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nr. 198 751 van 26 januari 2018

in de zaak RvV X / II

In zake: 1. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. MANDELBLAT

A. Reyerslaan 41/8

1030 BRUSSEL

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, X, X en X, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op

2 juni 2017 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 25 april 2017 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 verklaard wordt en tot afgifte

van een bevel om het grondgebied te verlaten.

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 23 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 januari 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. MANDELBLAT, die verschijnt voor de verzoekende partijen,

en van advocaat T. SCHREURS, 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. Verzoekende partijen dienen op 21 april 2010 een aanvraag om 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) in.

1.2. Op 25 april 2017 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag ongegrond verklaard. Dit is de eerste

bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 21.04.2010 bij

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :

(...)

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

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

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

diensten ontvankelijk werd verklaard op 20.07.2010, 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 werden medische elementen aangehaald voor L. A. (...) die echter niet weerhouden kunnen worden

(zie medisch verslag arts-adviseur dd. 20.04.2017)

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).

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan het beroep tot

nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis werden

gebracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt immers aan betrokkene toe om alle nuttige en

recente inlichtingen in zijn aanvraag of als aanvulling op deze aanvraag aan onze diensten over te

maken.

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure 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”.

1.3. Op 25 april 2017 worden de verzoekende partijen tevens het bevel om het grondgebied te verlaten

gegeven. Dit zijn de tweede, derde, vierde en vijfde bestreden beslissingen, die luiden als volgt:

“Il est enjoint à Monsieur

De heer

(...)

date de naissance/geboortedatum : 22.03.1970

lieu de naissance/geboorteplaats : Miratovac

nationalité/nationaliteit : Servië

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l’acquis

de Schengen, sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre, wordt het bevel gegeven

het grondgebied van België te verlaten, 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,

dans les 0 jours de la notification de décision

binnen 0 dagen na de kennisgeving

MOTIF DE LA DECISION :

REDEN VAN DE BESLISSING:

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur

la base des faits suivants :
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Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans

être porteur des documents requis par l’article 2 :l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport

valable

Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten:betrokkene niet in bezit van een geldig paspoort

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est

diminué à 0 jour car :

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen

verminderd omdat:

o 4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision

d’éloignement : l’intéressée n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire d.d. 22.10.2013, notifié le

25.10.2013.

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot

verwijdering gevolg heeft gegeven: betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het

grondgebied te verlaten dd. 22.10.2013, ter kennis gegeven op 25.10.2013.”

“Il est enjoint à Madame,

De mevrouw,

(...)

date de naissance/geboortedatum : 30.12.1973

lieu de naissance/geboorteplaats : Kumanovo

nationalité/nationaliteit : Servië

+ enfant/kind

(...) °04.05.2009

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l’acquis

de Schengen, sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre,

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, 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,

dans les 0 jours de la notification de décision

binnen 0 dagen na de kennisgeving

MOTIF DE LA DECISION :

REDEN VAN DE BESLISSING:

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur

la base des faits suivants :

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis à

l’obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute

période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen:le

demandeur déclare, dans sa demande d’asile, être arrivé sur le territoire belge en date du 29.12.2009.

Le Conseil du Contentieux des Etrangers a définitivement rejeté la demande d’asile du requérant en

date du 05.11.2010. La durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours est largement

dépassée.

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een vreemdeling vrijgesteld

van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode

van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen: betrokkene verklaart in

haar asielaanvraag op 29.12.2009 het grondgebied te hebben betreden.

Op 05.11.2010 werd haar asielprocedure afgesloten met een bevestigende beslissing tot weigering van

de vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het

toegestane verblijf van maximaal 90 dagen op 180 dagen is heden ruimschoots overschreden.

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est

diminué à 0 jour car :

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen

verminderd omdat:
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o 4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision

d’éloignement : l’intéressée n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire d.d. 22.10.2013, notifié le

25.10.2013.

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot

verwijdering gevolg heeft gegeven:betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het

grondgebied te verlaten dd. 22.10.2013, ter kennis gegeven op 25.10.2013.”

“Il est enjoint à Madame,

De mevrouw,

(...)

date de naissance/geboortedatum : 12.10.1995

lieu de naissance/geboorteplaats : Miratovac

nationalité/nationaliteit : Servië

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l’acquis

de Schengen, sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre, wordt het bevel gegeven

het grondgebied van België te verlaten, 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,

dans les 30 jours de la notification de décision

binnen 30 dagen na de kennisgeving

MOTIF DE LA DECISION :

REDEN VAN DE BESLISSING:

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur

la base des faits suivants :

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans

être porteur des documents requis par l’article 2 :l’intéressé n’est pas en possession d’un passport

valable

Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene niet in bezit van een geldig paspoort”

“Il est enjoint à Monsieur

De heer

(...)

date de naissance/geboortedatum : 31.07.1997

lieu de naissance/geboorteplaats : Vranje

nationalité/nationaliteit : Servië

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l’acquis

de Schengen, sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre,

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, 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,

dans les 30 jours de la notification de décision

binnen 30 dagen na de kennisgeving

MOTIF DE LA DECISION :

REDEN VAN DE BESLISSING:

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur

la base des faits suivants :

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans

être porteur des documents requis par l’article 2 :l’intéressé n’est pas en possession d’un passport

valable

Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene niet in bezit van een geldig paspoort”
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2. Onderzoek van het beroep

2.1. In een enig middel betogen de verzoekende partijen als volgt:

“Schending van art.9ter §1 en art. 62 van de wet van 15/12/1980 en van de zorgvuldigheidsplicht als

algemene beginsel van behoorlijk bestuur.

III. UITEENZETTING VAN HET MIDDEL

Het op 26/02/2015 door de RVV gewezen arrest nr. 139.731, dat de ongegrondheidsbeslissing van

04/10/2013 vernietigde, stelde namelijk het volgende:

De ambtenaar-geneesheer verbindt de vraag of er sprake is van een reëel risico op een onmenselijke of

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of

verblijf aldus volledig aan de vraag of er actueel een reëel gevaar is voor het leven of de fysieke

integriteit en aan de vereiste drempel opdat een schending van artikel 3 van het EVRM kan worden

vastgesteld bij uitwijzing van een vreemdeling. Deze handelswijze is, gelet op voorgaande bespreking

over het toepassingsgebied van artikel 9fervan de Vreemdelingenwet, in strijd met deze wetsbepaling.

De verwerende partij legt in haar nota de nadruk op het feit dat de chronische aandoening waardoor de

zoon van de verzoekende partijen getroffen is zelfs onbehandeld geen gevaar kan betekenen voor zijn

leven of fysieke integriteit en betoogt dat aangezien de betrokkene zelfs zonder behandeling kan

terugkeren naar zijn land van herkomst, er logischerwijze geen onderzoek moest worden geleverd naar

het herkomstland.

