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 nr. 72 086 van 19 december 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke 

Integratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn en handelen in eigen 

naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minder-jarige kinderen X, op 13 oktober 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 20 juli 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard 

en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

dezelfde datum tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten, betekend op 14 september 

2011. 

 

Gezien titel Ibis, 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 21 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 

december 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MEULEMANS, die verschijnt voor de verzoekende partijen 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De eerste verzoekende partij verklaart de Kosovaarse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X 

 

De tweede verzoekende partij verklaart de Kosovaarse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X 

 



  

 

RvV  X - Pagina 2 van 17 

Samen zijn ze de ouders van drie minderjarige kinderen.  

 

Op 17 juli 2008 dienen verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 9ter 

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

Op 20 juli 2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

aanvraag van de verzoekende partij ongegrond. Dit is de eerste bestreden beslissing, als volgt 

gemotiveerd: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 17/07/2008 bij 

aangetekend 

schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

NAAM: 

B., S. (…) 

Geboren te Gjurgjevik i Madh op X 

B., D. (…) 

Geboren te Gremnik op X 

Kinderen: 

B., V. (…) 

Geboren te Peje op X 

B., V. (…) 

Geboren te Peje op X 

B., D. (…) 

Geboren te Leuven op X 

Allen van nationaliteit: Kosovo 

Adres: (…) 

 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 10/12/2008, heb ik de eer u mee te delen dat dit verzoek 

ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

Voor B., S. (…): 

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

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 te bekomen. 

 

De arts-adviseur stelde in het medisch verslag (zie gesloten omslag) vast dat uit de voorgelegde 

medische bewijsstukken blijkt dat de aandoening van betrokkene behandelbaar is . Uit het administratief 

dossier blijkt dat de medicatie en de opvolging beschikbaar is in het land van herkomst, nl. Kosovo. 

 

Onze arts-adviseur stelt verder dat betrokkene kan reizen en dat mantelzorg niet nodig is. Betrokkene 

haalde ook nog enkele andere aandoeningen aan waarvoor onze arts-adviseur stelt dat deze 

aandoeningen of correct behandeld werden en/of behandeling niet nodig is. Waardoor blijkt dat het bij 

deze andere aandoeningen niet gaat om een ernstige of levensbedreigende aandoening. Bijgevolg werd 

slechts één aandoening weerhouden, waarvoor blijkt dat medicatie en opvolging beschikbaar is in het 

herkomstland, nl. Kosovo. 

 

Voor B., D. (…): 

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

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 te bekomen. 
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De arts-adviseur stelde in het medisch verslag (zie gesloten omslag) vast dat uit de voorgelegde 

medische bewijsstukken blijkt dat de aandoening van betrokkene behandelbaar is . Uit het administratief 

dossier blijkt dat de medicatie en de opvolging beschikbaar is in het land van herkomst, nl. Kosovo. 

 

Verder stelt onze arts-adviseur dat betrokkene kan reizen en dat mantelzorg niet nodig is. De huisarts 

geeft een opsomming van de raadplegingen en de verschillende medische problemen die betrokkene 

kende. Deze aandoeningen werden correct door de huisarts behandeld. Onze arts-adviseur weerhoudt 

bijgevolg slechts één aandoening, waarvoor blijkt dat medicatie en opvolging beschikbaar is in het 

herkomstland, nl. Kosovo. 

 

Voor B., V. (…): 

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

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door artikel 5 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 te bekomen. 

 

De arts-adviseur stelde in het medisch verslag (zie gesloten omslag) vast dat uit de voorgelegde 

medische bewijsstukken blijkt dat de aandoening van betrokkene behandelbaar is . Uit het administratief 

dossier blijkt dat de medicatie en de opvolging beschikbaar is in het land van herkomst, nl. Kosovo. 

 

Verder stelt onze arts-adviseur dat betrokkene kan reizen en dat gezien de jonge leeftijd van betrokke-

ne, zij moet geholpen worden. Aangezien deze beslissing ook telt voor de ouders van betrokkene is aan 

de voorwaarde van mantelzorg voldaan. Verder werden er nog enkele aandoeningen aangehaald 

waarvoor onze arts-adviseur stelt dat deze allen zijn opgelost. Onze arts-adviseur weerhoudt bijgevolg 

slechts één aandoening, waarvoor blijkt dat medicatie en opvolging beschikbaar is in het herkomstland, 

nl. Kosovo. 

 

Voor B., Vl. (…): 

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

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

gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingesteld door artikel 5 van de 

wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 te bekomen. 

 

De arts-adviseur stelde in het medisch verslag (zie gesloten omslag) vast dat uit de voorgelegde 

medische bewijsstukken blijkt dat betrokkene momenteel geen behandeling krijgt en dat er geen sprake 

is van een actuele aandoening. Gezien het gebrek aan diagnose en behandeling, laat het ter staving 

van de aanvraag voorgelegd medisch getuigschrift niet toe het risico in de zin van Art 9ter § te 

bevestigen. 

 

Wat betreft de toegankelijkheid van de nodige zorgen voor de aandoeningen van alle betrokkenen 

merken wij op dat uit gegevens van ons administratief dossier blijkt dat de gezondheidszorg in Kosovo 

wordt georganiseerd op drie niveaus, gekenmerkt door een toenemende graad van specialisatie. Er 

wordt gewerkt via een systeem van doorverwijzing en voorgeschreven medicatie op basis van de 

beoordeling van de geconsulteerde arts zoals dat in de meeste systemen van gezondheidszorg het 

geval is. Kosovo kent vooralsnog geen publieke ziekteverzekering, maar werkt met het Beveridge-model 

waarbij gezondheidszorg geleverd en gefinancierd wordt door de overheid vanuit het algemene 

budget..! 

Op het vlak van medicatie wordt gewerkt met een lijst van essentiële medicijnen, gebaseerd op de door 

de WHO ontwikkelde modellijst. De beschikbaarheid van de medicijnen op deze lijst wordt 

gegarandeerd door de regeringen de medicijnen worden gratis aan de personen die ze nodig hebben 

verschaft.  

Wat zorg en medicatie betreft, kunnen personen die afhankelijk zijn van sociale bijstand, personen 

ouder dan 65 jaar en mensen met een handicap genieten van gratis zorg en medicatie.  Als verzoeker 

en zijn nabije familie er niet in slagen het benodigde inkomen uit arbeid te verwerven, zal betrokkene via 

deze weg van de nodige zorg verzekerd zijn. 

Bovendien leggen de volwassene betrokkene geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat zij 

arbeidsongeschikt zouden zijn. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkenen zelf zouden kunnen 

instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Dient nog opgemerkt te worden dat 

de weerhouden aandoeningen van de volwassene betrokkenen reeds aanwezig waren toen zij nog in 

Kosovo verbleven en dat zij voor deze aandoeningen aldaar al werden opgevolgd. 

 



  

 

RvV  X - Pagina 4 van 17 

Derhalve blijkt niet dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de 

fysieke integriteit, of blijkt niet 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 geen bewijs aanwezig 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).” 

 

Op 14 september 2011 wordt de eerste verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten ter 

kennis gebracht. Dit is de tweede bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“In uitvoering van de beslissing van 20.07.2001 door 

De gemachtigde van de staatssecretaris van asiel en migratiebeleid 

Wordt aan B. S. (…) 

Geboren te Gjurgjevik i Madh (Joegoslavië), op 09/05/1973, Servië, het bevel gegeven om uiterlijk op 

14/10/2011, het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van Denemarken, 

Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, 

Zwitserland, en Zweden, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art.7alinea 1,2° van de wet van 

15.12.1980). 

