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 nr. 90 214 van 24 oktober 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X -  X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DE SCHUTTER 

Adolphe Lacomblélaan 59-61/5 

1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 18 juli 2012 

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

staatssecretaris van 14 mei 2012 waarbij de 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, ongegrond werd verklaard.  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

  

Gelet op de beschikking van 19 september 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 oktober 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. BARBIEUX, die loco advocaat B. DE SCHUTTER verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekers dienden op 21 december 2010 een aanvraag in 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). 

De aanvraag werd op 1 februari 2011ontvankelijk verklaard. Op 14 mei 2012 werd deze aanvraag 

vervolgens ongegrond verklaard. Verzoekers werden hiervan in kennis gesteld op 18 juni 2012. 

 

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven als volgt luiden: 
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“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 01.02.2011, heb ik de eer u mee te delen dat dit verzoek 

ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden 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-attaché komt tot volgend besluit in zijn medisch verslag van 09.05.2012 (zie gesloten omslag in 

bijlage): 

'Vanuit medisch standpunt kunnen we mijns inziens dan ook besluiten dat de vermelde aandoeningen 

hoewel deze kunnen beschouwd worden als aandoeningen die een reëel risico kunnen inhouden voor 

zijn leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat opgevolgd en behandeld worden, geen reëel 

risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien opvolging en behandeling 

beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Kosovo. 

Derhalve is er m.i. vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het land 

van herkomst, Kosovo 

 

Derhalve 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De verzoekers voeren in een eerste en enige middel de schending aan van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet in samenhang met een schending van de zorgvuldigheidsplicht en de materiële 

motiveringsplicht. Het middel wordt als volgt uitgewerkt: 

 

“1. 

Zoals aangegeven onder het feitenrelaas bestond verzoekers aanvraag uit volgende elementen: 

Medische attesten waaruit blijkt dat verzoeker lijdt aan een ziekte in de zin van het artikel 9ter 

Vreemdelingenwet, m.n. een ziekte die in geval van niet-behandeling het risico inhoudt op een 

vernederende en/of onmenselijke behandeling 

Een beschrijving van de redenen waarom volgens verzoeker hij niet kan behandeld worden in zijn land 

van herkomst. 

 

2. 

De bestreden beslissing betwist niet dat de ziekte van verzoeker voldoende ernstig is om een aanvraag 

op grond van het artikel 9ter Vreemdelingenwet in te dienen. 

Daarentegen verwijst de bestreden beslissing met betrekking de beschikbaarheid van de medische 

zorgen naar het medisch verslag van haar ambtenaar-geneesheer, om haar beslissing te staven dat 

"opvolging en behandeling beschikbaar en toegankelijk zijn in het land van herkomst, Kosovo. 

 

Dit medisch verslag stelt: 

Dat het "erg onwaarschijnlijk (is) dat betrokkenen in Kosovo geen familie, vrienden of kennisssen meer 

zouden hebben bij wie zij terecht kunnen Dat nu uit de verslagen van verzoekers artsen niet blijkt dat hij 

of zijn partner arbeidsongeschikt zou zijn, zodat kan verwacht worden dat zij een eigen inkomen 

vergaren Dat in de eerste plaats moet geverifieerd worden of er in het land van herkomst van verzoeker 

mogelijkheden zijn om toegang te krijgen tot medische behandelingen. Het gaat daarbij niet om een 
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gelijkwaardig niveau van gezondheidszorg als in België, maar wel om een systeem dat de aanvrager in 

staat stelt de nodige zorgen te bekomen. 

 

Daarna wordt overgegaan tot een verwijzing naar verschillende bronnen die niet worden opgenomen in 

het administratief dossier, waaruit zou blijken dat: 

1. Er huisartsen, psychologen, psychiaters en urologen werkzaam zijn in Kosovo (eigen onderstreping) 

2. Dat psychiatrische en psychotherapeutische behandeling van een posttraumatische stresssyndroom 

en depressie beschikbaar zijn in Kosovo (eigen onderstreping) 

3. Dat (psychiatrische) ziekenhuizen beschikbaar zijn in Kosovo (eigen onderstreping) 

4. Dat antipsychotica die vergelijkbaar zijn met degene die verzoeker actueel neemt, beschikbaar zijn 

in Kosovo (eigen onderstreping) 

Na controle van de beschikbaarheid onderzoekt de bestreden beslissing de toegankelijkheid van de 

medische zorgen. Uit dit onderzoek zou blijken: 

1. gezondheidszorg in Kosovo georganiseerd wordt op drie niveaus met 

toenemende graad van specialisatie 

2. er is in Kosovo geen ziekteverzekering, maar de gezondheidszorg wordt gefinancierd vanuit het 

algemeen budget. 

3. De beschikbaarheid van essentiële medicijnen wordt gegarandeerd door ze gratis te verschaffen 

aan de personen die ze nodig hebben. Verzoekers medicatie is opgenomen in deze lijst van essentiële 

medicatie, zodat zelfs als verzoekers geen inkomen kunnen verwerven uit arbeid, zij via deze weg de 

nodige behandeling zullen kunnen krijgen 

4. Er zijn community mental health centers, o.a. in Pristina. 

 

3. 

