hij voerde derhalve verder het onderzoek naar de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de 

psychofarmaca en psychotherapie in het land van herkomst uit. 

Verzoekers stellen dat de beschikbaarheid van de volgende medicatie niet werd onderzocht: 

- Lodexal: 

(…) 

- Olanzapine 

Dit betreft medicatie die, kan worden ingenomen voor de posttraumatische stressstoornis. De 

ambtenaar-geneesheer ging evenwel de beschikbaarheid van antidepressiva na in het land van 

herkomst. Hij stel dat Zolpidem beschikbaar is . Redomex(amitriptyne), venlafaxine en paroxetine 

kunnen vervangen worden door alternatieve antidepressiva zoals escitalopgram, sertaline of citalopram 

die zeker beschikbaar zijn: Er kan geopteerd worden om 2 antidepressiva te combineren of één 

antidepressivum aan een hogere dosis. 

Derhalve werd de noodzakelijke medicatie beschikbaar bevonden in Servië. 

- Omeprazole: 

(…) 

- Panadol : 

(…) 

Verzoekers hun kritiek als zou de ambtenaar-geneesheer geen rekening hebben gehouden met het 

attest van dr. D'Hondt, is derhalve geenszins ernstig. 

Het medisch advies komt overigens volledig te gemoed aan het arrest van de Raad nummer 135.533 

van 18 december 2014. De Raad oordeelde dat de ambtenaar-geneesheer geen standpunt had 

ingenomen over de beschikbaarheid en vervangbaarheid van het geneesmiddel Paroxetine, zoals 

voorgeschreven door de behandelende psychiater. Thans wordt in het medisch advies van 20 januari 

2015 aangegeven dat Redomex(amitriptyne), venlafaxine en paroxetine kunnen vervangen worden door 

alternatieve antidepressiva zoals escitalopgram, sertaline of citalopram die zeker beschikbaar zijn.” 
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5.1.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde de verplichting op zijn beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor dit 

beginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Het past om, alvorens de door 

verzoekers aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel te onderzoeken, het wettelijk kader 

te schetsen. De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, 

waarvan de verzoekende partijen ook de schending aanvoeren. 

 

Artikel 9ter, §1 van de vreemdelingenwet bepaalt wat 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 verwezen naar de juridische grondslag ervan, met name artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet, en naar het advies van de ambtenaar-geneesheer, die de medische 

elementen die voor de tweede verzoekende partij werden aangevoerd op 22 januari 2015 heeft 

onderzocht en daarop concludeerde dat “op basis van de vermelde medische gegevens […] er geen 

contra-indicatie om te reizen [kan] weerhouden worden. Verder is er geen mantelzorg nodig omwille van 

de vermelde aandoeningen. 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. Derhalve 

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

land waar zij verblijft.” Derhalve, zo besluit de verwerende partij in de eerste bestreden beslissing, 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 en evenmin 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. 

Uit deze motieven blijkt dat de verwerende partij zich bij het nemen van de bestreden beslissing voor 

wat betreft de medische argumenten volledig gesteund heeft op het advies van de ambtenaar-

geneesheer, dat moet worden beschouwd als integraal deel uitmakend van de bestreden beslissing. 

 

Dit advies luidt, voor wat de relevante onderdelen betreft, als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor medische evaluatie van de gezondheidstoestand aangehaald door 

genoemde persoon in het kader van haar vraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend 

op 24.05.2011. 

 

Voorgelegde medische attesten: 
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 Medisch getuigschrift de dato 20/05/2011 van dr. Willems Piet. Depressie, posttraumatisch stress-

syndroom. 

 Medisch verslag, vertaald door beëdigd vertaler, van dr. Radovan B.Kostic, Servië. De diagnoses 

die uit het verslag te halen zijn, zijn AHT, chronische anemie, migraine en sub-depressieve stoornis. 

 Medisch getuigschrift de dato 28/09/2011 van dr. Willems Piet. Depressie, posttraumatisch stress-

syndroom. 

 Consultatieverslag de dato 18/01/2012 van dr. D. Nuytte. Depressieve en regressieve evolutle, 

spanningshoofdpijn. 

 Consultatieverslag de dato 13/03/2012 van dr. Peeters M.J. Sterk theatrale component. 

 Protocol RX cervicale en thoracolumbale wervelzuil en bekken de dato 31/07/2012 van dr. 

Surjadjaja Agus. Geen significante afwijkingen. 

 Medicatievoorschriften de dato 05/12/2012 van dr. Nathalie Lenders. 