 

Op 14 september 2011 wordt de tweede verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten 

ter kennis gebracht. Dit is de derde bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“In uitvoering van de beslissing van 20.07.2001 door 

De gemachtigde van de staatssecretaris van asiel en migratiebeleid 

Wordt aan B. D. (…) 

Geboren te Gjurgjevik i Madh (Joegoslavië), op 09/05/1973, Servië, het bevel gegeven om uiterlijk op 

14/10/2011, het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van Denemarken, 

Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, 

Zwitserland, en Zweden, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art.7alinea 1,2° van de wet van 

15.12.1980).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekers betitelen hun verzoekschrift als een “verzoekschrift tot hoger beroep bij de Raad voor 

vreemdelingenbetwistingen.” Op het einde van het verzoekschrift voegen verzoekers nog een paragraaf 

met de titel “moeilijk te herstellen nadeel bij niet schorsing van het bevel om het grondgebied te 

verlaten” toe. Krachtens artikel 39/82, § 3, tweede lid van de vreemdelingenwet dient in het opschrift van 

het verzoekschrift vermeld te worden dat hetzij een beroep tot nietigverklaring wordt ingesteld hetzij een 

vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring. Is aan deze pleegvorm niet voldaan, dan 

wordt het verzoekschrift geacht enkel een beroep tot nietigverklaring te bevatten. 

 

In casu wordt het verzoekschrift geacht enkel een beroep tot nietigverklaring in te houden. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt vast dat overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de 

vreemdelingenwet slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kunnen worden 

gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

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

Een eventuele vernietiging van de thans bestreden bevelen om het grondgebied van het Rijk te verlaten 

belet immers niet dat elk van de verzoekers onder de gelding valt van een eerder bevel om het grond-

gebied te verlaten, met name de bevelen die werden afgegeven op 14 mei 2008. Deze bevelen steunen 

op de miskenning door de verzoekende partijen van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet en 

op het gegeven dat verzoekers niet in het bezit zijn van een geldig paspoort voorzien van een geldig 

visum. Deze bevelen zijn definitief, daar hiertegen geen beroep werd ingesteld. Deze bevelen kunnen 

nog steeds uitgevoerd worden door de verwerende partij. Verzoekers zouden hieraan derhalve voorals-

nog gevolg dienen te geven. De gevorderde vernietiging kan bijgevolg geen nuttig effect sorteren zodat 

verzoekers niet getuigen van het rechtens vereiste belang (RvS 2 oktober 2003, nr. 123.774; RvS 11 

mei 2005, nr. 144.319; RvS 19 april 2007, nr. 170.162; RvS 7 februari 2008, nr. 2100 (c)). 

 

Het beroep is onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de tweede en derde bestreden 

beslissing. 

 

4. Onderzoek van het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing 

 

4.1. In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van de 

artikelen 9ter, 52 en 62 van de vreemdelingenwet, van de beginselen van behoorlijk bestuur, het 

redelijkheidsbeginsel en van de artikelen 3 en 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

4.1.1. Verzoekers adstrueren hun middel als volgt: 

 

“Aangezien de Raad zich weliswaar niet in de plaats kan stellen van de overheid maar zij wel in de 

uitoefening van haar wettelijk toezicht kan nakijken of de administratieve overheid bij de beoordeling van 

de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet op onredelijke wijze tot haar beslissing is gekomen. 

Zie RvS 7 november 2001, nr. 101 624. 

Dat immers in casu zowel voor eerste als tweede verzoeker er sprake is van een ziekte die een reëel 

risico inhoudt voor hun leven of fysieke integriteit of een reëel risico op een onmenselijke of 

vernederende behandeling; 

Dat zelfs de adviserende geneesheer van DVZ tot deze vaststelling is gekomen (zie stuk 3 en 4). 

Dat conform artikel 9ter de geneesheer moet nagaan of er een adequate behandeling in Kosovo 

mogelijk is; 

Dat hierbij zowel rekening dient gehouden te worden met de beschikbaarheid alsook de toegankelijkheid 

van zowel de therapie als de medicatie, daar beiden volgens de adviserende geneesheer van DVZ 

noodzakelijk zijn voor eerste en tweede verzoekers. 

Dat evenwel DVZ verwijst naar uitermate verouderde informatie van 2009 terwijl de behandelende 

geneesheer mevrouw Bartholmees verwijst naar info anno 2011 (stuk 6) alsook verwijzen verzoekers 

naar info anno 2011 (stuk 8) zodat DVZ niet alle redelijkheid tot de bestreden beslissing is gekomen. 

Zie RvV van 2 mei 2011, nr 60 819 

Dat eerste, tweede en derde verzoekers derhalve opnieuw een onmenselijke of vernederende 

behandeling zullen ondergaan daar zij allen reeds getracht hebben om op menselijke wijze te worden 

behandeld wat absoluut niet gelukt is en wat blijkt uit de toestand van derde verzoekster, het kindje van 

partijen, dat bij aankomst in België duidelijk een ondervoede indruk maakte waarbij dr. L. P. (…) (arts in 

Kosovo) stelt dat hij niet kan garanderen dat het kindje zorgvuldig zal worden opgevolgd daar de 

laboratoria onvoldoende gespecialiseerd zijn en er een gebrek is aan medicatie (stuk 11). 

Dat ook de adviserende geneesheer van DVZ de trieste medische toestand bij aankomst in België van 

het dochtertje heeft vastgesteld (stuk 5). 

Dat hieruit derhalve de vernederende en onmenselijke behandeling blijkt niet alleen voor het dochtertje 

maar ook voor eerste verzoeker die als oorlogsslachtoffer werd erkend en granaatscherven in zijn 

linkerschouder heeft zodat het onmenselijk is deze terug te sturen naar een land dat hij om psychische 

redenen, gebrek aan medicatie en menselijke behandeling is ontvlucht. 
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Dat in het administratief dossier zich zelfs een schrijven bevond van Dr. A. C. (…) (psychiater -

addictoloog) dd 2 juli 2010 waarin hij o.m. stelt: "Hij drong aan op regelmatige consultaties, alsook een 

medicatietherapie ten einde een bevredigend resultaat te bekomen" 

Dat DVZ duidelijk met de haar ter beschikking gestelde gegevens (nl de erkenning van verzoeker als 

oorlogsslachtoffer - stuk7, bovenvermeld document uit het administratief dossier, de overvloed aan 

objectieve gegevens dat de behandeling en medicatie toevoer en beschikbaarheid ontoereikend is) haar 

motivering niet afdoend is daar hiermee geen rekening werd gehouden noch met de gegevens van haar 

eigen adviserende geneesheer ivm de toestand van het dochtertje bij haar aankomst in België noch met 

deze van de talloze (maar ondertussen nog) behandelende geneesheren en vooral deze van dr. 

psycholoog P. D. (…) dewelke namens eerste en tweede verzoekers spreekt van het feit dat 

betrokkenen zich bevinden in een staat van psychische uitputting" alsook is er sprake van 

zelfmoordneigingen in hoofde van tweede verzoekster die vooral uit angst te moeten terugkeren naar 

een land alwaar haar echtgenoot erkend is geweest als oorlogsslachtoffer. 

maw is er duidelijk sprake van mensonterende handelingen indien het gezin zou worden terug gestuurd. 