Verzoekers merken op dat de bestreden beslissing niet ingaat op de argumentatie die zij inriepen in hun 

verzoekschrift, en bovendien dat de weinige informatie die in het administratief dossier aanwezig is over 

de gezondheidszorg in Kosovo, de conclusies van het verslag van de ambtenaar- geneesheer 

tegenspreekt, m.n. wat betreft de toegankelijkheid van de medische zorgen. 

Zodoende is er sprake van een schending van het artikel 9ter Vreemdelingenwet, van de 

zorgvuldigheidsplicht en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, zoals het gold op het ogenblik van verzoekers' aanvraag, bepaalt 

het volgende: 

“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 die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan 

zonodig de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen 

 

De memorie van toelichting bij artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bepaalt bovendien het volgende: 

“(...) 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 (...)" (Gedr.St. Kamer, 2005-06, nr. 2478/001, 36). 

 

"Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is Uw Raad 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 (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, 

thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de 

verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor 
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het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

(Citaat uit arrest van Uw Raad met nummer 82.252 van 31/05/2012) 

 

4. 

Vooreerst stellen verzoekers vast dat er in het geheel niet wordt ingegaan op hun hoedanigheid van 

documentloze Roma-zigeuners. 

In het verzoekschrift werd aangegeven, met vermelding naar de Eligibility Guidelines en naar een 

rapport van OS AR, en naar de tot op heden nog steeds meest recente Elgibility Guidelines m.b.t. 

asielzoekers uit Kosovo, dat Roma's in Kosovo op alle mogelijke manierenin het maatschappelijke leven 

gediscrimineerd worden (ondanks de inspanningen die de Kosovaarse autoriteiten blijkbaar zouden 

doen om dit tegen te gaan). 

Daardoor lijkt het allerminst realistisch dat verzoekers een inkomen zouden kunnen verkrijgen uit arbeid. 

Daarbij speelt niet alleen het feit dat hij Roma is maar bovendien het feit dat zij documentloos zijn, en 

zodoende niet officieel zullen kunnen geregistreerd worden in Kosovo. 

Verzoekers wijzen er voorts op dat het CG VS, wiens beslissing in het administratief dossier van de 

tegenpartij aanwezig is, him asielaanvraag heeft afgewezen niet zozeer op grond van de 

ongeloofwaardigheid van hun asielrelaas, maar wel in de eerste plaats door het feit dat verzoekers hun 

vervolgingen moeilijk konden preciseren en in een juist tijdsschema plaatsen. 

Het feit dat zij als Roma's gediscrimineerd werden in Kosovo kan dan ook niet zomaar als 

ongeloofwaardig worden afgedaan. 

Daarnaast, en nog pertinenter, hebben verzoekers verwezen naar de gedetailleerde beschrijvingen van 

discriminatie in de Kosovaarse gezondheidszorg volgens OSAR. 

Verzoekers herhalen ondermeer het citaat uit dit rapport waarnaar zij in het verzoekschrift hebben 

verwezen: 

“De RAE gemeenschappen moeten het hoofd bieden aan talrijke problemen inzake de toegang tot de 

medische diensten in Kosovo. De Roma’s kunnen over het algemeen slechts toegang krijgen tot de 

basisgezondheidszorg, aangezien de grote meerderheid van hen geen ziekteverzekering heeft, noch de 

middelen om zich een medische behandeling in het ziekenhuis te bieden ” 

De verwerende partij heeft in de bestreden beslissing geen rekening gehouden met dit profiel, en heeft 

niet de moeite genomen om deze vaststellingen te ontkrachten. 

Er wordt enkel in algemene en stereoptype bewoordingen verwezen naar de organisatie van de 

gezondheidszorg in Kosovo, zonder na te gaan hoe de gezondheidszorg in de praktijk werkt, en m.n. 

zonder na te gaan of Roma's discriminatie ondervinden bij de toegang tot de gezondheidszorg. 

Zodoende heeft de verwerende partij de zorgvuldigheidsplicht geschonden, nu niet alle relevante 

elementen uit het administratief dossier werden verwerkt in de beslissing. 

Met name werd het rapport van OSAR buiten beschouwing gelaten, en werd niet ingegaan op 

verzoekers' profiel zoals dat blijkt uit ondermeer de beslissing van het CGVS. 

Daardoor heeft de verwerende partij geen daadwerkelijk of correct onderzoek gevoerd naar de 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor verzoekers. Toegankelijkheid is nochtans een 

kernvoorwaarde uit het artikel 9ter Vreemdelingenwet, zodat ook deze bepaling geschonden werd. 

 

5. 

Daarnaast stellen verzoekers vast dat de stellingen die worden naar voor gebracht in de bestreden 

beslissing met betrekking tot de algemene toegankelijkheid (waarmee verzoekers bedoelen: voor alle 

bevolkingsgroepen, en niet alleen voor Roma's of ander minderheden) tot de gezondheidszorg in het 

algemeen, en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder, worden tegengesproken door het 

"Country Fact Sheet Kosovo" van de International Organization for Migration (IOM), waarnaar in de 

bestreden beslissing nochtans naar wordt verwezen, en dat aanwezig is in het administratief dossier. 