Het klopt dat de ambtenaar-geneesheer heeft gesteld dat de ziekte zelfs onbehandeld geen gevaar kan

betekenen voor het leven of de fysieke integriteit van de jongen. Samengelezen met de duidelijke

conclusie in het advies moet echter worden vastgesteld dat het onderzoek zich heeft beperkt tot de

vraag of er zonder behandeling een directe bedreiging voor het leven van betrokkene zou kunnen zijn.

Deze bewoordingen, noch de andere bewoordingen van het advies laten echter toe te concluderen dat

werd onderzocht of de betrokkene, indien onbehandeld, niet in een situatie terecht komt die een risico

inhoudt voor een onmenselijke of vernederende behandeling. Een ander klemt des te meer nu uit de

aan de verwerende partij voorgelegde medische getuigschriften blijkt dat de zoon van de verzoekende

partijen wel degelijk medicamenteus wordt behandeld en de duur van de behandeling door verschillende

artsen -waaronder een neuropsychiater- als levenslang noodzakelijk wordt geacht.

Gelet op hetgeen voorafgaat kan de Raad alleen maar vaststellen dat uit het advies van de ambtenaar-

geneesheer niet blijkt of werd onderzocht of de aandoening waaraan de zoon van de verzoekende

partijen lijdt 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.

Het op 01/07/2016 door de RVV gewezen arrest nr. 171.172, dat de ongegrondheidsbeslissing van

18/03//2015 vernietigde, stelde namelijk het volgende

3.8. In casu blijkt geenszins een afzonderlijk, inhoudelijk onderzoek naar de vraag of de aandoening van

de zoon van de eerste en tweede verzoekende partij In de situatie dat hiervoor geen- adequate

behandeling voorhanden is in het land van herkomst of verblijf een reëel risico inhoudt op een

onmenselijke of vernederende behandeling. Uit het medisch advies zoals vermeld in 3.5. blijkt evenwel

enkel een onderzoek of de ingeroepen gezondheidstoestand een gevaar inhoudt voor het leven of de

fysieke integriteit. De ambtenaar-geneesheer stelt in haar analyse vast dat er sprake is van mentale

retardatie met als bijkomend kenmerk gedragsstoornissen, waardoor de 17-jarige jongen regelmatig

agressief wordt, dat de verschillende oppuntsteIlingen geen epilepsie konden bevestigen, dat ook de

cardiale bevindingen zeer bevredigend waren, dat op een zeker ogenblik men een liesbreuk heeft

vastgesteld waarvoor de zoon geopereerd werd, dat sinds hij naar school gaat de toestand verbeterd is,

ook al is hij soms agressief, dat hij regelmatig werd opgevolgd en de jongste bevindingen zowel op

cardiologisch als op neurologisch gebied zeer bevredigend zijn, zodat deze chronische aandoening,

zelfs onbehandeld, geen gevaar kan betekenen voor zijn leven of fysieke integriteit. De ambtenaar-

geneesheer verbindt voorts de vraag of er sprake is van een reëel risico op een onmenselijke of

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of

verblijf volledig aan de vraag of er actueel een reëel gevaar is voor het leven of de fysieke integriteit wat

blijkt uit de bewoording "zodat er bijgevolg geert risico op een onmenselijke of vernederende

behandeling bestaat die volgt na het onderzoek, naar de eerste hypothese onder artikel 9ter van de

vreemdelingenwet, zoals hiervoor vermeldt. Deze handelwijze is, gelet op voorgaande bespreking over

het toepassingsgebied van artikel Stervsn de vreemdelingenwet, in strijd met deze wetsbepaling.

De Raad wijst er ter verduidelijking op dat de ambtenaar-geneesheer haar conclusie dat er bijgevolg

geen risico is op een onmenselijke of vernederende behandeling niet op de motieven betrekt dat de

jongste bevindingen zowel op cardiologisch als op neurologisch gebied zeer bevredigend zijn, er staat

immers niet "en zodat", doch wel op het feit dat de chronische aandoening, zelfs onbehandeld, geen

gevaar kan betekenen voor haar leven of fysieke integriteit.
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De ambtenaar-geneesheer heeft aldus gesteld dat de ziekte zelfs onbehandeld 366/1 gevaar kan

betekenen voor het leven of de fysieke integriteit van de jongen. De Raad stelt echter vast dat het

onderzoek zich heeft beperkt tot-de vraag of er zonder behandeling een directe bedreiging voor het

leven van betrokkene zou kunnen zijn. Deze bewoordingen, noch de-andere bewoordingen van het

advies laten echter toe te concluderen dat werd onderzocht of de betrokkene, indien onbehandeld, niet

in een situatie terecht komt die een risico inhoudt voor een onmenselijke of vernederende behandeling.

Een en ander klemt des te meer nu uit de aan de verwerende partij voorgelegde medische

getuigschriften blijkt dat de zoon van de verzoekende partijen wel degelijk medicamenteus wordt

behandeld en de duur van de behandeling door verschillende artsen -waaronder een neuropsychiafer-

als levenslang noodzakelijk wordt aeachi.

3.10. Gelet op hetgeen voorafgaat kan de Raad alleen maar vaststellen dat uit hef advies van de

ambtenaar-geneesheer niet blijkt of werd onderzocht of de aandoening waaraan de zoon van de

verzoekende partijen lijdt 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.

Na vergelijking van het vorig advies van 25/09/2013 met het aangevochten nieuw advies dd. 16/03/2015

van de ambtenaar-geneesheer blijkt dat, niettegenstaande het geciteerdarrest, de twee adviezen zo

goed als volledig gelijkaardig kunnen beschouwd worden.

Ditmaal adviseert de medische ambtenaar in zijn nieuw medisch advies het volgende:

Analyse van dit medisch dossier leert mii het volgends:

Deze 20-jarige jongen vertoont reeds vanaf de feeftijd van 2 maanden een mentale retardatie, met als

bijkomend kenmerk gedragsstoornissen, waardoor hij regelmatig agressief wordt. De verschillende

oppunlsfellingan konden geen epilepsie bevestigen, ook de cardiale bevindingen waren zeer

bevredigend. Op zeker ogenblik heeft men een liesbreuk vastgesteld waarvoor hij geopereerd werd.

Sinds hij naar school gaat is zijn toestand verbeterd en zou hij nu gebarentaal leren, ook al is hij soms

agressief.