Aangezien DVZ bovendien nalaat een afweging te maken van belangen daar derde en vierde 

verzoekers in het tweede en vierde leerjaar naar school gaan en de jongste telg in België is geboren op 

7 september 2009. 

Dat gelet op de medische problematiek van het dochtertje V. (…) ook voor haar psychisch de terugkeer 

zal leiden tot een onmenselijke behandeling waarbij dan nog geen rekening wordt gehouden met het 

moeilijk te herstellen nadeel daar de twee oudste kinderen hun schooljaar moeten onderbreken en in 

een vreemde omgeving in een voor hen nieuwe taal de ondermaatse lessen moeten gaan volgen. 

Dat DVZ met dit gegeven in hoofde van V. (…) zeker rekening had dienen te houden nu zulks 

uitdrukkelijk is aangehaald voordat de bestreden beslissing werd genomen nl bij schrijven van hun 

raadsman dd 29 september 2010 en 3 mei 2011, documenten die zich in het administratief bevinden 

samen met de bijlagen aan voormelde brieven. 

Dat DVZ ook hier derhalve beschikte over deze feitelijke gegevens terwijl zij als bestuur dient te 

reageren op de aangehaalde middelen en deze niet kan en mag onbesproken laten. 

Dat weliswaar kan gesteld worden dat DVZ enkel de medische problematiek dient te onderzoeken doch 

dat uit het bovenvermelde duidelijk blijkt dat dochtertje V. (…) zich in verregaande staat van zwakte en 

ondervoeding bevond bij haar aankomst in België zodat het zeker niet is aangewezen een jong kind uit 

haar vertrouwde school en leefomgeving weg te halen om dan in een voor haar vreemd land, taal en 

gewoonte zich verder medisch te laten behandelen en school te lopen. 

Aangezien ook kan verwezen worden naar de rechtspraak de Raad van State van 29 november 2006 

(165 253): 

" Considérant que les requérants font valoir que leurs enfants "subiraient un préjudice difficilement 

réparable si, en pleine scolarité, ils devaient, par Ie fait d'une exécution immédiate de la décision 

d'éloignement du territoire, revenir en ex-Yougoslavie en y reprendre brusquement une scolarité dans 

un tout autre langue et culture que celle qu'ils ont toujours connues et dans lesquelles ils sont bien 

intégrés". 

Dat verzoekers bovendien niet alleen met zwaarwichtige en ernstige gronden aantonen dat zij opnieuw 

in het land van herkomst zullen blootgesteld worden aan een mensonterende behandeling maar ook dat 

de adviserende geneesheer geen actuele informatie heeft gebruikt om zijn advies te staven omtrent het 

beschikbaar en het zijn van een adequate behandeling. 

Dat het bovendien de taak was van DVZ om de informatie van verzoekers, dewelke vervat was in het 

verzoekschrift tot aanvraag van de 9ter, omtrent beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 

psychotherapeutische behandeling en medicatie na te kijken vanuit het oogpunt van verzoekers met 

name o.m. het gegeven dat het gezin 40 Euro per maand ontvangt als oorslogslachtoffer en zij allen 

zich bevonden in een psychische en fysische staat van uitputting op het ogenblik van hun aankomst in 

België (zie stuk 3 en 4) waaruit maw blijkt dat zij fysiek, minstens psychisch niet meer in staat waren om 

te werken. Meer nog dat zij na terugkeer niet alleen hun behandeling zullen moeten onderbreken maar 

zij in hoofdorde huisvesting dienen te zoeken met beperkte middelen en dan mogelijks opnieuw in staat 

van uitputting zullen geraken gelet op hun beperkt inkomen en de lange wachttijd op medicatie (stuk 8 

en stuk 9). 

Dat de adviserende geneesheer van DVZ ook duidelijk laat verstaan dat verzoekers hun behandeling 

absoluut niet mogen staken gezien zij volgens hem beiden lijden aan een ernstig ziekte die een reëel 

risico inhouden op een onmenswaardige behandeling doch de adviserende geneesheer niet is nage-

gaan hoe verzoekers dan wel deze behandelingen dienen verder te zetten indien zij worden uitgewezen 

en zij zonder enige inkomen en huisvesting onmiddellijk bij hun aankomst in Kosovo deze behande-

lingen moeten verder zetten. 

Dat bovendien aldus het aspect toegankelijkheid niet werd onderzocht en er enkel werd verwezen naar 

statistieken zonder enige toelichting van 2009, terwijl de beslissing dateert van 20 juli 2011, informatie 



  

 

RvV  X - Pagina 7 van 17 

die dan nog in strijd is met recente en objectieve gegevens (stuk 8, 9 en 11) alsook met de gegevens 

gevoegd aan de aanvraag die op dat ogenblik uiterst recent waren. 

Dat immers elk bestuur dient te reageren op aangehaalde middelen en deze niet onbesproken kan en 

mag laten; 

Dat derhalve haar beslissing kennelijk onredelijk is, meer verzoekers zijn zelfs in staat om de 

stellingname volledig te weerleggen daar DVZ zich manifest enkel steunt op statistieken die volstrekt 

ontoereikend zijn om de beschikbaarheid en toegankelijkheid aan te tonen, meer nog die reeds meer 

dan 2 jaar zijn achterhaald op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen. 

Zie RvSt nr 166 820 dd 17 januari 2007 

Dat hoe dan ook artikel 6 van het EVRM wordt geschonden nu de administratieve overheid niet alleen 

verouderde informatie gebruikt om haar beslissing te ondersteunen maar tevens nalaat tijdig een 

beslissing te nemen waardoor de redelijke termijn is overschreden; 

Dat immers op 17 juli 2008 de aanvraag werd ingediend en ontvankelijk verklaard op 10 december 

2008.   Deze werd evenwel ongegrond verklaard op 20 juli 2011 en waarbij dan nog tot 14 oktober 2011 

(lopende het schooljaar) wordt gewacht met de betekening ! 

Dat het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties een algemene conclusie 

uitgevaardigd heeft waarin gestipuleerd wordt dat vreemdelingenzaken dienen afgehandeld te worden 

binnen een redelijk termijn; 

Zie conclusie, 44ste sessie, Uitvoerend Comité, H.C.R. 1993 

Dat zulks vanzelfsprekend ook van toepassing is op huidige procedure gelet op de ratio legis : , nl dat 

na het verloop van de redelijke termijn de rechtzoekende erop moet kunnen vertrouwen dat de overheid 

geen negatieve beslissing meer neemt (vlg rechtspraak in tuchtzaken). 

Dat anders art. 8 van het EVRM, welke het privé leven beschermt, manifest zal geschonden worden, 

gelet op het proportionaliteitsvereiste en het feit dat zulks ongeoorloofde implicaties heeft op het 

gezinsleven wat onbetwistbaar een onmenselijke behandeling uitmaakt, nu niet alleen de kinderen maar 

ook de ouders banden hebben gecreëerd met België, hun tweede vaderland (D. (…) is zelfs geboren in 

Leuven op 7 september 2009 en spreekt absoluut GEEN Kosovaars). 

Dat een schending van artikel 8 van het EVRM enkel is toegelaten wanneer de belangen van de 

rechtstaat een hogere waarde kennen (zoals bvb personen met een strafregister). 