 Medisch getuigschrift de dato 26/12/2012 van dr. Nathalie Lenders. Chronische hoofdpijn, 

posttraumatisch stress-syndroom, chronische nekpijn en dorsalgie. 

 Medisch attest, niet gedateerd van dr. Nathalie Lenders. Posttraumatische stress-stoornis. 

 Consultatieverslag de dato 01/03/2013 van dr. M. Vervaeck. Chronische spanningshoofdpijn, PTSS. 

 Consultatieverslag de dato 08/03/2013 van dr. Vervaeck. Chronische spanningshoofdpijn, 

posttraumatische stress-stoornis. 

 Medisch getuigschrift de dato 27/03/2013 van dr. Nathalie Lenders. PTSS, gastritis, chronische 

hoofdpijn. 

 Consultatieverslag de dato 07/06/2013 van dr. Frederick Debruyne. Hoofdpijn, mogelijks anaigetica-

geïnduceerd, migraineuze kenmerken. 

 Medisch getuigschrift de dato 26/06/2013 van dr. Nathalie Lenders. Hoofdpijn, posttraumatisch 

stress-syndroom. 

 Consultatieverslag de dato 23/07/2013 van dr. Frederick Debruyne. Hoofdpijn, migraineuze 

kenmerken. 

 Consultatieverslag de dato 02/08/2013 (uitgavedatum 26/12/2013) van dr. P. D' Hon. 

Posttraumatische stress-stoornis. 

 Consultatieverslag de dato 10/09/2013 (uitgavedatum 26/12/2013) van dr. Frederick Debruyne. 

Spanningshoofdpijn met migraineuze componenten.  

 Medisch getuigschrift de dato 02/10/2013 van dr. Nathalie Lenders. Posttraumatisch stress-

syndroom, angststoomis. 

 Consultatieverslag de dato 10/09/2013 van dr. Frederick Debruyne. Spanningshoofdpijn met 

migraineuze kenmerken. 

 Consultatieverslag de dato 15/10/2013 van dr. Frederick Debruyne. Spanningshoofdpijn met 

migraineuze kenmerken. 

 Consultatieverslag de dato 19/11 /2013 van dr. Frederick Debruyne. Spanningshoofdpijn met 

migraineuze kenmerken. 

 Medisch getuigschrift de dato 26/12/2013 van dr. Nathalie Lenders. Posttraumatisch stress-

syndroom, hallucinaties en herbelevingen. 

 Medisch attest de dato 27/01/2014 van dr. P. D' Hondt. Posttraumatische stress-stoornis. 

Spanningshoofdpijn. 

 

Met het medisch getuigschrift zonder datum, naam arts of stempel wordt geen rekening gehouden. 

 

Bespreking van het medisch dossier: 

Uit dit medisch dossier, bestaande uit de hierboven vermelde medische attesten, blijkt dat de 

betrokkene last heeft van depressie/PTSD, chronische hoofdpijn, gastritis, chronische rug- en nekpijn. 

 

Gastritis (maagontsteking) is een banaal probleem dat niet behandeld dient te worden. Het feit dat er 

verder nooit een gastroscopie verricht werd om een zekerheidsdiagnose te stellen wijst er overigens ook 

op dat het een banaal probleem betreft. De behandeling met Omeprazole® is dus niet essentieel. 

 

Alle technische onderzoeken in verband met de chronische rugpijn (dorsalgie) en nekpijn tonen geen 

ernstige onderliggende anomalieën aan. Het betreft banale klachten en geen diagnose. 
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Chronische hoofdpijn/migraine zonder onderliggende cerebrale letsels of afwijkingen op E.E.G. betreft 

een banaal probleem. De behandeling met Topamax® (die overigens niet veel effect heeft) is niet 

essentieel. 

 

Wat betreft de depressie is het nuttig dat een behandeling met psychofarmaca en psychothérapie, ofwel 

door een psychiater ofwel door een psycholoog gevolgd wordt. 

 

D-cure is een vitaminepreparaat en kan niet als behandeling beschouwd worden. 

 

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): 

 

- Informatie afkomstig van International SOS1 van 10/01/2013 met uniek referentienummer RS-3155- 

2014. 

- Informatie afkomstig van International SOS1 van 05/12/2013 met uniek referentienummer BMA-5156. 

- Informatie afkomstig van International SOS1 van 05/12/2013 met uniek referentienummer BMA-5158. 