Hij werd regelmatig opgevolgd, en de jongste bevindingen zijn zowel op cardiologisch als op

neurologisch gebied zeer bevredigend, zodat deze chronische aandoening, zelfs onbehandeld, geen al

te groot gevaar kan betekenen voor zijn leven of fysieke integriteit temeer daar aile nodige

behandelingen ook in Servië kunnen geleverd worden aangezien Servië over alle nodige specialisten

beschikt, zoals blijkt uit de hieronder vermelde informatie, zodat deze aandoening geen gevaar kan

betekenen voor het leven of fysieke integriteit, zodat er bijgevolg geen risico op een onmenselijke of

vernederende behandeling bestaat.

Er waren geen recente hospitalisaties noch acute opstoten.

Ditmaal koppelt de ambtenaar-geneesheer het risico op een onmenselijke of vernederende behandeling

opnieuw onterecht aan het ontbreken van gevaar voor het leven of de fysieke integriteit van de zoon van

verzoekers, door te stellen “zodat deze chronische aandoening, zelfs onbehandeld, geen al te groot

gevaar kan betekenen voor zijn leven of fysieke integriteit”.

De toevoeging van een kunstgreep “temeer daar alle nodige behandelingen ook in Servië kunnen

geleverd worden”, is dubbelzinnig, vermits hiermee de vraag rijst of de onmenselijke of vernederende

behandeling al dan niet voortvloeit uit de aandoening zelf of het ontbreken van nodige behandelingen,

vermits de medisch ambtenaar zijn zin eindigt met “”zodat deze aandoening geen gevaar kan betekenen

voor het leven of fysieke integriteit, zodat er bijgevolg geen risico op een vernederende of onmenselijke

behandeling bestaat”.

Voorts dient opgemerkt te worden dat de ambtenaar-geneesheer volledig voorbijgegaan is aan het

belangrijk medisch verslag dd 14/03/2016 door Prof. MAERTENS DE NOORDHOUT, neuroloog, met

als diagnose het syndroom van JOUBERT, dit is een zeldzame ziekte die 1 op een miljoen kinderen

treft, en die heel specifieke multidisciplinaire behandelingen vereist. (zie fax 05/08/16, stuk

Dienaangaande volgens uittreksel http://sante-guerir.notrefamille.com/sante-a-z/qu-est-ceque-le-

syndrome-de-joubert-qu-est-ce-que-le-syndrome-de-joubert-o301901.html

Description et cause...

Le syndrome de Joubert est une affection rare et génétique qui touche essentiellement les enfants. La

maladie est caractérisée par une malformation congénitale touchant le système nerveux central

notamment le cervelet et le tronc cérébral.

Les syndromes sont liés à l'existence de mutation touchant plusieurs gènes de l'enfant, qui se transmet

sur un mode récessif (les deux parents sont porteurs des gènes).

Combien d'enfants sont touchés ?

La prévalence du syndrome ne donne pas de chiffres exacts du fait de l'absence d'informations

concernant la maladie.
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Aujourd'hui, il a été estimé qu'environ 1 sur 100000 naissances est concerné par ce syndrome, qui

touche aussi bien les filles que les garçons. Selon l'enfant, les signes peuvent se manifester dès la

naissance ou à un âge plus avancé.

Quels sont les signes ?

Les manifestations ne sont pas toujours les mêmes pour chaque enfant et varient selon l'âge et le gène

concerné. Les signes sont liés aux malformations détectées au niveau du cervelet (hypoplasie du

vermis cérébelleux) et du tronc cérébral.

http://www.news-medical.net/health/What-is-Joubert-Syndrome-(Dutch).aspx

Het syndroom van Joubert is een autosomal recessieve neurodevelopmental wanorde, die door een

hersenenabnormaliteit genoemd wordt gekenmerkt het „maaltandteken“ dat op de studies zichtbaar is

van de hersenenweergave (bijvoorbeeld, magnetic resonance imaging - MRI). Dit teken vloeit uit de

abnormale ontwikkeling van gebieden in vermis van de kleine hersenen en de hersenstam voort. Deze

specifieke hersenenabnormaliteiten lijken op de dwarsdoorsnede van een maaltand wanneer gezien op

een MRI, vandaar de naam.

Klinische presentatie

De Meeste individuen met syndroom Joubert huidig met hypotonie (verminderde spiertoon) in kleutertijd,

die aan ataxie (gebrek aan spiercontrole tijdens vrijwillige bewegingen) in vroege kinderjaren vordert.

Het Oculair, de mondeling-motor en toespraakdyspraxia (wanorde in de ontwikkeling van de

motorvaardigheid) zijn ook vaak aanwezig, waarbij de communicatie capaciteiten worden belemmerd.

De Ademhalings abnormaliteiten worden vertegenwoordigd door korte het uitwisselen episoden van

apnea en tachypnea, of episodische alleen tachypnea. Zij neigen om kort na geboorte voor te komen,

met emotionele spanning te stijgen en onophoudelijk met leeftijd te verbeteren, over het algemeen

verdwijnend rond de zesde maand van het leven.

De aanwezigheid van nystagmus (herhaalde, ongecontroleerde bewegingen van het oog), saccades in

plaats van vlotte achtervolging en na doelstellingen met hoofdbewegingen eerder dan oogbewegingen is

de overheersende klinische tekens van oogabnormaliteiten in deze ziekte.

Terwijl de meeste rapporten erop wijzen dat de patiënten met syndroom Joubert significante

intellectuele onbekwaamheid en vertraagde ontwikkeling hebben, is de waaier van cognitieve functies

vrij breed. Hoewel sommigen van mening zijn dat de patiënten met deze ziekte autistisch zijn, zijn veel

van hen vrij geinteresseerd in sociale interactie, neem gemakkelijk in dienst in beweren spel en

tentoonstellen theorie van mening - die allen ondertekent inconsistent met autisme is.

Beheer van de voorwaarde en de prognose

De Behandeling voor syndroom Joubert is hoofdzakelijk symptomatisch en steunend, en moet voor de

unieke behoeften van elk kind worden geïndividualiseerd. De stimulatie van de Zuigeling met fysiek,

beroeps en logopedie kan voordelig blijken en de kinderen helpen hun maximumpotentieel bereiken. De

Zuigelingen met ademhalingsabnormaliteiten zouden dicht moeten worden gecontroleerd. Het

Onderzoek voor progressieve lever, nier of oogcomplicaties verbonden aan Joubert op syndroom

betrekking hebbende wanorde zou periodiek moeten worden uitgevoerd.