Dat deze schending immers zowel door hoven, rechtbanken als administratieve rechtscolleges dient 

afgewogen te worden met respect voor de private gezinsbelangen en de publieke belangen waarbij de 

verwijdering in proportie dient te staan van het mogelijk nadeel (verlies van een schooljaar) dat een 

staat kan ondergaan indien zij hiertoe niet zou overgaan; 

Zie Hof voor de Rechten van de Mens dd 22 april 2004, Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, jaargang 

2004 blz 267 inzake Radovanovic / Oostenrijk 

Dat de rechtspraak duidelijk is nl niet het uitzettingsbeleid op zich wordt beoordeeld maar wel het juiste 

evenwicht tussen het nagestreefde doel en het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgd recht (in 

combinatie met artikel 3); 

Zie Hof voor de Rechten van de Mens dd 21 april 2005, 

Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, jaargang 2005, blz 159 inzake Muslim/ Turkije 

Aangezien bovendien de motivering duidelijk gebrekkig is (artikel 43 VW) op dit punt daar nergens in de 

bestreden beslissing wordt uitgelegd waarom het gedrag van verzoekers een werkelijk, actueel en 

voldoende ernstige bedreiging zou kunnen vormen voor een fundamenteel belang van de samenleving 

van die mate dat artikel 3 van het EVRM, 9ter en artikel 6 mag geschonden worden; 

Zie Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dd 30 januari 2008 inzake 6743. Zie Raad voor 

vreemdelingenbetwistingen dd 6 februari 2008 nr. 6936.” 

 

4.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van verzoekers: 

 

“Verzoekers stellen dat de Dienst Vreemdelingenzaken verwijst naar verouderde informatie van 2009, 

terwijl de behandelende arts, Dr. B. (…) verwijst naar informatie uit 2011 in een schrijven d.d. 4 oktober 

2011. Ook verzoekers zelf brengen thans nieuwe informatie bij, met name een internetverslag 

verschenen op 22 september 2011. Een thans bijgevoegd attest van Dr. L. P. (…) (arts in Kosovo) stelt 

dat hij niet kan garanderen dat het kindje zal kunnen worden opgevolgd, gelet op het gebrek aan 

medicatie. Verzoekers wijzen op de medische toestand van hun dochtertje bij hun aankomst in België 

en het feit dat verzoeker voor 20% erkend werd als oorlogsslachtoffer. Verzoekers wijzen op het feit dat 

twee van hun kinderen schoolgaand zijn in België en dat hun jongste kindje in België geboren werd. uit 

het administratief dossier zou gebleken hebben dat verzoekers zich in een staat van medische uitputting 

bevonden en derhalve niet meer in staat zijn om te werken. Verzoekers vrezen de behandeling in België 

te moeten onderbreken bij een terugkeer naar Kosovo. De redelijke termijn voor het nemen van de 
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beslissing zou overschreden zijn. Een schending van art. 8 EVRM zou aan de orde zijn, omdat 

verzoekers banden gecreëerd hebben met België. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat alle door verzoekers voorgelegde medische attesten, 

die zich op het moment van de bestreden beslissing in het administratief dossier bevonden, door de 

ambtenaar-geneesheer in diens adviezen werden besproken. 

In de mate verzoekers thans voor het eerst nieuwe informatie aanvoeren, kan deze niet leiden tot de 

nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing, nu verwerende partij enkel rekening dient te houden 

met informatie die zich op het moment van de beslissing in het administratief dossier bevond of waarvan 

zij op dat moment geacht werd op de hoogte te zijn. 

De ambtenaar-geneesheer weerhoudt, voor wat betreft B. S. (…), B. D. (.) en B. V. (…) een ernstige en 

potentieel levensbedreigende aandoening, met name respectievelijk een angstsyndroom (S. (…)), een 

posttraumatisch stress syndroom (PTSD) (D. (…)) en een refluxoesofagitis (V. (…)). 

De beschikbaarheid van de nodige medische zorgen werd onderzocht door de ambtenaar-geneesheer, 

voor wat betreft het angstsyndroom en de PTSD, op basis van volgende informatie: 

-het rapport xHealth Statistics 2009', waaruit onder meer blijkt dat primaire gezondheidszorg (oa. 

psychische en persoonlijkheidsstoornissen) aanwezig is in Kosovo, alsook psychiatrische zorgen in het 

University Centre of Kosovo (rond Prishtina, dit is op ongeveer een uur rijden van de tijdens de 

asielaanvraag verklaarde plaats van afkomst); 

-een lijst met medicijnen beschikbaar in Kosovo; 

-een medisch-psychiatrisch verslag van Dr. A. C. (…) d.d. 2 juli 2010, ter illustratie van de aanwezigheid 

van de behandeling van psychische aandoeningen in Kosovo; 

-gegevens uit de MedCOI-databank, die verwijzen naar informatie afkomstig van ^International SOS' 

d.d. 20 januari 2010, waaruit blijkt dat de nodige medicatie beschikbaar is. Zoals aangegeven in het 

medisch advies van de ambtenaar-geneesheer, is de ^International SOS' een internationale onderne-

ming rond gezondheidszorg, medische bijstand en veiligheidsdiensten. Zij bezit klinieken in meer dan 70 

verschillende landen en heeft een wereldwijd netwerk van urgentiecentra. *International SOS' is gecon-

tracteerd om informatie te verstrekken over de beschikbaarheid van medische behandeling in landen 

wereldwijd. 

De bovenvermelde informatie is aanwezig in het administratief dossier. Verzoekers maken niet 

aannemelijk dat de ambtenaar-geneesheer bij zijn besluitvorming is uitgegaan van incorrecte informatie, 

dat hij deze niet correct heeft beoordeeld en dat hij daarbij kennelijk onredelijk tot zijn besluit is 

gekomen. 

Wat betreft het dochtertje van verzoekers, B. V. (…), verwijst de ambtenaar-geneesheer naar dezelfde 

informatie, behoudens het verslag van Dr. A. C. (…), en voegt tevens een lijst met artsen en hun 

respectieve specialisaties (met onder meer pediaters) in Kosovo toe. 

Ook hier dringt zich eenzelfde conclusie op, met name dat verzoekers niet aantonen dat de ambtenaar-

geneesheer bij zijn besluitvorming is uitgegaan van incorrecte informatie, dat hij deze niet correct heeft 

beoordeeld en dat hij daarbij kennelijk onredelijk tot zijn besluit is gekomen. 

Wat betreft de toegankelijkheid van de medische zorgen in Kosovo, stelt de bestreden beslissing: 

"Wat betreft de toegankelijkheid van de nodige zorgen voor de aandoeningen van alle betrokkenen 

merken wij op dat uit gegevens van ons administratief dossier blijkt dat de gezondheidszorg in Kosovo 

wordt georganiseerd op drie niveau's, gekenmerkt door een toenemende graad van specialisatie. Er 

wordt gewerkt via een systeem van doorverwijzing en voorgeschreven medicatie op basis van de 

beoordeling van de geconsulteerde arts zoals dat in de meeste systemen van gezondheidszorg het 

geval is. Kosovo kent vooralsnog geen publieke ziekteverzekering, maar werkt met het Beveridge-model 

waarbij gezondheidszorg geleverd en gefinancierd wordt door de ' overheid vanuit het algemene budget. 

Op het vlak van medicatie wordt gewerkt met een lijst van essentiële medicijnen, gebaseerd op de door 

de WHO ontwikkelde modellijst. De beschikbaarheid van de medicijnen op deze lijst wordt 

gegarandeerd door de regering en de medicijnen worden gratis aan de personen die ze nodig hebben 

verschaft. Wat zorg en medicatie betreft, kunnen personen die afhankelijk zijn van sociale bij stand, 

personen ouder dan 65 jaar en mensen met een handicap genieten van gratis zorg en medicatie. Als 

verzoeker en zijn nabije familie er niet in slagen het benodigde inkomen uit arbeid te verwerven, zal 

betrokkene via deze weg van de nodige zorg verzekerd zijn. 