Daarin wordt met name gesteld dat enkel volgende categorieën aanspraak maken op gratis medische 

behandeling: 

"2. Free Services and Extra Payments 

• Pregnant women (services related to family planning are included) 

• Children up to 15 years of age 

• Pupils and students until the end of regular education 

• Citizens over 65 years of age 

• Citizens, close family members of martyrs, war invalids and other invalids, their close family 

members; 

• Nuclear family members whose head of the family receives social assistance 
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• Disabled people and other diseases determined by the Ministry of Health such as paraplegic, 

triplegic, and quadriplegic patients; blind, deaf and deaf-mute people; 

• Patients with severe chronic diseases: diabetes mellitus type 1 (insulin dependant patients); patient 

in dialysis; chronic psychosis like schizophrenia (ICD-10; F-20) or bipolar disorders (ICD-10: F-31); 

severe mental retardations (ICD-10: Ql below 70); tuberculosis; malign disease and HIV/AIDS; » 

Verzoeker, die lijdt aan anxio-depressief syndroom, noch verzoekster vallen in deze categorie en zullen 

dus in geen geval gratis geneeskundige diensten verstrekt krijgen. 

Indien verzoekers dus niet aan een inkomen uit arbeid komen, hetgeen zeer waarschijnlijk is (zie supra 

waarin werd uiteengezet dat zij documentloze Roma's zijn), zullen zij dus evenmin in een categorie 

vallen die recht heeft op gratis medische behandeling, zodat verzoekers aandoening, waarvan 

verwerende partij erkent dat zij voldoende ernstig is, niet zal kunnen worden behandeld, waardoor hij 

dreigt te worden blootgesteld aan een vernederende of onmenselijke behandeling, zodat er sprake is 

van een schending van het artikel 9ter Vreemdelingenwet (om niet te spreken over het artikel 3 EVRM). 

 

Bovendien blijkt dat dit IOM-rapport waarnaar verweerder verwijst ook te stellen dat er grote problemen 

zijn in de geestelijke gezondheidszorg. Immers wordt op blz. 27 van dit rapport gesteld: 

4. Mental Health 

Mental health care in Kosovo still faces serious difficulties. The mental health needs of the severely 

traumatized population are very high. The rehabilitation of the mental health system is one of the 

priorities of the MoH. However, the system faces many challenges: the number of mental health 

professionals is very limited (one psychiatrist per 90.000 inhabitants; one mental health worker per 

40.000 inhabitants; only five clinical psychologists and a small number of social workers), the present 

educational system for mental health is underdeveloped, existing institutions have limited possibility to 

access modern know-how in psychiatry, etc. Nevertheless, there is a favourable environment for 

accelerating reforms, supported also by the “Mental Health Strategy 2008-2011 ” of the MoH. In this 

context, the project plays catalytic role The psychiatric treatment provided is biologically oriented, using 

pharmaceuticals and hospitalization as main tools if not as only tools. 

This sector suffers also from the destruction of medical equipment during or since the conflict in 1999, 

lack of supply etc. Treatment of post traumatic stress disorder (PTSD), which became a matter of very 

high importance since the wars in Yugoslavia and turmoils in Kosovo in March 2004, has an acute need 

of improvement, taking into consideration that there are calculations that shows 140,000 to 200,000 

people (estimated 7-10% of the population) suffering from PTSD. Mental health care system in Kosovo 

do not have sufficient human resources nor facilities to treat persons with mental health disorders. 

Due to a lack of clinical psychologists and psychiatrists, there is almost no time for psychotherapy. The 

total lack of beds for chronically mentally ill persons and the lack of forensic psychiatry services 

aggravate the problem. There is only one child psychiatrist in the public health services to provide 

adolescent mental health services for an overall very young population. Drug addiction is a rising 

problem without an appropriate solution (no specialized professionals and institutions). However, with 

the support of international cooperation new facilities, called “Houses of 

Integration", have been opened in Gjakovë/Djakovica, Gjilan/Gnjilane, Prizren, Mitrovicë/a, 

Prishtinë/Pristina and Drenas/Gllogovac. These facilities offer protected apartments for persons with 

minor mental health problems, therapeutic and psycho-social support. In 2006 an Intensive Care 

Psychiatric Unit (ICPU) of the University Hospital in Pristina have taken up its function. 

This facility is conceived to offer psychiatric treatment for persons with severe mental health problems. 

 

Dit rapport bevestigt dus in globo de bevindingenvan het rapport van OSAR waarnaar verzoekers ook 

verwezen in hun verzoekschrift (zie citaten supra onder "feitenrelaas"), om aan te duiden dat er de facto 

geen toegang was voor hem tot de geestelijke gezondheidszorg. 

 

Immers wordt in verweerders eigen documentatie duidelijk gemaakt dat er een hoge nood is aan 

psychische zorgen door het hoge aantal personen met een Posttraumatisch stresssyndroom gezien de 

recente oorlogsgeschiedenis van het land, maar anderzijds dat er slechts één pscyhiater per 90.000 

inwoners is, enz. 

Het feit dat de Kosovaarse autoriteiten hieraan werken bevestigt alleen maar het bestaan van het 

probleem. 

Hoe dan ook toont deze passage aan dat verweerders beweringen als zou verzoeker toegang kunnen 

krijgen tot de Kosovaarse geestelijke gezondheidszorg niet correct is, en dat hij de facto geen enkele 

hulp zou kunnen krijgen. 
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Zodoende is het artikel 9ter van de Vreemdelingenwet geschonden, maar ook de zorgvuldigheidsplicht, 

nu de voor verweerder ongunstige passages uit haar eigen rapport, buiten beschouwing worden 

gelaten. 