De prognose voor zuigelingen met dit syndroom hangt af van al dan niet vermis van de kleine hersenen

gedeeltelijk of volledig afwezig, evenals op de strengheid van andere orgaanbetrokkenheid wordt

ontwikkeld. Sommige kinderen kunnen met een milde vorm van de wanorde, met goede geestelijke

ontwikkeling en minimale motoronbekwaamheid voorstellen, terwijl anderen significant cognitief stoornis,

drastisch gebrek aan spiercontrole en multi-orgaanpathologie kunnen hebben.

Het medisch advies van de arts ambtenaar zwijgt met alle talen over de beschikbaarheid en

toegankelijkheid van de medische behandeling van deze zeldzame aandoening in Servië.

Bovendien steunt het medisch advies van de arts ambtenaar op de aanvraag MedCOI-die betrekking

heeft op een:

Patiënt (female, age 35), currently diagnosed with psychotic disorder: schizophrenia. Differential

diagnosis: schizoaffective disorder or bipolar .disorders (manic depression) Further also sleeping

problems.

wiens profiel totaal vreemd is aan de medische problematiek van de zoon van verzoekers, en dus ter

zake niet dienend is.

Aldus werd de beschikbaarheid van de behandeling in het land van herkomst tot adequate

medicamenteuze niet dienstig onderzocht.

Verzoekers kunnen er enkel uit afleiden dat de ambtenaar-geneesheer geen passend gevolg gegeven

heeft aan het vernietigingsarrest, waar de Raad enkel kon vaststellen dat uit zijn vorig advies niet blijkt

of werd onderzocht of de aandoening waaraan de zoon van de verzoekende partijen lijdt een reëel risico

inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in

het land van herkomst of het land waar hij verblijft.

Immers heeft de ambtenaar-geneesheer geen woord gerept over de vereiste medische behandeling in

het herkomstland van verzoekende partijen.
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Zulk een onderzoek drong zich nochtans op, gelet op het feit dat de zoon van verzoekers

medicamenteus wordt behandeld en de duur van de behandeling als levenslang noodzakelijk geacht

werd door verscheidene artsen, waaronder een neuro-psychiater.

Verder stelde neuro-psychiater Dr. LENDERS in zijn medisch getuigschrift dd. 25/07/2013 dat er geen

evolutie was in de zin van verbetering van de psychomotorische retardatie, in tegenstelling tot hetgeen

door de ambtenaar-geneesheer werd gesteld.

De ambtenaar-geneesheer kan dan ook geenszins gevolgd worden waar hij stelt dat de zoon van

verzoekers geen mantelzorg behoeft en dat er geen actuele stricte contraindicatie bestaat om te reizen.

Hoe dan ook blijkt uit het medisch advies dat de raadgevende geneesheer geen rekening gehouden

heeft met tal van aan tegenpartij voorgelegde medische attesten, hetzij op 09/08/2013, noch met de

stukken ter actualisatie volgens fax van 09/03/15 en 05/08/16 o.a.:

* Standaard medisch getuigschrift dd. 25/07/2013 van Dr. M.B. LENDERS, neuropsychiater uit

Turnhout, met beschrijving van:

• de aard en de ernst van de aandoening: na septische shock belangrijke psychomotore retardatie met

gedragsproblemen en quasi mutisme, afwezigheden, mogelijk epileptisch, enz. …

• de medische behandeling (twee medicamenten) met een levenslange behandelingsduur,

• de mogelijke complicaties indien de behandeling wordt stopgezet: sterke verslechtering van het

algemeen toestandsbeeld,

• de evolutie en prognose: geen evolutie in de zin van verbetering van de psychomotore retardatie; door

omkadering wel verbetering van de gedragsstoornissen.

• Specifieke noden i.v.m. de medische opvolging: strikte opvolging is vereist en omkadering door

mantelzorgers is ook heel belangrijk. Patiënt kan niet en zal nooit voor zichzelf kunnen zorgen.

* Verslag gespecialiseerd onderzoek cardiologie dd. 02/10/2012 van Dr. Harry LESSELIERS:

" Deze patiënt met mentale retardatie en epilepsie heeft in de maand augustus 2x een val gehad,

mogelijks met bewustzijnsverlies. "

1. Medisch verslag dd. 18/12/2014 van Dr. Stéphanie DELSTANCHE / Prof. A. MAERTENS van de

Dienst Neurologie,

2. Verslag raadpleging Neurologie dd 14/03/2016 Prof. MAERTENS DE NOORDHOUT

ter bevestiging van het Joubert syndroom en met doorverwijzing van patiënt naar genetische

raadpleging.

3. Verslag raadpleging physieke geneeskunde dd 13/05/2016 Dr Joelle AUBINET ter bevestiging van

het Joubert syndroom en mentale achterstand, hypotonie, psychomotorische achterstand en ataxie sur

malformation du tronc cérébral et agénésie ou hypoplasie du vermis cérébelleux.

De motivatie van tegenpartij ontlast haar geenszins de twee onafhankelijke van elkaar wettelijke

voorwaarden na te leven, hetzij enerzijds het onderzoek naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid

van de adequate medische verzorging in het land van herkomst en anderzijds de ernst van de medische

aandoening van betrokkene na te gaan, quod non in casu.

Het verzoek tot nietigverklaring en de vraag tot schorsing van tenuitvoerlegging strekt zich uit eveneens

tot het bevel om het grondgebied te verlaten, Bijlage 13, voor de drie verzoekers, die bij toepassing van

het rechtsprincipe "accessorium sequitur principale" (de bijzaak volgt de hoofdzaak) dienen vernietigd te

worden als zijnde het gevolg van de eerste beslissing en aldus een gelijkaardige schending uitmaken

van de aangehaalde middelen.

In dit verband wijzen verzoekers naar de website van de RVV die zijn rechtspraak verduidelijkte in twee

in de algemene vergadering van 23/10/2013 gewezen arresten, nr. 112.576 en 112.609, waarbij een

bevel om het grondgebied te verlaten dient geannuleerd te worden na annulatie van de hoofdbeslissing

ten gronde waaraan het gekoppeld is.”

2.2. De motieven van de eerste bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing

gelezen worden zodat verzoekende partijen er kennis van hebben kunnen nemen en hebben kunnen

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover

zij in rechte beschikken.

In de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag ervan, met name artikel

9ter van de vreemdelingenwet, en naar het advies van de arts-adviseur die de medische elementen die

voor L.A. werden aangevoerd heeft onderzocht en daarop concludeerde dat er medisch gezien geen

bezwaar bestaat tegen een terugkeer naar het herkomstland omdat de medische behandeling en

opvolging beschikbaar en toegankelijk zijn in Servië. Derhalve, zo besluit de verwerende partij in de

bestreden beslissing, kan uit het voorgelegde 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
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betrokkene gewoonlijk verblijft. Uit deze motieven blijkt dat de verwerende partij zich bij het nemen van

de eerste bestreden beslissing volledig gesteund heeft op het advies van de arts-adviseur, dat moet

worden beschouwd als integraal deel uitmakend van de eerste bestreden beslissing.