Bovendien leggen de volwassene betrokkene geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat zij 

arbeidsongeschikt zouden zijn. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkenen zelf kunnen instaan voor 

de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Dient nog opgemerkt te worden dat de weer-

houden aandoeningen van de volwassene betrokkenen reeds aanwezig waren toen zij nog in Kosovo 

verbleven en dat zij voor deze aandoeningen aldaar al werden opgevolgd." 

Zoals de eerste bestreden beslissing terecht stelt,  tonen verzoekers niet aan arbeidsongeschikt te zijn 

via een attest van een arbeidsgeneesheer, zodat mag verwacht worden dat zij zich via arbeid een 

inkomen kunnen verschaffen om eventuele bijkomende medische kosten te kunnen dragen. Verzoekers 
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maken het tegendeel niet aannemelijk. Verzoekers verklaarden zelf in hun aanvraag 9ter dat de heer S. 

(…) sinds 2004 reeds een behandeling volgde bij een neuropsychiater wegens psychische problemen, 

hetgeen duidt op de effectieve beschikbaarheid en toegankelijkheid van de nodige medische zorgen in 

Kosovo. 

Verzoekers kunnen deze argumentering niet ernstig betwisten. 

Verwerende partij merkt nog op dat uit het administratief dossier niet blijkt dat de heer S. (…)20% 

oorlogsinvalide is. Minstens werd een dergelijk stuk niet in één van de landstalen toegevoegd aan de 

aanvraag 9ter. Wel heeft de ambtenaar-geneesheer (en de eerste bestreden beslissing) rekening 

gehouden met de medische vaststelling dat metaalstukjes terug te vinden waren in de linkerschouder. 

De gevolgen, met name de lichamelijke klachten die kaderen binnen een moeilijke psychosociale 

context, zijn niet ernstig of levensbedreigend. 

De ambtenaar-geneesheer heeft in zijn advies rekening gehouden met de ondervoede indruk die V. (…) 

naliet bij haar aankomst in België. Zij is alleszins in staat om te reizen en er kan een pediater 

ingeschakeld worden om haar medische aandoening op te volgen. 

Een aantal motieven, waaronder schoolgaande kinderen en de banden die verzoekers zouden 

gecreëerd hebben in België, overstijgen een loutere medische analyse van verzoekers' aandoeningen 

en vallen derhalve buiten het toepassingsgebied van art. 9ter van de wet van 15 december 1980. Het 

weze opgemerkt dat de wet van 15 september 2006 een duidelijk onderscheid gemaakt heeft tussen 

een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van medische redenen enerzijds (9ter) en in 

toepassing van andere humane gronden anderzijds (9bis). Verzoekers dienen dit onderscheid te 

respecteren en de voormelde motieven eventueel op te werpen in het kader van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis van de wet van 15 december 1980. 

In de mate dat verzoekers stellen dat de redelijke termijn voor het nemen van een beslissing in het 

kader van de aanvraag 9ter overschreden zou zijn, heeft verwerende partij de eer te antwoorden dat zij 

dit op geen enkele manier aannemelijk maken. De loutere bewering dat de redelijke termijn werd 

overschreden, verwijzend naar de datum van indiening en de datum van de beslissing is niet afdoende. 

Het middel is in die mate onontvankelijk, minstens niet gegrond. 

Bovendien, zelfs wanneer de Raad een schending van de redelijke termijn zou vaststellen, dan nog 

heeft dit niet tot gevolg dat enig verblijfsrecht hieruit zou voortvloeien, zodat het verzoekers prima facie 

ontbreekt aan belang bij deze kritiek. Ook om die reden is het middel in die mate onontvankelijk. 

"Bovendien kan de eventuele schending van de redelijke termijn hoe dan ook niet tot gevolg hebben dat 

er enig recht op verblijf zou ontstaan in hoofde van verzoeker die heel die tijd illegaal op het 

grondgebied heeft verbleven en kan verzoeker aldus geen voordeel halen uit het aangevoerde 

middelonderdeel, zodat hij geen belang heeft bij het aanvoeren ervan" (RvS 5 maart 2007, nr. 168.530). 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

4.1.3. Artikel 62 van de vreemdelingenwet, dat onder meer stelt dat beslissingen met redenen omkleed 

moeten zijn, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te 

verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de 

middelen die het recht hem verschaft. Het verplicht de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” 

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk het determine-

rend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing 

wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 9ter van de vreemdelingenwet en naar 

het feit dat de aanvraag van verzoekers ongegrond is, daar een behandeling en opvolging van de 

vastgestelde medische problematiek van verzoekers beschikbaar is in Kosovo.  

 

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

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

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

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

 

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

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

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hun niet in staat stelt om te begrijpen op 

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, derwijze dat 
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hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissing kennen, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekers bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van het enig middel vanuit 

dat oogpunt wordt onderzocht. Nazicht van de materiële motiveringsplicht vergt in casu nazicht van de 

ingeroepen schending van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

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

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

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

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

 

Verzoekers hebben op 17 juli 2008 een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet ingediend. Dit artikel luidt als volgt: 

 

” § 1. De in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument 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 vreemdeling dient alle nuttige inlichtingen aangaande zijn ziekte over te maken. De beoordeling van 

het bovenvermeld risico en van de mogelijkheden van behandeling in het land van oorsprong of het land 

waar hij verblijft, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de 

minister of zijn gemachtigde  die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan zonodig de vreemdeling 

onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen. 

 

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op : 

 

- de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken; 

- de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont. 

 

§ 2. De in § 1 vermelde deskundigen worden benoemd door de Koning bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad. 

 

De Koning stelt de procedureregels vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en 

bepaalt eveneens de wijze van bezoldiging van de in het eerste lid vermelde deskundigen. 

 

§ 3. De minister of zijn gemachtigde verklaart de ingeroepen elementen onontvankelijk in de gevallen 

opgesomd in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de ingeroepen elementen ter ondersteuning van de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het kader van een vorige 

aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling. 

 

§ 4. De bedoelde vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze bepaling, wanneer de 

minister of zijn gemachtigde van oordeel is dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de 

betrokkene handelingen gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4.” 

 

Uit de bewoordingen van artikel 9ter van de vreemdelingenwet blijkt dat dit artikel gebaseerd is op de 

concepten een “reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit” of een “reëel risico […] op een 

onmenselijke of vernederende behandeling”, zoals deze worden gehanteerd door het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens. Dit blijkt niet enkel uit de bewoordingen van het artikel zelf doch ook uit 

de parlementaire voorbereiding. Hieruit blijkt namelijk dat de wetgever de toekenning van een verblijfs-

recht om medische redenen volledig heeft willen verbinden aan het EVRM en de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In de Memorie van Toelichting van de wet van 15 
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september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt gesteld dat: 

“Vreemdelingen die op zodanige wijze lijden aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor 

hun leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende 

behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in hun land van herkomst of het land waar zij 

verblijven kunnen, ten gevolge van de rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens, 

vallen onder de toepassing van artikel 15, b), van de richtlijn 2004/83/EG (onmenselijke of vernederende 

behandeling)” (Parl.St., Kamer, 2005-2006, DOC 51- 2478/001, p. 9). 