 

Alle faciliteiten voor gespecialiseerde opvolging en behandeling zijn beschikbaar. Behandeling en 

opvolging bij een psychiater en een psycholoog zijn beschikbaar en kunnen zowel op ambulante basis 

als in een hospitaalsetting gebeuren. 

Zolpidem® is beschikbaar. Redomex® ( amitriptyline), venlafaxine en paroxetine kunnen vervangen 

worden door alternatieve antidepressiva zoals escitalopram, sertraline of citalopram die zeker 

beschikbaar zijn. Er kan geopteerd worden om 2 antidepressiva te combineren of één antidepressivum 

aan een hogere dosis.” 

 

5.1.4. De verzoekende partijen stellen dus, zoals reeds gesteld, dat niet voor alle benodigde 

medicamenten werd nagegaan of deze aanwezig zijn in het land van herkomst. Zij verwijzen naar een 

fax van 31 januari 2014 met een bijkomend medisch getuigschrift van 27 januari 2014 van psychiater D. 

In dat medisch getuigschrift werd naast een actuele behandeling met Topamax, Zolpidem® en 

Redomex® ook melding gemaakt van de medicamenten Paroxetine, Lodexal, Olanzapine, Omeprazole 

en Panadol. Hoewel het attest wordt vermeld, werd niet nagegaan of alle erin opgenomen 

medicamenten beschikbaar zijn in het land van herkomst. Zij verduidelijken dat uit het medisch advies 

blijkt dat – hoewel dit attest wel wordt vermeld – er inhoudelijk niet volledig rekening mee werd 

gehouden en niet werd nagegaan of de medicijnen Lodexal, Olanzapine, Omeprazole en Panadol in het 

land van herkomst beschikbaar zijn, dat enkel voor Omeprazole  werd gesteld dat deze behandleing niet 

essentieel zou zijn omdat de aandoening banaal zou zijn. 

 

5.1.5. In het kwestieuze medisch getuigschrift van 27 januari 2014 wordt door de psychiater onder meer 

gesteld: “Initieel werd de dosis Redomex opgedreven, echter zonder resultaat. Ook een augmentatie-

strategie met Olanzapine gaf geen noemenswaardig resultaat. Tijdens de laatste consultatie begin 

december 2013 startte ik op met een anxiolytische SSRI, namelijk Paroxetine 30mg ’s morgens. Ik liet 

de dosis Redomex opnieuw verminderen tot 25 mg ’s avonds”. Voorts wordt door de psychiater ook de 

medicatie weergegeven en dit als volgt:  

“- Paroxetine (…) 

- Redomex Diffucaps (…) 

- Zolpidem (…) 

- Topamax (…) 

- Lodexal (…) 

- Olanzapine (…) 

- Omeprazole (…) 

- Panadol 1g bij hoofdpijn (…) 

- D-cure ampullen (…)” 

 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat hij onder het kopje “Bespreking van het medisch 

dossier” heeft gesteld dat “wat betreft de depressie […] het nuttig [is] dat een behandeling met 

psychofarmaca en psychotherapie, ofwel door een psychiater ofwel door een psycholoog gevolgd 
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wordt.” Voorts blijkt uit het medisch advies dat de ambtenaar-geneesheer een onderzoek voert naar de 

beschikbaarheid van psychofarmaca.  

 

De ambtenaar-geneesheer maakt dienaangaande melding van de beschikbaarheid van Zolpidem® en 

van het feit dat Redomex® en Paroxetine en Venlaxafine kunnen vervangen worden door alternatieve 

antidepressiva die zeker beschikbaar zijn. Er kan, zo stelt hij, geopteerd worden om twee antidepressiva 

te combineren of één antidepressivum aan een hogere dosis. Echter blijkt dat hij geen standpunt heeft 

ingenomen over de beschikbaarheid of desgevallend de vervangbaarheid van het geneesmiddel 

Olanzapine, zoals voorgeschreven door de behandelend psychiater. 

 

De Raad heeft uiteraard niet de bevoegdheid noch de kwalificatie om dit geneesmiddel te beoordelen 

als zijnde vervangbaar door alternatieve antidepressiva en kan dienvolgens alleen maar vaststellen dat 

bij het opstellen van het advies geen rekening werd gehouden -of dat minstens nergens uit blijkt- met 

alle gegevens van het dossier en alle daarin vervatte dienstige stukken, zodat de verzoekende partijen 

een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aannemelijk maken. De eerste bestreden beslissing, die 

integraal steunt op het voormelde advies, is dan ook met dezelfde onregelmatigheid behept. 