Een motivering door verwijzing naar het uitgebrachte advies is in beginsel toegestaan. Deze werkwijze

dient evenwel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Vooreerst moet de inhoud van de stukken

waarnaar wordt verwezen aan de betrokkene ter kennis zijn gebracht. Bovendien moet het

desbetreffende stuk zelf afdoende gemotiveerd zijn en moet het in de uiteindelijke beslissing worden

bijgevallen door de verwerende partij (RvS 13 maart 2014, nr. 226.734, NV BAECK en JANSEN).

Verzoekende partijen betwisten niet dat zij in het bezit werden gesteld van het advies en tonen verder

niet aan dat en om welke redenen de eerste bestreden beslissing, samengelezen met het advies, niet

zou voldoen aan de hierboven geschetste vereisten van de formele motiveringsplicht.

Er is dan ook voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet. Verzoekende partijen maken niet duidelijk op

welk punt deze formele motivering hen niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke

juridische en feitelijke gegevens de eerste bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan

zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

2.3. Waar de verzoekende partijen inhoudelijke argumenten ontwikkelen tegen de eerste bestreden

beslissing, voeren zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel

van het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering

behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van

de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te

gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen.

2.4. Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep

die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid

is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn.

2.5. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht wordt

onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt dat een machtiging tot verblijf bij de

minister of zijn gemachtigde kan worden aangevraagd door “(d)e 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.”

Het medisch advies van de arts-adviseur van 20 april 2017 in hoofde van L.A. vermeldt het volgende:

“Ik kom terug op uw vraag tot het maken van een beoordeling van de gezondheidsproblemen

aangehaald door genoemde persoon.

I. Medische voorgeschiedenis + voorgelegde medische attesten

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

aanvraag:

• 26/08/2008, dr. Murât, Servië, blijkbaar was de problematiek van mentale retardatie daar reeds

bekend.

• 12/04/2010, 18/12/2014, dokter Heylen, betrokkene vertoont een mentale retardatie, waarschijnlijk

ten gevolge van verminderde bloeddoorstroming, mogelijks ten gevolge van een septische shock rond

de leeftijd van 2 maanden. Hij had ook verschillende keren bronchitis. Hij kon slechts autonoom

wandelen rond de leeftijd van 10 jaar. Eind december 2014 waren er klachten dat Adrian agressiever

werd. Er wordt aangeraden de medicatie niet te verhogen maar te proberen beter met hem te

communiceren via gebarentaal.

• 20/01/2010, 28 februari 2010, dr. Bernardis, korte opname gedurende 1 dag, er waren geen

epileptische convulsies. Het medische vervolgdossier wordt bijgevoegd.

• 09/04/2010, dokter Peeters, er was een korte opname van 6 tot 09/04/2010, mentale retardatie,

soms agressief gedrag.
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• 7/4/2010, dokter van Ruysseveldt, de MR van de hersenen toont kleine en diffuse punctiforme

frontale letsels, voornamelijk rechts. Dit kan wijzen op een postneonatale problematiek. Geen andere

afwijkingen.

• 20/04/2010, dokter Bonnier, het elektro-encefalogram is normaal op 18/01/2010, idem op

22/01/2010, de juiste redenen van de mentale achterstand zijn eigenlijk niet gekend. Geen tekenen van

epilepsie.

• 12/01 /2012, 12/12/2011,13/12/2011, 9/9/2011, dokter De Rouck, psychomotorische retardatie,

epifepsie kan niet bevestigd worden. Later was er een liesbreuk.

• 15/12/2010,26/10/2011,15/09/2011, dr. Roos, orthopedische schoenen worden voorgeschreven.

• 04/03/2011,15/12/2011, dr. Rosiers, tandextracties onder narcose.

• 15/9/2011,12/12/2011, 11/01/2013, dr. Bosmans, nazicht hartfunctie OK, in geval van frustraties

wordt bij deze jongen agressief gedrag opgemerkt, waarbij] hij wild rondom zich heen slaat en begint te

roepen.

• 25 april 2012,16 mei 2012, dokter Sas, mentale retardatie, agressief gedrag.

• 03/11 /2011, dokter Van Reet, opvolging.

• 03/11 /2011, dokter Hendrickx, opvolging liesbreuk aan de rechterzijde, probleem met de

rechtertestikel.

• 11/08/2010, attest uit Servië, betrokkene werd er vroeger reeds behandeld voor dezelfde

problematiek.

• 06/06/2012, 30 augustus 2012,15 juli 2013 dokter Lenders, mentale retardatie, sinds betrokkene

naar school gaat is er veel beterschap,

• 28/09/2012, dr. Lesseliers, mentale retardatie, cardiologisch nazicht : Het resultaat is gunstig, geen

enkel argument voor zijn problematiek.

• 25/8/2014, dr. VANERMEN, er is een symmetrische heupfunctie, wel platvoeten waarvoor

orthopedisch schoeisel wordt voorgeschreven.

• 23/2/2015,4/2/2015,13/5/2016, dr. Aubinet, de orthopedische situatie is erop verbeterd.

• 6/3/2015, dr. Chariier, er werd een afspraak op neurologie gepland.

• 6/3/2015, 14/3/2016, dr. Delstanche, Adrien vertoont bij momenten een agressief gedrag, waarvoor

reeds Risperdal werd voorgeschreven. De communicatie met hem is zeer moeilijk en hij zou nu

gebarentaal leren en kiné-therapie volgen. Er zijn blijvende hersenlaesies en betrokkene vertoont een

psychomotorische achterstand. Er kan verder geen genetisch onderzoek meer gevoerd worden... De

toestand is gestabiliseerd.

H. Analyse van dit medisch dossier leert mij het volgende;

Deze 20-jarige jongen vertoont reeds vanaf de leeftijd van 2 maanden een mentale retardatie, met als

bijkomend kenmerk gedragsstoornissen, waardoor hij regelmatig agressief wordt. De verschillende

oppuntstellingen konden geen epilepsie bevestigen, ook de cardiale bevindingen waren zeer

bevredigend. Op zeker ogenblik heeft men een liesbreuk vastgesteld waarvoor hij geopereerd werd.