 

Voorts blijkt uit de artikelsgewijze bespreking in de Memorie van Toelichting van artikel 5 van de wet van 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (ter invoering van het 

nieuwe artikel 9ter in de vreemdelingenwet) dat: “Het onderzoek van de vraag of er een gepaste en 

voldoende toegankelijke behandeling bestaat in het land van oorsprong of verblijf gebeurt geval per 

geval, rekening houdend met de individuele situatie van de aanvrager, en wordt geëvalueerd binnen de 

limieten van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens” (Parl.St., Kamer, 

2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 35).  

 

Inzake de subsidiaire bescherming, conform artikel 2 e) en artikel 5 van de richtlijn 2004/83/EG stelt de 

wetgever in de Memorie van Toelichting dat “de term ‘reëel risico’ (...) hier gebruikt naar analogie van de 

maatstaf die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hanteert bij de beoordeling van 

schendingen van artikel 3 EVRM.” (Parl.St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2478/001, p. 85). 

 

De artikelen 9ter en 48/4 van de vreemdelingenwet vormen samen de omzetting, in Belgisch recht, van 

artikel 15 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de 

erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins 

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming. De wetgever heeft 

derhalve bij de bij de omzetting van voormelde richtlijn en het invoegen van deze begrippen “subsidiaire 

bescherming, reëel risico op ernstige schade...”, voor ernstig zieke vreemdelingen voor een parallelle 

procedure op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet gekozen, naast de asielprocedure. Dit 

doet uiteraard geen afbreuk aan de duidelijke verbinding in de wet zelf en haar parlementaire 

voorbereiding van voormelde begrippen uit artikel 9ter met het begrippenkader van het EVRM en de 

interpretaties hiervan door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

 

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

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

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

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

met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen.  

 

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

following principles.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

support.  

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

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

set in D. v. the United Kingdom and applied in its subsequent case-law, which it regards as correct in 

principle, given that in such cases the alleged future harm would emanate not from the intentional acts 

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

the lack of sufficient resources to deal with in the receiving country.  
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44. Although many of the rights it contains have implications of a social or economic nature, the 

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

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

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

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

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

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

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

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

expulsion in very exceptional cases,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

principes toe op de hem voorliggende zaak.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

were seriously ill.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIDS worldwide.  

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

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

(cited  

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

a violation of Article 3 of the Convention.”  

 

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

hanteert, werden bijgevolg in 2008 bevestigd door de Grote Kamer van het EHRM. De zaak N. vs. The 

United Kingdom handelde over de uitzetting van een hiv-positieve vrouw van het Verenigd Koninkrijk 

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

een jaar bedragen. Het Hof benadrukte dat er slechts sprake kan zijn van een schending van artikel 3 
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van het EVRM in het zeer uitzonderlijk geval (“a very exceptional case”), wanneer de humanitaire 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

ting voor de verdragspartijen om de ongelijkheden tussen landen op vlak van medische voorzieningen te 

overbruggen door het voorzien van gratis en onbeperkte gezondheidszorg aan illegale vreemdelingen. 

In casu oordeelde het Hof dat uit de beschikbare informatie bleek dat antiretrovirale middelen in principe 

beschikbaar zijn in Oeganda – al geraakten ze wegens een gebrek aan middelen vaak maar bij de helft 

van de personen die deze nodig hadden – en zouden ze niet beschikbaar zijn in verzoeksters rurale 

streek van afkomst en zou ze deze middelen naar eigen zeggen niet kunnen betalen noch zou zij op de 

steun en zorg van de in Oeganda aanwezige familieleden kunnen rekenen. Op het moment van de 

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

was volgens het Hof onderhevig aan een bepaalde graad van speculatie. De Grote Kamer kwam tot de 

conclusie dat er geen sprake was van de zeer uitzonderlijke omstandigheden zoals in voornoemd arrest 

D. vs. The United Kingdom en besloot dat haar uitzetting niet in strijd zou zijn met artikel 3 van het 

EVRM.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

zijn met artikel 3 van het EVRM.  

 

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

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

 

Gelet op het hierboven beschreven belang dat onze wetgever heeft willen toekennen aan het EVRM en 

de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bij de vraag of een verblijfsrecht 

om ernstige medische redenen moet worden toegekend, is deze hoge drempel dan ook bepalend bij de 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

In hun verzoekschrift betwisten verzoekers de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van zowel de 

therapie als de medicatie in Kosovo.  

 

De ambtenaar-geneesheer maakt duidelijk een onderscheid tussen de verschillende aandoeningen die 

door verzoekers aangevoerd worden. Vooreerst meent hij dat met betrekking tot de eerste verzoekende 

partij het lengteverschil van de onderste ledematen minder dan 1 cm bedraagt en er bijgevolg geen 

behandeling vereist is. Ook stelt hij vast dat de eerste verzoekende partij lijdt aan verschillende klachten 

die eerder zouden passen binnen een moeilijke psychosociale context, maar de ambtenaar-geneesheer 

meent dat deze klachten niet ernstig of levensbedreigend zijn. Met betrekking tot de eerste verzoekende 

partij stelt de ambtenaar-geneesheer ook vast dat zij leed aan een chronische protestatitis, maar 

hiervoor correct behandeld werd. Voor de eerste verzoekende partij weerhoudt de ambtenaar-genees-

heer de psychiatrische problemen als een ziekte die een reëel risico kan inhouden voor haar leven of 

fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt. Deze arts meent dat voor 
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de medische problematiek van de eerste verzoekende partij behandeling en opvolging beschikbaar zijn 

in Kosovo en dat er geen bezwaar bestaat tegen haar terugkeer naar haar land van herkomst. De arts 

verwijst hiervoor naar het medisch-psychiatrisch verslag van dokter A.C. van 2 juli 2010, naar het 

International SOS van 20 januari 2010 met uniek referentienummer 3020, naar de Kosovo Health 

Statistics van 2009 en naar het Country fact sheet Kosovo june 2011. Met betrekking tot de tweede 

verzoekende partij betwist de ambtenaar-geneesheer niet dat zij lijdt aan een ziekte die een reëel risico 

kan inhouden voor haar leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld en opgevolgd 

wordt. Deze arts meent dat voor de medische problematiek van de tweede verzoekende partij behande-

ling en opvolging beschikbaar zijn in Kosovo en dat er geen bezwaar bestaat tegen de terugkeer van 

haar naar haar land van herkomst. De arts verwijst hiervoor naar het medisch-psychiatrisch verslag van 

dokter A.C. van 2 juli 2010, naar het International SOS van 20 januari 2010 met uniek referentienummer 

3020, naar de Kosovo Health Statistics van 2009 en naar het Country fact sheet Kosovo june 2011. Met 

betrekking tot het minderjarig kind B.V. stelt de ambtenaar-geneesheer vast dat zij een probleem had 

met de amandelen en poliepen en dat deze in 2009 verwijderd werden waardoor dit probleem opgelost 

is. Voorts stelt de ambtenaar-geneesheer vast dat het minderjarig kind anemie heeft, maar doordat er 

ijzer- en vitaminesupplementen toegediend werden, dit probleem werd verholpen. Met betrekking tot de 

darmworpjes stelt de ambtenaar-geneesheer vast dat dit een zeer courante, maar onschuldige aandoe-

ning is. Hij wijst erop dat de lactose-intolerantie van het kind verholpen kan worden met een dieet. Hij 

wijst er tevens op dat het hier gaat om een storende, maar geen ernstige noch levensbedreigende 

aandoening. Hij vervolgt dat het kind in 2008 een refluxoesofagitis graad A+ deed in 2008. Hij wijst erop 

dat A de lichtste vorm en D de zwaarste is en dat maagzuurremmers gedurende acht weken voorge-

schreven worden. De beschikbaarheid van pediatrische diensten en maagzuurremmers noodzakelijk is. 