 

5.1.6. Waar de verwerende partij in haar verweernota stelt dat de verzoekende partijen niet kunnen 

voorhouden als zou de ambtenaar-geneesheer geen rekening hebben gehouden met het medisch 

getuigschrift van dr. D. van 27 januari 2014 daar het medisch getuigschrift werd opgenomen in het 

advies van 20 januari 2015, wijst de Raad er op dat uit het medisch advies van 20 januari 2015 blijkt dat 

de ambtenaar-geneesheer kennis had van dit document en het ook heeft gebruikt bij haar analyse, doch 

niet blijkt dat de ambtenaar-geneesheer rekening heeft gehouden met alle medische gegevens die erin 

vervat zijn.  

 

Ook waar de verwerende partij betoogt dat de ambtenaar-geneesheer onderzoek heeft gedaan naar de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van psychofarmaca en psychotherapie in het herkomstland, 

gaat zij er aan voorbij dat niet betwist wordt dat een onderzoek gebeurde naar de beschikbaarheid van 

bepaalde voorgeschreven psychofarmaca, doch wel wordt betoogt dat de ambtenaar-geneesheer geen 

onderzoek voerde naar het geneesmiddel Olanzapine.  

 

Het betoog in de verweernota dat Olanzapine een geneesmiddel betreft dat kan worden ingenomen 

voor posttraumatische stressstoornis en dat de verwerende partij evenwel de beschikbaarheid van 

antidepressiva in het herkomstland naging, dat hij stelde dat Zolpidem beschikbaar is en dat Redomex, 

Venlafaxine en Paroxetine kunnen vervangen worden door alternatieve antidrepressiva zoals 

Escitalopgram, Sertaline of Citalopram die zeker beschikbaar zijn, dat er kan geopteerd worden om 

twee antidepressiva te combineren of één antidepressivum aan een hogere dosis, dat derhalve de 

noodzakelijk medicatie beschikbaar werd bevonden in Servië, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat 

uit het medisch advies niet blijkt dat de ambtenaar-geneesheer standpunt heeft ingenomen over de 

beschikbaarheid of desgevallend de vervangbaarheid van het geneesmiddel Olanzapine, zoals 

voorgeschreven door de behandelend psychiater en dat de Raad niet de bevoegdheid noch de 

kwalificatie heeft om dit geneesmiddel te beoordelen als zijnde vervangbaar door alternatieve 

antidepressiva en dienvolgens alleen maar kan vaststellen dat bij het opstellen van het advies geen 

rekening werd gehouden -of dat minstens nergens uit blijkt- met alle gegevens van het dossier en alle 

daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Waar de verwerende partij in de nota met opmerkingen ten slotte nog betoogt dat het medisch advies is 

tegemoet gekomen aan het arrest van de Raad nr. 135 533 van 18 december 2014 daar thans 

aangegeven wordt dat Redomex, Venlafaxine en Paroxetine kunnen vervangen worden door 

alternatieve antidepressiva, stelt de Raad vast dat het medisch advies inderdaad is tegemoet gekomen 

aan de in voormeld arrest vastgestelde onzorgvuldigheid, doch dit geen afbreuk doet aan de 

vaststellingen in onderhavig arrest.  

 

5.1.7. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel leidt tot de vernietiging van de eerste bestreden 

beslissing. 

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 



  

 

 

 

 

RvV  X - Pagina 11 

 

 

5.2. Uit hetgeen hierboven wordt gesteld, blijkt dat de eerste bestreden beslissing moet worden 

vernietigd. De verzoekende partijen vallen aldus terug op de op 2 augustus 2011 ontvankelijk verklaarde 

aanvraag. De verzoekende partijen hebben op grond van artikel 7, tweede lid van het koninklijk besluit 

van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de vreemdelingenwet met name recht op een attest van immatriculatie en worden 

bijgevolg tijdelijk gedoogd op het grondgebied. 

 

Het is aangewezen voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer en dus voor de rechtszekerheid, de 

bestreden bevelen uit het rechtsverkeer te verwijderen via een vernietiging, ongeacht of deze destijds 

rechtsgeldig getroffen werden of niet. De Raad merkt hierbij op dat niets de verwerende partij verhindert 

om opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren aan de verzoekende partijen indien 

zij desgevallend de aanvraag opnieuw ongegrond verklaart. 

 

5.3. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen. Een onderzoek van de 

overige onderdelen van de middelen dringt zich bijgevolg niet op. 

 

6. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. Er is 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 het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 22 januari 2015 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 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 ongegrond wordt verklaard en tot afgifte van de 

bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13) worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig juli tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 