Sinds hij naar school gaat is zijn toestand verbeterd en zou hij nu gebarentaai leren, ook al is hij soms

agressief. Hij werd regelmatig opgevolgd, en de jongste bevindingen zijn zowel op cardiologisch als op

neurologisch gebied zeer bevredigend, zodat deze chronische aandoening, zelfs onbehandeld, geen al

te groot gevaar kan betekenen voor zijn leven of fysieke integriteit temeer daar alle nodige

behandelingen ook in Servië kunnen geleverd worden aangezien Servië over alle nodige specialisten

beschikt, zoals blijkt uit de hieronder vermelde informatie, zodat deze aandoening geen gevaar kan

betekenen voor het leven of fysieke integriteit, zodat er bijgevolg geen risico op een onmenselijke of

vernederende behandeling bestaat.

Er waren geen recente hospitalisaties noch acute opstoten.

Wat de behandeling betreft die toegepast wordt in het herkomstland moet opgemerkt worden deze

onder de verantwoordelijkheid valt van de plaatselijke specialisten die uiteraard de beste middelen uit

hun arsenaal waarover zij beschikken zullen inzetten en de mogelijkheden verschillen uiteraard volgens

de goedkeuring en terugbetaling in het land van herkomst door het ministerie van volksgezondheid, dat

in fine verantwoordelijk is voor de waarde en de kost van gezondheidszorg en een respectvol en

zorgvuldig omspringen ermee.

Volgens de jurisprudence van het Europees hof van de rechten van de mens, die in deze materie

doorslaggevend is1, is het voldoende dat de betrokkene in zijn land van herkomst medische verzorging

kan bekomen en wordt er niet vereist dat deze ginds van hetzelfde niveau als in België zou moeten

zijn2. Dat er wel degelijk behandelingen en opvolgingsmogelijkheden zijn in het land van herkomst wordt

aangetoond door onderstaande beschikbaarheidsstudie.

III. Beschikbaarheid van de behandeling

Voor de behandeling en opvolging van personen met een psychomotorische retardatie zijn er in het

herkomstland Servië voldoende behandelings- en opvolgingsmogelijkheden, bijgevoegd in het

administratief dossier.
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Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen {deze informatie werd toegevoegd aan het

administratief dossier van de betrokkene).

De informatie is afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is3:

REQUEST FORM Medical Advisors' Office BMA, IMMIGRATION AND NATURALISATION SERVICE, -

THE NETHERLANDS- REQUEST NUMBER:

Aanvraag Medcoi met het unieke referentienummer BMA 7611 & BMA 7593 & BMA 8377

Daaruit blijkt dat een behandeling, zowel psychiatrisch als pediatrisch als neurologisch zeker mogelijk is

In het herkomstland, Servie, onder meer in: Clinic for psychiatrie disorders "dr Laza Lazarevic",

Viëegradska 26 Belgrade, (Public Facility).

Anti psychotische medicatie staat daar ter beschikking: onder meer chlorpromazine (Psychiatry:

antipsychotics; classic) : Available: Sveti Sava, Nemanjina 2, Belgrade, (Public Facility). Ook

haloperidol, het klassiek antipsychotische middel bij uitstek.

Ook allerhande anti depressieve medicatie staat daar ter beschikking blijkens BMA 7593:

Mirtazapine, fluoxetine (klasse: Psychiatry: antidepressants) : Sveti Sava, Nemanjina 2, Belgrade,

(Public Facility).

Ook alternatieve medicatie met moderne psychiatrische middelen is daar ter beschikking, onder meer

met venlafaxine hydrochloride, paroxetine, sertraline, citalopram....

BMA 7611

psychiatrie clinical treatment (short term) & outpatient treatment and follow up by a psychiatrist =

Available, Clinic for psychiatrie disorders "dr Laza Lazarevic" Visegradska 26 , Belgrade, (Public Facility)

BMA 7593

Specialism: psychiatry , General psychiatry

Patient (male, age 30), with PTSD and depression. Differential diagnosis: acute stress disorder, panic

dlsorder. Further also sleeping problems and a history with suicidal behaviour.

amitriptyline, mirtazapine, sertraline: Psychiatry: antidepressants Alternative Médication Available : Sveti

Sava Nemanjina 2, Belgrade, (Public Facility).

Allerlei moderne antidepressiva staan daar dus tot zijn beschikking: mirtazapine, fluvoxamine,

fluoxetine, venlafaxine, sertraline....

BMA 8377

inpatient treatment by a neurologist - Available, University Clinic of Neurology and Psychiatry for

Children and Youth, Clinical Centre of Serbia, Dr Subotica 6a, Belgrade (Public Facility) inpatient

treatment by a pediatric neurologist = Available, University Children's Hospltal Tiréova 10 Belgrade

(Public Facility)

Men kan dus stellen dat betrokkene zonder probleem kan behandeld worden in zijn herkomstland. Uit

opzoekingen kan overigens zeker gemeld worden dat betrokkene kan behandeld worden met moderne

psychiatrische medicatie als daar zijn bijvoorbeeld citalopram en sertraline, alsook anxiolitica (valium,

alprazolam).

IV. Mogelijkheid tot reizen en mantelzorg

Op basis van de ter staving van de aanvraag voorgelegde medische dossierstukken blijkt niet dat er bij

de betrokkene sprake is van een actuele strikte medische contra-indicatie om te reizen noch noodzaak

tot mantelzorg.

V. Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het tand van herkomst

Aangepaste medische begeleiding in Servië zou niet vergelijkbaar zijn met de behandeling die

verzoeker in België ondergaat. Er dient echter opgemerkt te worden dat een verblijfstitel niet enkel kan

afgegeven worden op basis van het feit dat de medische zorgen in het land van onthaal en het land van

herkomst sterk uiteen lopen. Het gaat erom na te gaan of de nodige medische zorgen beschikbaar en

toegankelijk zijn in het land van herkomst of het land waar de verzoeker gewoonlijk verblijft Rekening

houdend met de organisatie en de middelen van elke staat, zijn de verschillende nationale

gezondheidssystemen zeer uiteenlopend. 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.

De gezondheidszorg in Servie 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 aïs uitkeringsgerechtigden

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

personen betaalt. Deze verzekering geeft toegang tot de publieke gezondheidszorg.4 In het geval

verzoekers onmiddellijk na aankomst in Servie nood hebben 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 moeten betrokkenen

zich in regel stellen met de ziekteverzekering.5
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De ouders van verzoeker leggen geen bewijs van (algemene) arbeidsongeschiktheid voor en bovendien

zijn er geen elementen In het dossier die erop wijzen dat betrokkenen geen toegang zouden hebben tot

de arbeidsmarkt in hun land van oorsprong. Niets laat derhalve toe te concluderen dat zij niet zouden

kunnen instaan voor de eventuele kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Indien zij geen

inkomen kunnen verwerven uit arbeid, kunnen 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.6

Wat betreft de toegankelijkheid van deze medicatie dient nogmaals verwezen te worden naar de

rechtspraak van het EHRM waaruit heel duidelijk blijkt dat het volstaat dat de medicatie aanwezig is en

dat het feit of deze medicatie moeilijk kan verkregen worden door de betrokkene geen reden is om te

besluiten tot een schending van artikel 3 van het E.V.R.M. (Arrest nr. 81574 van 23 mei 2012)

Overigens lijkt het ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen in Servië geen familie, vrienden of

kennissen meer zouden hebben bij wie zij terecht zouden kunnen voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het

bekomen van de nodige zorgen aldaar/ of voor (tijdelijke) financiële hulp. L. n. (...) verklaarde in zijn

asielprocedure nog drie zussen en twee broers te hebben in het land van herkomst.