Hierop gaat de ambtenaar-geneesheer de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst na. Hij 

stelt vast dat in alle regionale ziekenhuizen pediaters werken die de gezondheidstoestand van het kind 

kunnen opvolgen en dat er overal huisartsen werken die de follow-up kunnen verzorgen. Ook wijst hij 

erop dat er maagzuurremmers beschikbaar zijn zoals Pantoprazol. De arts verwijst hiervoor naar het 

International SOS van 20 januari 2010 met unieke referentienummer 3020, naar de Kosovo Health 

Statistics van 2009 en naar het Country fact sheet Kosovo june 2011. Met betrekking tot het minderjarig 

kind B.Vl. wordt er geconcludeerd dat er momenteel geen sprake is van een actuele aandoening en dat 

gezien het gebrek aan diagnose en behandeling het ter staving van de aanvraag voorgelegd medisch 

getuigschrift niet toelaat het risico in de zin van artikel 9ter van de vreemdelingenwet te bevestigen.  

 

Met betrekking tot de toegankelijkheid van de medische voorzieningen in Kosovo wordt in de bestreden 

beslissing aan de conclusie van de ambtenaar-geneesheer toegevoegd:  

 

“Wat betreft de toegankelijkheid van de nodige zorgen voor de aandoeningen van alle betrokkenen 

merken wij op dat uit gegevens van ons administratief dossier blijkt dat de gezondheidszorg in Kosovo 

wordt georganiseerd op drie niveaus, gekenmerkt door een toenemende graad van specialisatie. Er 

wordt gewerkt via een systeem van doorverwijzing en voorgeschreven medicatie op basis van de 

beoordeling van de geconsulteerde arts zoals dat in de meeste systemen van gezondheidszorg het 

geval is. Kosovo kent vooralsnog geen publieke ziekteverzekering, maar werkt met het Beveridge-model 

waarbij gezondheidszorg geleverd en gefinancierd wordt door de overheid vanuit het algemene 

budget..! 

Op het vlak van medicatie wordt gewerkt met een lijst van essentiële medicijnen, gebaseerd op de door 

de WHO ontwikkelde modellijst. De beschikbaarheid van de medicijnen op deze lijst wordt 

gegarandeerd door de regeringen de medicijnen worden gratis aan de personen die ze nodig hebben 

verschaft.  

Wat zorg en medicatie betreft, kunnen personen die afhankelijk zijn van sociale bijstand, personen 

ouder dan 65 jaar en mensen met een handicap genieten van gratis zorg en medicatie.  Als verzoeker 

en zijn nabije familie er niet in slagen het benodigde inkomen uit arbeid te verwerven, zal betrokkene via 

deze weg van de nodige zorg verzekerd zijn. 

Bovendien leggen de volwassene betrokkene geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat zij 

arbeidsongeschikt zouden zijn. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkenen zelf zouden kunnen 

instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. Dient nog opgemerkt te worden dat 

de weerhouden aandoeningen van de volwassene betrokkenen reeds aanwezig waren toen zij nog in 

Kosovo verbleven en dat zij voor deze aandoeningen aldaar al werden opgevolgd.” 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verwerende partij de toegankelijkheid van medische voorzieningen, 

behandeling en de noodzakelijke medicatie voor de aandoeningen van verzoekers onderzocht heeft. In 

tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren heeft de verwerende partij zich niet louter geba-

seerd op verouderde informatiebronnen. In casu werd er onder meer gebruik gemaakt van het IOM 

Country Fact Sheet Kosovo – June 2011, de Kosovo Health Law (Law No. 2004/4), International SOS 
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Aswer Form van 24 maart 2011 en een lijst met namen van verschillende specialisten en genees-

middelen. Verzoekers kunnen niet zonder meer stellen dat dit verouderde informatie is. Bovendien 

maken verzoekers niet aannemelijk dat deze documenten geen actualiteitswaarde meer zouden 

hebben. Uit hetgeen voorafgaat blijkt tevens dat de verwerende partij de bestreden beslissing niet enkel 

steunt op statistieken, zoals verzoekers in hun verzoekschrift beweren, maar dat hij ook andere 

informatiebronnen geraadpleegd heeft.  

 

Verzoekers verwijzen naar een rapport waarbij ze de kwaliteit van het verzorgingssysteem in Kosovo 

aankaarten, benadrukken dat de toegang tot medische zorg in Kosovo zorgwekkend is, dat er niet 

voldoende psychiaters zijn en de psychotherapie zeer beperkt toegepast wordt. Uit de hierboven 

aangehaalde door het EHRM in Grote Kamer vastgestelde principes die het EHRM in dergelijke zaken 

hanteert, blijkt dat artikel 3 van het EVRM geenszins een verplichting inhoudt om verzoekers in België 

verder te behandelen voor hun aandoening omdat de (louter op algemene wijze aangetoonde) staat van 

het Kosovaars systeem van gezondheidszorg niet zou voldoen aan de Belgische standaarden. Tevens 

blijkt uit de hierboven geciteerde rechtspraak van het EHRM dat kosteloosheid van de medische 

behandeling geenszins een vereiste is en dat zelfs al zou er een aanzienlijke kost zijn voor verzoekers, 

zulks er geenszins toe leidt dat dit strijdig zou zijn met artikel 3 van het EVRM.  

 

Wat de aanwezigheid van medicatie betreft, betwisten verzoekers niet dat uit de door de ambtenaar-

geneesheer opgezochte en vermelde websites blijkt dat de medicamenten beschikbaar zijn. Waar in de 

bijlage van het verzoekschrift gesteld wordt dat Paroxetine niet op de lijst met beschikbare genees-

middelen voorkomt, wijst de Raad erop dat in het administratief dossier een uitgebreide lijst van in 

Kosovo beschikbare geneesmiddelen opgenomen is. Op de lijst van geneesmiddelen komt Paroxtine 

wel voor.  

 

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

spraak 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 EVRM. 

 

Voorts dient erop gewezen te worden dat verzoekers in hun aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet zelf aangegeven hebben dat de eerste verzoekende 

partij sinds 2004 reeds een behandeling volgde bij een neuropsychiater wegens psychische problemen.  

 

Waar verzoekers in hun verzoekschrift verwijzen naar het schrijven van hun behandelde arts, wordt erop 

gewezen dat dit schrijven hoofdzakelijk betrekking heeft op het IOM Country Fact Sheet Kosovo – June 

2011. Dit is één van de informatiebronnen die door de ambtenaar-geneesheer gebruikt werden om de 

toegankelijkheid van de medische zorgen in Kosovo te evalueren. Uit de hierboven aangehaalde door 

het EHRM in Grote Kamer vastgestelde principes die het EHRM in dergelijke zaken hanteert, blijkt dat 

artikel 3 van het EVRM geenszins een verplichting inhoudt om verzoekers in België verder te behande-

len voor hun aandoening omdat de (louter op algemene wijze aangetoonde) staat van het Kosovaars 

systeem van gezondheidszorg niet zou voldoen aan de Belgische standaarden.  

 

Voorts dient opgemerkt te worden dat de loutere vaststelling dat de ambtenaar-geneesheer tot een 

andere conclusie komt dan de arts die de medische attesten heeft opgesteld op zich geen schending 

van de motiveringsplicht aannemelijk maakt. Het komt niet toe aan de Raad om zich in de plaats van de 

behandelende ambtenaar-geneesheer te stellen en de verslagen opnieuw te gaan beoordelen. De Raad 

dient na te gaan of de ambtenaar-geneesheer in zijn advies rekening heeft gehouden met de voorge-

legde medische attesten en of hij deze ook betrokken heeft in zijn advies. 

 

Waar verzoekers in hun verzoekschrift stellen dat ze voor het nemen van de bestreden beslissing 

meegedeeld hebben dat de eerste verzoekende partij voor twintig procent oorlogsinvalide is, blijkt niet 

uit de aanvraag of de aanvullende stukken. Een dergelijk stuk werd niet in één van de landstalen aan 

het administratief dossier toegevoegd. Voorts dient erop gewezen te worden dat uit het verslag van de 

ambtenaar-geneesheer blijkt dat de rekening werd gehouden met metaalstukjes die in de linkerschouder 

werden teruggevonden. De gevolgen, met name de lichamelijke klachten die kaderen binnen een 

moeilijke psychosociale context, werden niet ernstig of levensbedreigend bevonden.  

 

In hun verzoekschrift stellen verzoekers dat er geen rekening werd gehouden met hun sociale banden 

en de schoolgaande kinderen. De Raad wijst erop dat deze elementen de loutere medische analyse van 

hun aandoeningen overstijgen en bijgevolg buiten het toepassingsgebied van artikel 9ter van de 
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vreemdelingenwet vallen. De vreemdelingenwet heeft duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de 

aanvragen om machtiging tot verblijf omwille van medische redenen en aanvragen om machtiging tot 

verblijf omwille van andere redenen. De eerstgenoemde vallen onder het toepassingsgebied van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet. De laatstgenoemde vallen onder artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

In casu hebben verzoekers een aanvraag ingediend op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

Voorts dient benadrukt te worden dat uit het medisch verslag van de ambtenaar-geneesheer 

uitdrukkelijk blijkt dat hij met de staat van ondervoeding van het kind B.V. rekening heeft gehouden bij 

de beoordeling van de aanvraag in het kader van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Waar 

verzoekers menen dat het feit dat ze opnieuw van school zal moeten veranderen, wat zal leiden tot 

medische problemen, zijn dit gratuite bewering die geenszins ondersteund worden door de stukken van 

het administratief dossier 

 

In zoverre verzoekers menen dat naast het onderzoek naar de beschikbaarheid van medicatie ook dient 

te worden onderzocht wat de effectieve toegankelijkheid is en hoe het zit met de continuïteit van de 

medicatie, vindt dit geen steun in de rechtspraak van het EHRM en kan dit in deze dan ook niet toelaten 

te besluiten dat er een verkeerde toepassing is gemaakt van artikel 9ter van de vreemdelingenwet of dat 

de bestreden beslissing op dit punt gebrekkig gemotiveerd is. 

 

Verzoekers kunnen evenmin gevolgd worden waar zij stellen dat een uitwijzing naar Kosovo ongetwij-

feld een onderbreking in de medische behandeling tot gevolg zal hebben. Dit is niets meer dan een 

gratuite bewering die geenszins ondersteund wordt door de stukken van het administratief dossier.  

 

Met hun betoog maken verzoekers noch een schending van artikel 9ter van vreemdelingenwet, noch 

van artikel 3 van het EVRM, noch van de materiële motiveringsplicht aannemelijk. 

 

Betreffende de schending van het redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werke-

lijk is genomen. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur over te 

doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat 

de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de verschillende 

onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat verzoekers geenszins aantonen dat de 

bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel schendt. 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 6 van het EVRM en de redelijke termijn vervat in dit 

artikel, wordt erop gewezen dat dit artikel enkel betrekking op jurisdictionele procedures heeft en niet op 

procedures die, zoals te dezen, een administratief karakter hebben. Bovendien is volgens een constante 

rechtspraak van de Raad van State artikel 6 van het EVRM niet van toepassing op beslissingen 

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

lingen. De Raad van State heeft het standpunt van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 

het arrest van 5 oktober 2000, in de zaak Maaouia tegen Frankrijk gevolgd. In dit arrest heeft het Hof 

beslist dat artikel 6 van het EVRM niet van toepassing is op het asielrecht, zodat niet kan worden inge-

zien waarom verzoekers artikel 6 van het EVRM inroepen. Bijgevolg kan dit onderdeel van het middel 

niet dienstig worden aangevoerd en kan het niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

leiden. 

 

In zoverre verzoekers aanvoeren dat de bestreden beslissing op zich heeft laten wachten, merkt de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op dat de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid elke 

aanvraag om machtiging tot verblijf afzonderlijk dient te behandelen. Bovendien wordt door de 

vreemdelingenwet geen termijn voorzien waarbinnen deze aanvragen behandeld moeten worden. Het 

kan de administratie niet ten kwade worden geduid de zaak zorgvuldig te hebben onderzocht en 

hiervoor de nodige tijd te hebben genomen. Bovendien kan de eventuele schending van de redelijke 

termijn hoe dan ook niet tot gevolg hebben dat er enig recht op verblijf zou ontstaan in hoofde van 

verzoekers, die heel die tijd illegaal op het grondgebied verbleven (RvS 5 maart 2007, nr. 168.530).  

 

Zoals verzoekers zelf opmerken verblijven ze sinds 8 oktober 2007 in België. Aangenomen kan worden 

dat verzoekers weliswaar menselijke contacten en een sociaal leven hebben opgebouwd, vrienden 

hebben gemaakt, school lopen en kennis van de landstalen hebben. Deze elementen geven verzoekers 
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niet het recht op illegale wijze in België te verblijven en door het opbouwen van deze banden een recht 

op verblijf te verkrijgen (RvS 12 januari 2007, nr. 166.620). Ter zake weerleggen verzoekers geenszins 

de motieven van de bestreden beslissing die correct en afdoend zijn en steunen vinden in het 

administratief dossier. Bovendien oordeelde het Europees Hof voor de rechten van de mens in het 

arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij geen 

gevestigde vreemdeling was en dat zij nooit een definitieve toelating had gekregen om in de betrokken 

lidstaat te verblijven, dat eender welk privéleven dat de verzoekende partij had opgebouwd tijdens haar 

verblijf in het Verenigd Koninkrijk, bij het afwegen van het legitieme publieke belang in een effectieve 

immigratiecontrole, niet tot gevolg zou hebben dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in haar 

privéleven uitmaakte (EHRM, 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi/Verenigd Koninkrijk).  

 

Waar verzoekers nog verwijzen naar arresten van de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, merkt de Raad op dat verzoekers niet aantonen dat de feitelijke omstandigheden die 

aanleiding gaven tot deze arresten identiek zijn aan deze in voorliggende zaak.  

 

Voor het overige laten verzoekers na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk bestuur of 

algemene rechtsbeginselen ze geschonden achten en de wijze weer te geven waarop de bestreden 

beslissing andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de 

schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen 

worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78.751). Dit onderdeel van het middel is 

derhalve onontvankelijk.  

 

Tot slot wordt erop gewezen dat verzoekers in gebreke blijven om op een voor de verwerende partij en 

de Raad begrijpelijke wijze uiteen te zetten op welke wijze artikel 52 van de vreemdelingenwet 

geschonden is, zodat dit onderdeel van het middel bij gebreke aan de vereiste toelichting onontvankelijk 

is. 

 

Het middel is, zo al ontvankelijk, ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien december tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 