Daarnaast blijkt ook dat de verwerende partij kennelijk de feitelijke gegevens niet correct heeft 

geapprecieerd, waardoor ook de materiële motiveringplicht werd geschonden.” 

 

2.2. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen 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 gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). Samenhangend met 

materiële motiveringsplicht legt het zorgvuldigheidsbeginsel de gemachtigde van de staatssecretaris de 

verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 

 

2.3. Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

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

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

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

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

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

 

2.4. Uit de bewoordingen van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt dat dit artikel gebaseerd is op 

de begrippen “een reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit” en “een reëel risico op een 

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

voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) in de rechtspraak met betrekking tot artikel 3 van het 

EVRM. Zulks blijkt niet enkel uit de bewoordingen van het desbetreffende artikel uit de 

Vreemdelingenwet doch ook uit de parlementaire voorbereiding. Hieruit blijkt namelijk dat de wetgever 

de toekenning van een verblijfsmachtiging om medische redenen volledig heeft willen verbinden aan het 

EVRM en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zo blijkt uit de Memorie 

van Toelichting 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 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).  

 

Tevens 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 nieuw 

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).  

 

Na het belang onderstreept te hebben van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens met betrekking tot het aangevoerde artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en bijgevolg dus met 

betrekking tot huidig beroep is het dan ook logisch om deze rechtspraak van naderbij te bekijken.  

 

Met betrekking tot vreemdelingen die zich beroepen op hun medische toestand en het gebrek aan 

medische en sociale zorg in het land van terugkeer om hun verwijdering tegen te houden, oordeelt het  

EHRM dat artikel 3 van het EVRM geenszins waarborgt dat vreemdeling  op het grondgebied van een 

Verdragsluitende Staat mag blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan 

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

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

op te leveren. Enkel “in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen 
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de uitwijzing dwingend zijn”, kan een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde zijn (EHRM 27 

mei 2008, N. v. Verenigd Koninkrijk, § 42). 

 

Het Hof heeft tot nu toe nog maar in één enkele zaak, meer bepaald in D. v. Verenigd Koninkrijk 

(EHRM, 2 mei 1997, nr. 30240/96) geoordeeld dat deze ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ aanwezig 

waren.  In deze zaak oordeelde het Hof dat wegens de combinatie van een aantal factoren, zowel 

persoonlijke factoren als factoren m.b.t. de medische en sociale omstandigheden in het land van 

terugkeer, er in dit geval sprake was van “zeer uitzonderlijke omstandigheden”. Concreet betrof het (1) 

het terminale en kritieke stadium van een ongeneeslijke ziekte, (2) het gebrek aan en de 

ontoereikendheid van medische en verzorgende voorzieningen (o.m. medicatie) voor de behandeling 

van de ziekte in het land van terugkeer en (3) het gebrek aan sociale opvang, m.n. de afwezigheid van 

familieleden of vrienden die een minimum aan voedsel, huisvesting en sociale ondersteuning kunnen 

verstrekken.   

 

In de zaak N. v. het Verenigd Koninkrijk handhaaft de Grote Kamer uitdrukkelijk de hoge drempel die 

door D. v. Verenigd Koninkrijk werd gesteld. Het Hof meent dat het nodig is om een hoge drempel te 

handhaven in zulke zaken omdat de eventuele schade hier niet voortvloeit uit rechtstreekse handelingen 

of nalatigheden van overheden of niet-statelijke actoren, maar daarentegen voortvloeit uit objectieve 

factoren zoals de fysieke of mentale gezondheid van een verzoeker en het gebrek aan voldoende 

middelen in het land van terugkeer om daarmee om te gaan (EHRM 10 april 2012, nr. 60286/09, 

Balogun v. Verenigd Koninkrijk, par. 31). Het EVRM is volgens het Hof immers essentieel gericht op de 

bescherming van burgerlijke en politieke rechten. Volgens het Hof kan artikel 3 EVRM niet beschouwd 

worden als een verplichting voor de Verdragsluitende Staten om de ongelijkheden tussen landen op vlak 

van medische voorzieningen te overbruggen door het voorzien van gratis en onbeperkte 

gezondheidszorg aan illegaal verblijvende vreemdelingen. (EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. v. 

Verenigd Koninkrijk,  §§ 43-44) 

De hoge drempel die het Hof hanteert in zgn. ‘medische gevallen’, werd recent nogmaals bevestigd in 

de zaak Yoh-Ekale Mwanje v. België (EHRM 20 december 2011, nr. 10486/10).  

 

Het EHRM zal aldus besluiten dat wanneer medische behandeling en sociale/familiale opvang 

beschikbaar is in het land van terugkeer, zelfs indien het van mindere kwaliteit is dan in de 

Verdragssluitende Staat (EHRM 29 juni 2004, nr. 7702/04, Salkic e.a. v. Zweden;  EHRM, 27 september 

2005, nr. 17416/05, Hukic v. Zweden en EHRM 24 juni 2003, nr. 13669/03, Henao v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing) en zelfs indien het aanzienlijk veel geld kost (EHRM 15 februari 2000, nr. 