VL Conclusie

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.

Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat de aangetroffen aandoening

geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien deze behandeling

beschikbaar is in Servie en vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar

het herkomstland.”

2.6. Lezing van het medisch advies van de arts-adviseur leert dat deze erkent dat L.A. mentale

retardatie heeft met als bijkomend kenmerk gedragsstoornissen waardoor hij regelmatig agressief wordt,

dat hij regelmatig wordt opgevolgd waarbij de jongste bevindingen zowel op cardiologisch als op

neurologisch vlak zeer bevredigend zijn. De arts-adviseur wijst er voorts op dat alle nodige

behandelingen ook in Servië voorhanden zijn en dat er geen strikte medische contra-indicatie blijkt tot

reizen waarbij hij concludeert dat er in casu niet kan worden afgeleid dat L.A. op zodanige wijze lijdt aan

een aandoening dat deze een ernstig risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit noch op een

onmenselijke of vernederende behandeling. Zoals duidelijk blijkt uit zijn advies heeft de arts-adviseur

aan beide toepassingsgevallen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet getoetst.

De Raad dient hierbij te duiden dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet in twee situaties voorziet

waarbij een vreemdeling om medische redenen tot een verblijf in het Rijk kan worden gemachtigd. In

eerste instantie kan een verblijfsmachtiging worden toegestaan indien de aanvrager aantoont dat een

terugkeer op zich naar zijn land van herkomst niet kan zonder zijn leven of fysieke integriteit in het

gedrang te brengen (cf. Parl. St. Kamer, 2005-06, nr. 2478/001, 34) en er dus “een onmogelijkheid om

te reizen” bestaat (Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2478/008, 137-138). Het betreft hier dus vreemdelingen

“die omwille van een ziekte of wegens hun fysieke toestand niet meer kunnen terugkeren naar hun land

van herkomst” en die zich voorheen verplicht zagen om een verblijfsaanvraag in te dienen via het

toenmalige artikel 9, derde lid van de vreemdelingenwet (Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2478/008, 9).

Daarnaast voorziet de wetgever ook dat een vreemdeling voor wie de terugreis op zich geen reëel risico

voor zijn leven of fysieke integriteit met zich meebrengt tot een verblijf om medische redenen kan

worden gemachtigd indien er geen adequate behandeling voor zijn medisch probleem bestaat in zijn

land van herkomst en hij hierdoor in een situatie dreigt terecht te komen die als onmenselijk en

vernederend dient te worden beschouwd. Het spreekt voor zich dat hierbij in regel zal dienen te worden

onderzocht of het mogelijk is om een ziekte te laten behandelen in het land van herkomst en of de

effectieve toegang tot een behandeling van deze ziekte in het land van herkomst van een vreemdeling

voldoende is gegarandeerd (Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2478/001, 35 en Parl. St. Kamer 2005-06, nr.

2478/008, 137-138).

In casu blijkt dat de arts-adviseur geoordeeld heeft dat L.A. kan reizen en dat de medische zorgen

beschikbaar en toegankelijk zijn in het herkomstland.

Verzoekende partijen kunnen dan ook geenszins gevolgd worden in hun betoog als zou de arts-adviseur

het ene toepassingsgeval van artikel 9ter van de vreemdelingenwet koppelen aan het andere

toepassingsgeval van voormeld artikel, of nog, het toepassingsgebied van artikel 9ter te eng
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interpreteren. Verzoekende partijen trachten spijkers op laag water te zoeken waar zij zich fixeren op de

zinsnede in het advies: “zodat deze chronische aandoening, zelfs onbehandeld, geen al te groot gevaar

kan betekenen voor zijn leven of fysieke integriteit” terwijl de Raad benadrukt dat het advies in zijn

geheel moet worden gelezen en dat algehele lezing duidelijk leert dat de arts-adviseur vastgesteld heeft

dat L.A. kan reizen en dat L.A. in het herkomstland kan behandeld en opgevolgd worden voor diens

aandoening waarbij deze behandeling en opvolging ook toegankelijk blijkt.

2.7. Verzoekende partijen menen voorts dat de arts-adviseur de attestering inzake de diagnose

syndroom van Joubert heeft veronachtzaamd, dat niet blijkt dat de gehanteerde informatie van de

MedCOI- databank op L.A. van toepassing is en tenslotte dat geen rekening werd gehouden met tal van

medische attesten voorgelegd op 9 augustus 2013, 9 maart 2015 en 5 augustus 2016.

2.8. Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partijen op 5 augustus 2016 (zie

stuk: “Medische stukken die beveiligd worden door de Directie Uitzonderlijk Verblijf (...) Aantal

weggehaalde stukken: 3 Recto/Verso Datum poststempel 20160805 Datum ontvangst DVZ 20160805)”

waarna drie bladzijden inzake medische attesten volgen) nog volgende medische attesten hebben

overgemaakt aan de dienst vreemdelingenzaken:

-Medisch attest van 14 maart 2016 van dr. Delstanche, neuroloog.

-Medisch attest van 24 maart 2016 van dr. Maertens De Noordhout, diensthoofd neurologie (consult van

14 maart 2016)

-Medisch attest van 6 juni 2016 van dr. Aubinet (consult van 13 mei 2016).

Uit deze attesten blijkt dat op 14 maart 2016 gevraagd wordt om een medisch advies gelet op het

vermoeden van het syndroom van Joubert. Uit het medisch attest van 24 maart 2016 blijkt dat het

oftalmologisch advies pleit in het voordeel van het syndroom van Joubert en waarbij doorverwezen werd

naar genetisch consult om verdere onderzoeken te doen. Op 6 juni 2016 wordt geattesteerd dat L.A. lijdt

aan het syndroom van Joubert en dat de problemen met het stappen evident aanwezig blijven waarbij

L.A. orthopedische schoenen gekregen heeft.

In zijn advies heeft de arts-adviseur het attest van 6 juni 2016 van dr. Aubinet (consult van 13 mei 2016)

vermeldt waar hij verwijst naar “13/5/2016, dr. Aubinet”. In dit attest wordt gesteld dat L.A. lijdt aan het

syndroom van Joubert.

De Raad stelt verder vast dat de attestering van het syndroom van Joubert niet geleid heeft tot een

andersoortige behandeling dan degene die reeds vroeger werd geattesteerd, met name medicatie

depakine en risperdal alsook werd in het verleden reeds geattesteerd dat L.A. orthopedische schoenen

gekregen heeft. Verzoekende partijen kunnen dan ook niet overtuigen met hun kritiek dat de arts-

adviseur de vermelding “syndroom van Joubert” zou veronachtzaamd hebben en hierdoor bepaalde

noodzakelijke medische zorgen niet zou hebben nagegaan.

2.9. Verder blijkt dat de arts-adviseur zich op verschillende bronnen heeft geënt om de beschikbaarheid

van de benodigde medische zorgen na te gaan. Kopie van deze bronnen is terug te vinden in het

administratief dossier. Hieruit blijkt dat in Servië zowel op psychiatrisch, pediatrisch als neurologisch vlak

behandeling mogelijk is en dat ook diverse psychiatrische medicatie voorhanden is. Het loutere gegeven

dat het medisch profiel naar aanleiding waarvan voormelde informatie gegeven werd verschillend is van

dat van L.A., maakt niet dat dit inhoudt dat uit deze informatie geenszins kan gesteld worden dat de

medische zorgen en medicatie die L.A. nodig heeft voorhanden zijn in het herkomstland. Immers

betwisten verzoekende partijen niet in concreto de vaststellingen van de arts-adviseur aangaande de

specialistische opvolging door psychiaters, pediaters en neurologen noch voeren zij enige concrete

kritiek aan tegen de vaststellingen omtrent de medicatie. Ook blijkt uit de door de arts-adviseur

gehanteerde informatie ondermeer dat zowel risperdone (werkzame stof bij risperdal) (BMA 7611) als

depakine (BMA 7611 en BMA 8377) beschikbaar is naast andere door de arts-adviseur opgesomde

medicatie zodat verzoekende partijen niet kunnen overtuigen waar zij stellen dat niet blijkt dat er een

adequate medicamenteuze behandeling beschikbaar is in het herkomstland.

2.10. Waar de verzoekende partijen nog betogen dat geenszins kan gesteld worden dat L.A. een

positieve evolutie heeft doorgemaakt in zijn mentale retardatie waarbij zij verwijzen naar een medisch

attest van 25 juli 2013 wijst de Raad erop, dat naast de vaststelling dat verzoekende partijen belang

ontberen bij deze kritiek nu de arts-adviseur erkent dat L.A. lijdt aan mentale retardatie en ongeacht de

evolutie hiervan is nagegaan of er hiervoor ook een adequate behandeling bestaat in het herkomstland,
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alleszins blijkt uit de latere voorgelegde medische attesten, ondermeer het attest van 24 maart 2016 van

dr. Maertens De Noordhout, dat L.A. het over het algemeen goed stelt, maar dat hij wel enkele crisissen

heeft doorgemaakt die zich evenwel enkel overdag afspelen en dat er voor het overige geen andere

klachten zijn. Alles verloopt ook goed op school nu hij alles beter begrijpt wat hem gevraagd wordt en hij

ook beter Frans verstaat.

2.11. Waar verzoekende partijen nog kritiek uiten op de bevinding van de arts-adviseur dat L.A. geen

noodzaak heeft tot mantelzorg meent de Raad dat verzoekende partijen belang ontberen bij deze kritiek

nu mantelzorg per definitie gegeven wordt door iemand uit de directe omgeving van de zieke en in casu

niet blijkt dat de ouders van L.A. die eveneens dienen terug te keren naar het herkomstland deze

mantelzorg niet aan hun zoon kunnen geven. Verzoekende partijen maken voorts op geen enkele

concrete wijze aannemelijk dat het feit dat L.A. in het herkomstland daarnaast kan opgevolgd worden

door een psychiater, een pediater en een neuroloog alsook het feit dat L.A. in het herkomstland

medicamenteus behandeld kan worden, geen adequate behandeling vormt voor diens aandoening. De

arts-adviseur kan voor het overige gevolgd worden waar hij stelt dat uit de voorgelegde medische

attesten geenszins blijkt dat L.A. omwille van zijn aandoening niet kan reizen.

2.12. Verzoekende partijen verwijzen tenslotte naar tal van medische attesten die zij hebben voorgelegd

en stellen in essentie dat L.A. ernstige retardatie met gedragsstoornissen heeft, dat hij hiervoor

levenslang behandeld moet worden met twee medicamenten, dat er complicaties zullen optreden indien

de behandeling wordt stopgezet en dat bij verdere omkadering er wel verbetering kan zijn van de

gedragsstoornissen, maar zij maken met dit betoog geenszins aannemelijk dat de arts-adviseur

bepaalde gegevens veronachtzaamd zou hebben nu de arts-adviseur erkent dat L.A. lijdt aan mentale

retardatie met gedragsstoornissen maar vaststelt dat de benodigde medische opvolging en

medicamenteuze behandeling ook beschikbaar en toegankelijk is in Servië. Nogmaals benadrukt de

Raad dat verzoekende partijen niet duidelijk maken waarom de bevindingen van de arts-adviseur, met

name dat L.A. in het herkomstland kan opgevolgd worden door een psychiater, een pediater en een

neuroloog alsook het feit dat L.A. in het herkomstland medicamenteus behandeld kan worden, niet

afdoende zijn in die zin dat de medische behandeling in Servië geen adequate behandeling vormt voor

diens aandoening.

2.13. Waar de verzoekende partijen tenslotte nog verwijzen naar een medisch attest van 2012 van dr.

Lesseliers, wijst de Raad erop dat verzoekende partijen nalaten de bevinding van de arts-adviseur dat

de verschillende oppuntstellingen geen epilepsie konden bevestigen en dat ook de cardiale bevindingen

bevredigend waren met concrete argumenten te weerleggen.

2.14. Nu verzoekende partijen er met hun betoog niet in geslaagd zijn aan te tonen dat de eerste

bestreden beslissing een schending uitmaakt van de door hen aangehaalde bepalingen of beginselen,

slagen zij er evenmin in aan te tonen dat de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten een

schending uitmaken van voormelde bepalingen of beginselen. Zij betwisten geenszins dat zij zich op het

Belgische grondgebied ophouden langer dan het toegestane verblijf.

2.15. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.

3. Korte debatten

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden

beslissingen 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig januari tweeduizend achttien

door:

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER