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

november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan v. Nederland), er geen sprake is van de “zeer uitzonderlijke 

omstandigheden” die toelaten om een schending van artikel 3 van het EVRM vast te stellen. Het feit dat 

deze medische behandeling minder gemakkelijk te verkrijgen is dan in een Verdragsluitende Staat, is 

geen beslissend element in het licht van artikel 3 EVRM (EHRM 17 januari 2006, nr. 50278/99, Aoulmi 

v. Frankrijk, par. 57-60, EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05, N. v. Verenigd Koninkrijk,  par. 46-51). 

 

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 

verblijfsmachtiging om ernstige medische redenen moet worden toegekend, is deze hoge drempel dan 

ook bepalend bij de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

 

2.5. De bestreden beslissing van 14 mei 2012 steunt op het advies van de ambtenaar-geneesheer van 9 

mei 2012 dat zich in het administratief dossier bevindt en waarvan verzoeker een kopie ontving onder 

gesloten omslag op 18 juni 2012. Uit dit advies blijkt dat verzoeker [R.A.] lijdt aan aandoeningen die een 

reëel risico kunnen inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat opgevolgd 

en behandeld worden. De ambtenaar-geneesheer concludeert echter dat de aandoeningen van 

verzoeker geen reëel risico inhouden op een onmenselijke of vernederende behandeling om reden dat 

opvolging en behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het land van herkomst, Kosovo.  De 

verwerende partij besluit derhalve dat uit het voorgelegd medisch getuigschrift niet kan worden afgeleid 

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

noch kan worden afgeleid dat 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 EVRM. 
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2.6. Uit het medisch advies van 9 mei 2012 blijkt dat de ambtenaar-geneesheer van oordeel is dat 

verzoeker kan reizen en dat er geen nood is aan mantelzorg.  

Wat de behandelings- en opvolgingsmogelijkheden betreft, haalt hij, na onderzoek, aan dat de nodige 

medicamenteuze behandeling en gespecialiseerde opvolging in Kosovo aanwezig zijn en dus 

beschikbaar. Dit wordt door verzoekers niet betwist. 

 

2.7. Wat betreft de toegankelijkheid van de benodigde medische zorgen en opvolging, wordt, na 

onderzoek, hierover als volgt gemotiveerd in het advies van de ambtenaar-geneesheer:  

 

“Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst 

Verwijzend naar het toegankelijkheidsonderzoek op datum van 08.05.2012: 

“Aangezien behandeling en opvolging voor de aandoening beschikbaar is, stelt zich de vraag naar de 

toegankelijkheid van de medische zorgen. 

Uit informatie waarover de Dienst Vreemdelingenzaken beschikt (zie voetnoten + administratief dossier) 

blijkt onder meer het volgende: 

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. (Assembly of Kosovo, Law no. 2004/4, Kosovo Health Law, Section 26 - Section 

32). 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. 
1
 

De medicatie benodigd voor de behandeling van alvast 1 van de aandoeningen waar betrokkene aan 

lijdt is begrepen in de Lijst van Essentiële Medicijnen zoals opgesteld door de Kosovaarse regering. 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. (International Organisation 

for Migration, Kosovo - Country Fact Sheet, June 2010, p. 21-28) 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. 

Er wordt aldus 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. In de regel worden patiënten die met een specifieke aandoening gediagnostiseerd worden, wat 

in het geval van verzoeker gebeurd is, naar het “Community Mental Health Center”, waar consultaties 

en activiteiten voorzien worden. Er is er onder andere één in Pristina. (Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge, ZIRF-Counseling-Formular für Individualanfragen, Medizinische Versorgung von 

psychischen gesundheitsstörung (PTSD), 2011) 

 

De Kosovaarse overheid, zich bewust van de grote nood, maakt van de snelle heropbouw van de 

geestelijke gezondheidszorg een prioriteit en verankerde dit in haar “Mental Health Strategy 2008-2011”. 

Maar ook de internationale gemeenschap neemt overigens haar verantwoordelijkheid in de heropbouw 

van de gezondheidszorg in Kosovo, de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder. Er wordt 

geïnvesteerd zowel op het vlak van infrastructuur als opleiding en dit op alle niveaus. De Psychiatric 

University Clinic of Pristina vervult hierbij een spilfunctie voor de psychiatrische zorg in het hele land. 

 

In het verzoekschrift haalt betrokkene aan dat Roma gediscrimineerd en uitgesloten worden van alle 

medische zorgen. Hoewel de Kosovaarse regering zelf vaststelt dat de Roma-gemeenschap tot de 

armste en meest kwetsbare gemeenschappen in Kosovo behoort, maakt de studie van de grondwet, de 

wetgeving en de “Strategie voor de integratie van Roma, Ashkali en Egyptische Gemeenschappen in de 

Republiek Kosovo 2009-2015” duidelijk dat de jonge republiek zich niet alleen bewust is van haar multi-

etnische samenstelling en de aanwezigheid van minderheden, maar dat er haar ook alles aan gelegen 

is een rechtsstaat te creëren waar gelijkheid voor de wet, gelijke toegang tot haar instellingen en de 

volstrekte afwezigheid van discriminatie de hoekstenen van uitmaken. De bescherming tegen 

discriminatie wordt expliciet benoemd als een actieve verantwoordelijkheid van de staat. Inclusiviteit en 

niet-discriminatie behoren tot de fundamentele principes van de gezondheidszorg. (Republic of Kosovo, 

Constitution of the Republic of Kosovo, Art. 3 en Art. 58; Assembly of Kosovo, Kosovo Health Law, Law 

No. 2004/4, Section 12.1; Assembly of Kosovo, On the Rights and Responsabilities of the Citizens in the 
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Health Care, Law No. 2004/48, Art. 4.5;Republic of Kosovo, Strategy for the Integration of roma, Ashkali 

and Egyptian Communities in the republic of Kosovo 2009- 2015). 

 

De verzoeker beweert verder dat de gezondheidszorg in Kosovo ontoereikend is en verwijst hiervoor 

naar enkele rapporten. 

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

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

worden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Daarnaast geldt ook nog het volgende : « (...) L’article 3 ne fait pas obligation à ÏEtat contractant de 

pallier lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers 

dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. » (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 

arrest N. tegen het Verenigd Koninkrijk, § 44, www.echr.coe.int) 

 

Het EHRM heeft verder geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een 

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

oktober 1991, Vilvarajah en cons.A/erenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het 

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

een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en 

Askarov/ Turkije, § 73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 68). 

 

Overigens lijkt het ook erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen in Kosovo 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. 

 

Betrokkenen leggen tenslotte geen enkel bewijs voor van een arbeidsgeneesheer dat zij 

arbeidsongeschikt zouden zijn. We kunnen er dus vanuit gaan dat betrokkenen in staat zijn om in hun 

eigen levensonderhoud te voorzien.” 

 

Hieruit kan besloten worden dat er geen belemmeringen zijn wat betreft de toegankelijkheid van de 

medische zorgen in het herkomstland, Kosovo.“ 

 

2.8. De verzoekers voeren aan dat in de bestreden beslissing evenwel niet wordt ingegaan op hun 

specifieke hoedanigheid van documentloze Roma zigeuner. Ze betogen dat omwille van hun Roma 

herkomst en het feit dat ze documentloos zijn, ze zich niet officieel kunnen registreren in Kosovo, 

waardoor het onrealistisch is dat ze een inkomen zouden kunnen verkrijgen uit arbeid.  

 

De Raad stelt vast dat verzoekers hun loutere beweringen dat ze zich niet kunnen registreren in Kosovo 

en dus geen toegang hebben tot tewerkstelling, niet staven met een begin van bewijs.  

 

Daarnaast merkt de Raad op dat uit verzoekers’ aanvraag  van 21 december 2010 niet blijkt dat zij 

geheel documentloos zijn. Zo noteert de Raad dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet werd vergezeld door een geboorteakte in hoofde van verzoeker 

[R.A.], en dit als bewijs van identiteit en afkomst. Uit het administratief dossier blijkt dat dit document 

eveneens werd voorgelegd n.a.v. verzoekers’ asielaanvragen. De neerlegging van de geboorteakte en 

het voortvloeiend bewijs van identiteit en afkomst werd noch door het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen noch door de Raad betwist n.a.v. hun respectievelijke 

http://www.echr.coe.int/
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weigeringsbeslissing van 12 juli 2011 en het arrest nr. 69 429 van 28 oktober 2011.  De geboorteakte 

werd eveneens aanvaard in het kader van verzoekers’ aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, zoals uit de ontvankelijkheidsbeslissing van 1 februari 2011 blijkt.  

 

Verzoeker [R.A. ] beschikt aldus over een akte van burgerlijke stand. Uit de UNHCR Eligibility guidelines 

for assessing the international protection needs of individuals from Kosovo (2009), waarnaar verzoekers 

zelf verwijzen in hun aanvraag van 21 december 2010 alsook in het onderhavige verzoekschrift, blijkt 

dat Roma die geen enkel bewijs van burgerlijke stand of identiteit kunnen voorleggen, problemen 

ondervinden om te voldoen inzake de voorwaarden voor registratie en daardoor moeilijkheden hebben 

om toegang te krijgen tot bv. gezondheidszorg, sociale bijstand, of tewerkstelling (UNCR Kosovo,2009, 

p.14).  

In casu beschikt verzoeker [R.A.] echter over een geboorteakte en in wezen dus ook over de 

mogelijkheid om zich in Kosovo te laten registreren.  

Nu  blijkt dat het probleem van registratie zich in beginsel niet stelt, tonen verzoekers bijgevolg niet aan 

dat de verwerende partij, op basis van de gegevens die voorhanden zijn, dit element onzorgvuldig heeft 

onderzocht. 

 

2.9. Verzoekers voeren aan dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat er rekening is gehouden met 

de discriminatie die zij individueel en als Roma in het algemeen zouden ondervinden bij de toegang tot 

de gezondheidszorg. 

 

2.9.1. Voor wat betreft de algemene situatie van Roma verwijzen verzoekers naar de UNHCR Eligibility 

guidelines for assessing the international protection needs of individuals from Kosovo (2009) en naar het 

rapport van de Organisation suisse d’aide aux réfugiés (hierna: OSAR) getiteld “Kosovo: Mise à jour, 

Etat de soins de santé”, die door hen werden vermeld in de in punt 2.1. bedoelde aanvraag. 

 

Wat betreft de verwijzingen in het OSAR rapport en het UNHCR rapport naar de talrijke problemen in 

Kosovo waarmee Roma worden geconfronteerd inzake de toegang tot medische zorgen, benadrukt de 

Raad nogmaals de bovenvermelde hoge drempel die door artikel 3 van het EVRM wordt gesteld 

wanneer eventuele schade niet voortvloeit uit rechtstreekse handelingen of nalatigheden van overheden 

of niet-statelijke actoren, maar uit een natuurlijk voorkomend fenomeen, zoals een ziekte (zie EHRM 15 

mei 2012, nr. 16567, Nacic v. Zweden, par. 55). Dienaangaande blijkt duidelijk uit de in punt 2.3. 

geciteerde rechtspraak van het EHRM dat het volstaat dat medicatie en behandeling aanwezig zijn en 

dat het feit dat deze medicatie of behandeling moeilijk verkregen kan worden of moeilijk toegankelijk is,  

geen reden is om te besluiten tot een schending van artikel 3 van het EVRM.  

 

Uit het advies van de ambtenaar-geneesheer blijkt bovendien dat meer bepaald de toegang tot 

gezondheidszorg door de Kosovaarse wetgeving wordt gewaarborgd op grond van inclusiviteit en non-

discriminatie. Dit wordt door verzoekers niet weerlegd.  

 

Daarnaast dient de Raad vast te stellen dat het EHRM recent heeft geoordeeld m.b.t. de toegang van 

medische zorgen in Kosovo van Roma met geestelijke gezondheidsproblemen en daarbij het volgende 

heeft gesteld: “The Court also notes that medical treatment is available in Kosovo and Serbia.” en “The 

Court further has regard to the applicants’ Roma ethnicity. It notes that the applicants have made 

reference to the general difficulties for Roma in Kosovo and Serbia, including their access to medical 

care. However, it finds that the general situation in Kosovo and Serbia is  not sufficient to conclude that 

people of Roma ethnicity cannot be sent there. (…). In conclusion, the Court does not find that the 

applicants’ Roma ethnicity would have such consequences that their rights under the Convention would 

be disrespected if they were deported to Kosovo or Serbia.” (EHRM 15 mei 2012, nr. 16567, Nacic v. 

Zweden, par. 54 en 86). 

 

2.9.2. Voor wat betreft hun individuele situatie voeren verzoekers aan dat zij als Roma in Kosovo 

werden gediscrimineerd en dat hun asielaanvraag door het Commissariaat-generaal niet zozeer werd 

afgewezen omwille van de ongeloofwaardigheid van hun asielrelaas.  

De Raad leest echter in de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen van 12 juli 2011, dat zich in het administratief dossier bevindt, dat verzoekers’ asielrelaas 

m.b.t. de voorgehouden discriminatie in Kosovo, in tegenstelling tot wat in het verzoekschrift wordt 

beweerd, niet aannemelijk werd geacht. Het Commissariaat-generaal wees er op dat verzoekers reeds 

in 1999, omwille van de oorlog in ex-Joegoslavië, Kosovo hebben verlaten en pas in 2009 terug naar 

Kosovo zouden zijn gekeerd. Wat betreft de beweerde problemen eind 2009, nl. dat verzoekers in 

elkaar geslagen zouden zijn door etnisch Albanezen omdat ze verzoekers Servo-Kroatisch hoorden 
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praten, merkte het Commissariaat-generaal op dat verzoekers’ beweringen niet strookten met de 

informatie van het Commissariaat-generaal, waaruit blijkt dat de algemene situatie in Kosovo a priori op 

zich geen aanleiding geeft tot de erkenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning van de 

subsidiaire beschermingsstatus. De Raad bevestigde in haar arrest van 28 oktober 2011 dat: 

“Daarenboven kan aan het enige gebeuren in Kosovo na een voorgehouden afwezigheid van jaren om 

voormelde reden evenmin enig geloof worden gehecht.” 

 

2.9.3. Aldus besluit de Raad dat waar verzoekers verwijzen naar een algemene toestand zonder een 

concreet verband aan te tonen met hun individuele en persoonlijke situatie,  de verzoekers aldus niet 

aantonen dat de verwerende partij kennelijk onredelijk of onzorgvuldig heeft geoordeeld dat het risico in 

de zin van artikel 9ter, en dus artikel 3 van het EVRM, inclusief de hoge drempel waar aan moet worden 

voldaan, niet bevestigd kan worden. Het is immers aan de verzoekers om een begin van bewijs te 

leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij terugkeer naar haar land van 

herkomst zullen worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 

oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b)) en zijn specifieke beweringen te staven 

door andere bewijselementen dan bronnen die een algemene situatie beschrijven (EHRM 28  februari 

2008, Saadi v. Italië, par. 131), quod non in casu. 

 

 

2.10.  De verzoekers betogen dat de stelling in de bestreden beslissing met betrekking tot de algemene 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg wordt tegensproken door het rapport van de International 

Organisation for Migration (hierna: IOM), getiteld “Country Fact Sheet Kosovo” waarnaar in de 

bestreden beslissing zelf wordt verwezen. In dit rapport wordt melding gemaakt van een aantal 

categorieën van personen die in aanmerking komen voor gratis medische zorgen en verzoekers stellen 

dat zij niet onder deze categorieën vallen.  

 

2.10.1. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing wordt gesteld dat personen die afhankelijk zijn 

van sociale bijstand, personen ouder dan 65 jaar en mensen met een handicap kunnen genieten van 

gratis zorg en medicatie. Dit vindt steun in het voormelde IOM rapport.   

In dit IOM rapport, dat zich in het administratief dossier bevindt, worden de categorieën van personen 

opgesomd die in aanmerking komen voor sociale bijstand. Onder categorie 1 vallen de families zonder 

middelen waar geen enkel familielid in staat is om te werken, zoals volwassenen met een permanente 

handicap die arbeidsongeschikt zijn. Onder categorie 2 vallen families zonder middelen, waar een 

familielid wel in staat is om te werken maar evenwel werkloos is. Deze families kunnen, mits ze aan een 

aantal voorwaarden voldoen, eveneens genieten van sociale bijstand.  

 

De Raad wijst erop dat verzoekers met hun blote beweringen niet aantonen dat ze niet in aanmerking 

komen voor sociale bijstand noch voor gratis medische zorgen.  

Bovendien, zelfs indien verzoekers niet in aanmerking zouden komen voor sociale bijstand of gratis 

medische zorgen, wijst de Raad er op dat uit de rechtspraak van het EHRM niet volgt dat 

kostenloosheid van de medische behandeling een vereiste is. Aldus volgt uit artikel 3 van het EVRM 

geen verplichting om verzoekers in België te behandelen zelfs indien de behandeling in het land van 

terugkeer aanzienlijk veel geld kost (EHRM 15 februari 2000, nr. 46553/99, SCC v. Zweden;  EHRM, 22 

juni 2004, nr. 17868/03, Ndangoya v. Zweden en EHRM 25 november 2004, nr. 25629/04, Amegnigan 

v. Nederland) 

 

Waar verzoekers stellen dat zij als documentloze Roma niet in aanmerking komen voor sociale bijstand 

en/of gratis medische zorgen, verwijst de Raad naar punt 2.6. waar werd vastgesteld dat verzoeker 

[R.A.] in het bezit is van een geboorteakte en zich dus in wezen kan registreren in Kosovo. 

Daarenboven blijkt uit het IOM rapport dat bij een aanvraag om sociale bijstand elke originele 

documentatie aan de hand waarvan de identiteit en de geboortedatum kunnen worden bewezen, 

volstaat als identiteitsbewijs.  

 

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing aangestipt dat verzoekers niet bewijzen dat ze 

arbeidsongeschikt zouden zijn en dat er dus kan worden aangenomen dat verzoekers in staat zijn om in 

hun eigen levensonderhoud te voorzien. Voorts stipt de bestreden beslissing aan dat het erg 

onwaarschijnlijk is dat betrokkenen in Kosovo 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. Dit onderdeel van de motivering wordt door verzoekers niet 

betwist of weerlegd.  
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Met hun algemeen en summier betoog doen de verzoekers aldus geen afbreuk aan de vaststellingen 

van de verwerende partij en tonen zij niet aan dat de beoordeling en motivering op dit punt in de 

bestreden beslissing kennelijk onredelijk of onzorgvuldig is noch dat artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet of artikel 3 van het EVRM werd miskend. 

 

2.11. Verzoekers betogen op basis van het voormelde IOM rapport dat er grote problemen zijn in de 

geestelijke gezondheidszorg in Kosovo. Ze citeren daartoe een gedeelte van het IOM rapport, waaruit 

onder meer blijkt dat er een hoge nood is aan psychische zorgen in Kosovo maar dat er slechts één 

psychiater per 90.000 inwoners is. Ze stellen dat ze de facto geen enkele hulp zouden kunnen krijgen. 

Verzoekers menen dat de verwerende partij ongunstige passages in het rapport buiten beschouwing 

heeft gelaten.  

 

2.11.1. De Raad herhaalt nogmaals dat uit artikel 3 van het EVRM geen verplichting volgt om 

verzoekers in België te behandelen omdat verzoekers’ omstandigheden in Kosovo minder gunstig 

zouden zijn dan in België. Het volstaat dat er enige vorm van medische behandeling beschikbaar is in 

het land van terugkeer zelfs indien het van mindere kwaliteit is dan in de Verdragssluitende Staat 

(EHRM 29 juni 2004, nr. 7702/04, Salkic e.a. v. Zweden;  EHRM, 27 september 2005, nr. 17416/05, 

Hukic v. Zweden en EHRM 24 juni 2003, nr. 13669/03, Henao v. Nederland 

(ontvankelijkheidsbeslissing). 

 

De Raad stelt vast dat het EHRM zich recent eveneens op hetzelfde voormelde IOM rapport heeft 

gebaseerd om te besluiten dat, hoewel de omstandigheden van verzoekers in geestelijke 

gezondheidszorg van Kosovo minder gunstig zijn dan deze omstandigheden van verzoekers in  de 

geestelijke gezondheidszorg van Zweden,  er in de desbetreffende zaak geen sprake was van zeer 

uitzonderlijke omstandigheden die vereist zijn om een schending inzake artikel 3 van het EVRM vast te 

stellen (EHRM 15 mei 2012, nr. 16567, Nacic v. Zweden, par. 33 en 54-55).  

 

Verzoekers’ betoog laat niet toe om te besluiten dat er een verkeerde toepassing is gebeurd van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet noch dat dit punt in de bestreden beslissing kennelijk onredelijk of 

onzorgvuldig werd beoordeeld en gemotiveerd.  

 

2.12. Verzoekers tonen noch een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, noch een 

schending van de materiële motiveringsplicht noch van de zorgvuldigheidsplicht aan. 

 

Het enige  middel is niet gegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig oktober tweeduizend en twaalf 

door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MAES 

 


