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 nr. 98 721 van 13 maart 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

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

10 december 2012 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring 

te vorderen “tegen het advies uitgaande van de arts-adviseur verbonden aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken/de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend 

overeenkomstig artikel 9ter in hoofde van de verzoekende partijen blijkbaar ongegrond verklaard werd 

gedateerd waarvan de datum niet gekend is en het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), 

betekend aan verzoekers op 9 november 2012”. 

 

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 29 januari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 februari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. VANNEUVILLE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

In navolging van het medisch advies van de ambtenaar-geneesheer werd de aanvraag tot regularisatie 

om medische redenen ongegrond verklaard bij beslissing van 15 mei 2012. Dit is de eerste bestreden 

beslissing. Op 9 november 2012 werden ze bevolen om het grondgebied te verlaten onder bijlage 13. 

Dit zijn de tweede bestreden beslissingen. 

 

“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 
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diensten ontvankelijk werd verklaard op 10.08.2010, 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 Ster 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, 

Uit het medisch advies van de arts-adviseur op naam van F, S. (waarvan kopie in gesloten omslag in 

bijlage) blijkt het volgende: 

“Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de aandoening, hoewel deze kan 

beschouwd worden als een aandoening die een reëel risico kan inhouden voor haar leven of fysieke 

Integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt, geen reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 

vernederende behandeling, gezien deze behandeling beschikbaar en toegankelijk is in Kosovo. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland, Kosovo." 

Derhalve 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 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 gewoon lijk 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 

 

2.1.1. Verzoekers voeren een eerste middel aan: 

 

“Eerste middel: Schending van de beginselen van behoorlijk en goed bestuur o.a. 

zorgvuldigheidsbeginsel, materiële motiveringsplicht, schending van artikel 9ter Vreemdelingenwet en 

schending van artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de 

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

feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van 

de staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier én 

op alle daarin vervatte dienstige stukken. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt alsmede in dat de 

verwerende partij een beslissing neemt omtrent de aanvraag tot machtiging tot verblijf die wordt 

ingesteld. Artikel 9ter, §1 Vreemdelingenwet luidt als volgt: (…). De aanvraag tot machtiging tot verblijf 

overeenkomstig artikel 9ter Vreemdelingenwet wordt overeenkomstig artikel 9ter §1 Vreemdelingenwet 

aangevraagd bij de minister of zijn gemachtigde. Dit wil derhalve doen ook zeggen dat deze laatste, de 

minister of diens gemachtigde, de Staatssecretaris een beslissing neemt omtrent en houdt hierbij 

rekening met het advies dat door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de 

minister of zijn gemachtigde hem bezorgd wordt overeenkomstig artikel 9ter § 5 Vreemdelingenwet. In 

casu werd dit advies geleverd door de arts-adviseur, Dr. J. M. op 3 mei 2012 aan mevr. D. N, Dienst 

Humanitaire regularisaties, Medische Sectie. Doch, verzoekers ontvingen slechts bij betekening van het 

bevel om het grondgebied te verlaten enkel dit advies uitgaande van de arts-adviseur, Dr. J. M. en geen 

enkele beslissing genomen door de minister of zijn gemachtigde omtrent de aanvraag machtiging tot 

verblijf ex. artikel 9ter Vreemdelingenwet. Het weze duidelijk dat het niet toekomt aan de ambtenaar-

geneesheer of geneesheer aangeduid door de minister of diens gemachtigde om een beslissing te 

nemen omtrent de aanvraag machtiging tot verblijf ingediend door verzoekers overeenkomstig artikel 

9ter Vreemdelingenwet. De ambtenaar-geneesheer of geneesheer aangeduid door de minister of diens 

gemachtigde mag enkel overeenkomstig artikel 9ter § 5 Vreemdelingenwet advies verlenen aan de 

minister of diens gemachtigde omtrent het vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

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

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

Wanneer de ambtenaar-geneesheer een beslissing zou nemen in naam van de minister of diens 

gemachtigde omtrent de aanvraag tot machtiging tot verblijf ingediend overeenkomstig artikel 9ter 

Vreemdelingenwet zou dit een machtsoverschrijding inhouden. Artikel 1,2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen luidt als volgt: (…). Voormeld 

artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 vermeld zeer duidelijk dat bestuurshandelingen van de besturen 

uitdrukkelijk dienen gemotiveerd te worden. Het weze duidelijk dat verzoekers in casu geen 
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uitdrukkelijke motivering mochten ontvangen betreffende enige beslissing die zou genomen zijn omtrent 

hun aanvraag tot machtiging tot verblijf overeenkomstig artikel 9ter Vreemdelingenwet. Verzoekers 

mochten slechts het advies ontvangen dat de arts-adviseur gericht heeft aan de minister of diens 

gemachtigde en een bevel om het grondgebied te verlaten zonder enige verwijzing naar enige 

beslissing die zou genomen zijn omtrent hun aanvraag tot machtiging tot verblijf ex. artikel 9ter 

Vreemdelingenwet. In het bevel om het grondgebied te verlaten werd geen rekening gehouden met de 

aanvraag tot machtiging tot verblijf die werd ingediend op 6 mei 2010, noch rekening gehouden met de 

medische redenen aangehaald door verzoekers. Door geen uitdrukkelijke beslissing te nemen omtrent 

voormelde aanvraag en slechts het advies van de arts-adviseur over te maken aan verzoekers en een 

bevel om het grondgebied te verlaten zonder rekening te houden met de aanvraag tot machtiging tot 

verblijf die werd ingediend op 6 mei 2010, noch rekening te houden met de medische redenen 

aangehaald door verzoekers schendt de verwerende partij de beginselen van behoorlijk en goed 

bestuur o.a. zorgvuldigheidsbeginsel, materiële motiveringsplicht, schending van artikel 9ter 

Vreemdelingenwet en schending van artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen omwille van voormelde redenen. Verzoekers 

verwijzen hierbij naar het arrest gewezen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen d.d. 23 

september 2008, nr. 16.199, arrest gewezen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 25 juni 

2010, nr. 45.435 en het arrest gewezen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen d.d. 8 

september 2010, nr. 47.909.” 

 

2.1.2. Verzoekers voeren aan dat de eerste bestreden beslissing hen niet zou zijn betekend, maar dat 

zij enkel in het bezit zijn gesteld van het advies van de ambtenaar-geneesheer van 3 mei 2012, en van 

de bevelen om het grondgebied te verlaten van 9 november 2012. Zij betogen dat het overeenkomstig 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet niet aan de ambtenaar-geneesheer toekomt om een beslissing te 

nemen inzake hun verblijf. Zij werpen op dat zij geen uitdrukkelijke motivering mochten ontvangen 

inzake een weigering van verblijf. 

 

Zij verwijzen naar rechtspraak van de Raad, zonder aan te geven wat de inhoud van de door hen 

opgeworpen arresten is. 

Verzoekers voegen bij hun inleidend verzoekschrift een kopie van de eerste pagina van de eerste 

bestreden beslissing, genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken, zoals op het gevoegde blad wordt 

aangegeven. Op de gevoegde pagina kan tevens worden gelezen dat hun aanvraag tot regularisatie om 

medische redenen op 15 mei 2012 ongegrond wordt verklaard. Daarbij wordt verwezen naar het advies 

van de ambtenaar-geneesheer van 3 mei 2012, dat integraal deel uitmaakt van de eerste bestreden 

beslissing. Aan verzoekers wordt meegedeeld dat op grond van de bevindingen van de ambtenaar-

geneesheer, de verwerende partij tot de volgende vaststelling is gekomen: 

 

"Derhalve kan uit het voorgelegd medisch dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of kan uit het voorgelegd 

medisch dossier niet worden afgeleid dat betrokkene leidt 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 betrokkene gewoonlijk verblijft. Bijgevolg is niet bewezen dat een 

terugkeer naar het land van herkomst of het land waar betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk 

uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (EVRM)." 

 

Daaruit blijkt dat verzoekers onterecht de mening zijn toegedaan dat de ambtenaar-geneesheer een 

beslissing zou hebben genomen met betrekking tot hun verblijfsrecht. Het middel faalt in feite waar 

verzoekers stellen dat de finaliteit van de beslissing en de overwegingen van de verwerende partij die 

de bevoegde instantie is om een beslissing te nemen inzake een aanvraag om machtiging tot verblijf om 

medische redenen, niet aan hen werden meegedeeld. Bovendien blijkt uit het administratief dossier dat 

verzoekers de eerste bestreden beslissing bij het ter kennis brengen hebben geweigerd te tekenen, wat 

neerkomt op een correcte ter kennisbrenging. Uit het schrijven van de verwerende partij aan de 

bevoegde burgemeester blijkt dat de beslissing in zijn volledigheid aan de bevoegde burgemeester werd 

ter kennis gebracht. Hierbij werd tevens de instructie gegeven om de attesten van immatriculatie in te 

trekken. Een gebrek in de kennisgave van een administratieve beslissingen, en zelfs het ontbreken van 

een kennisgave doen op zich niets af de wettigheid van de bestreden beslissing. 

 

Het middel is niet gegrond. 

 

2.2.1. Verzoekers voeren een tweede middel aan: 
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“Schending van de beginselen van behoorlijk en goed bestuur o.a. zorgvuldigheidsbeginsel, materiële 

motiveringsplicht, schending van artikel 9ter Vreemdelingenwet en schending van artikel 2 en 3 van de 

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Het advies 

van de arts-adviseur vermeld dat de noodzakelijke behandeling voor eerste verzoeksters beschikbaar 

en toegankelijk is in Kosovo voor eerste verzoekster. Doch eerste verzoekster is het hiermee niet eens. 

Verzoekster en haar echtgenoot verblijven reeds meer dan 18 jaar eerst in Duitsland en sinds 2010 in 

België. Verzoekers hebben geen familie meer wonen in hun land van herkomst die mee een sociaal 

vangnet kunnen aanbieden. Verzoekers hebben geen woonst en geen inkomen in hun land van 

herkomst. De arts-adviseur is van oordeel dat de aandoening waaraan eerste verzoekster lijdt een reëel 

risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt. 

Zodoende diende de arts alsmede rekening te houden met het feit dat verzoekers in hun land van 

herkomst geen sociaal vangnet hebben en de kans reëel is dat verzoekster in haar land van herkomst 

geen toegang zal krijgen tot een geschikte medische behandeling. De arts-adviseur verwijst naar het 

‘Country sheet Kosovo” uitgaande van Caritas, gedateerd januari 2010 om aan te tonen dat eerste 

verzoekster toegang heeft tot de nodige adequate behandeling in haar land van herkomst. De arts-

adviseur verwijst hierbij naar enkele passages van dit rapport, m.n. naar pagina 112-113 en pagina 103-

105. Wanneer de arts-adviseur verwijst naar dit document, dat reeds bijna 3 jaar oud is, dient hij 

uiteraard ook rekening te houden met de andere argumenten vermeld in dit rapport, m.n. waarbij wordt 

gewezen naar de algemene gezondheidstoestand in Kosovo die achteruit gaat. Het rapport vermeldt op 

pagina 95-96 als volgt: (…). Vrije kantoorvertaling: “Een accuraat beeld van de gezondheidssituatie in 

Kosovo kan in vraag gesteld worden als gevolg van de beperkingen met betrekking tot de omvang en de 

nauwkeurigheid van de informatie over gezondheid, vooral als gevolg van de zeer slechte Health 

Information System. In dit verband, werd de informatie verzameld voor dit rapport uit diverse bronnen 

die wellicht verouderd of onnauwkeurig zijn en moet dus met de nodige zorgvuldigheid behandeld 

worden. Kosovo wordt beschouwd als hebbende de slechtste gezondheid situatie in Zuidoost-Europa. 

Zoals reeds vermeld, geldige gegevens over de gezondheidstoestand van de bevolking zijn schaars, 

maar beschikbare indicatoren wijzen erop dat de gezondheidstoestand van de bevolking is relatief arm, 

en verder verslechterende:” Op pagina 91 van voormeld rapport wordt erop gewezen wat een 

maandelijkse sociale uitkering kan inhouden en op pagina 94 tot 95 wordt de levenskost beoordeeld 

waaruit duidelijk blijkt dat indien verzoekers een sociale uitkering zouden kunnen bekomen in hun land 

van herkomst, wat niet bewezen en zeker is, deze niet voldoende zal zijn om hun levensonderhoud te 

kunnen voorzien, laat staan te kunnen instaan voor de medische adequate behandeling die eerste 

verzoekster nodig heeft ook al zou deze maar gemiddeld 2 tot 3 Euro bedragen. Het weze derhalve 

duidelijk dat verzoekers geen toegang hebben tot de geschikte medische behandeling in hun land van 

herkomst zodoende de aandoening waaraan eerste verzoekster lijdt een reëel risico inhoudt voor haar 

leven of fysieke integriteit zodoende schendt het bevel om het grondgebied te verlaten dat werd 

aangeleverd aan verzoekers artikel 9ter Vreemdelingenwet en artikel 3 EVRM. De arts-adviseur 

vermeldt nog in diens advies dat eerste verzoekster of haar echtgenoot mogelijks zouden kunnen 

werken in hun land van herkomst en zo in hun eigen onderhoud voorzien. Eerste verzoekster is 

tengevolge van haar medische toestand arbeidsongeschikt. Bovendien leeft zij samen met haar 

echtgenoot reeds meer dan 20 jaar buiten hun land van herkomst. Het Country sheet Kosovo uitgaande 

van Caritas waarnaar de arts-adviseur verwijst vermeld het volgende betreffende de 

werkloosheidsgraad in Kosovo: (…). Vrije kantoorvertaling: "Kosovo heeft het hoogste 

werkloosheidscijfer in Europa en Centraal-Azië van 45%, gevolgd door Macedonië. De 

jeugdwerkloosheid is bijzonder hoog. Vier van de 10 jongeren die werkloos zijn tot nu al meer dan een 

jaar. Jonge werknemers in Kosovo zijn typisch gebruikt in zeer lage kwaliteit banen, en 20% van alle 

werkloze jongeren in Kosovo zijn zeer slecht”. Mensen met een handicap blijven tot de meest 

benadeelde groepen, samen met Roma, Ashkali en Egyptians. Het hoogste aantal werkzoekenden 

tijdens deze periode is ingeschreven in Prishtinë / Pristina en Mitrovice / Mitrovica, gevolgd door Prizren 

region.” Het is derhalve zeer reëel dat de echtgenoot van eerste verzoekster en hun meerderjarige zoon 

die nooit voorheen in Kosovo gewoond heeft, bij terugkeer naar hun land van herkomst geen werk 

zullen vinden en derhalve zullen terugvallen op mogelijks een maandelijkse sociale uitkering, waarvan 

thans niet duidelijk is of ze hiervoor in aanmerking komen. En voor het geval zij hiervoor in aanmerking 

zouden komen, werd hiervoor reeds aangetoond dat deze uitkering onvoldoende zal zijn om in hun 

levensonderhoud te voorzien en in de kosten die de medische behandeling die eerste verzoekster nodig 

heeft. Verzoekers voegen in bijlage eveneens een verklaring uitgaande van de gemeente Kosovska 

Mitrovica waaruit blijkt dat cliënten aldaar geen onroerend goed bezitten en er voor hen geen woning 

voorzien is. (stuk 3). Verzoekers voegen in bijlage eveneens een attest uitgaande van een arts in 

Mitrovica waaruit blijkt dat eerste verzoekster niet de nodige financiële middelen heeft om zich de 

nodige medicatie aan te schaffen, (stuk 4) Het weze derhalve duidelijk dat verzoekers geen toegang 
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hebben tot de geschikte medische behandeling in hun land van herkomst zodoende de aandoening 

waaraan eerste verzoekster lijdt een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit zodoende 

schendt het bevel om het grondgebied te verlaten dat werd aangeleverd aan verzoekers artikel 9ter 

Vreemdelingenwet en artikel 3 EVRM. Verzoekers houden zich het recht voor om met toepassing van 

artikel 39/76, al. 3 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot op de datum van de zitting voor uw Raad 

bijkomende stukken neer te leggen.” 

 

2.2.2. Verzoekers betogen dat uit het advies van de ambtenaar-geneesheer zou blijken dat verzoekster 

lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit indien deze 

niet adequaat behandeld wordt. Ze geven aan niet akkoord te gaan met het oordeel van de ambtenaar-

geneesheer dat een adequate behandeling beschikbaar en toegankelijk zou zijn in Kosovo. Zij verklaren 

in dat verband enerzijds dat zij sinds 2010 in België verblijven en daarvoor 18 jaar in Duitsland hebben 

verbleven, zodat zij geen familie, onderdak of vooruitzichten op een inkomen te hebben in Kosovo. 

Anderzijds geven ze aan de voorkeur te geven aan een andere interpretatie van the "Country Sheet of 

Kosovo". Ze verwijzen hierbij naar een passage met een algemene strekking waaruit blijkt dat de 

informatie over de gezondheidstoestand van de Kosovaarse bevolking en gezondheidszorg eerder 

schaars is en dat de gezondheid van de Kosovaarse bevolking als de zwakste van Zuid-Oost Europa 

wordt beschouwd. Zij wijst op het feit dat uit het genoemde rapport een hoge werkloosheidsgraad in 

Kosovo blijkt, ze verklaart dat zij arbeidsongeschikt zou zijn, ze verklaart dat haar zoon nooit in Kosovo 

heeft gewoond en er om die reden niet zal kunnen werken. Zij voegen een verklaring toe van de 

gemeente Kosovska Mitrovica toe waaruit blijkt dat zij er geen onroerend goed bezitten. Zij voegen 

tevens, samen met een vertaling in het Nederlands, een medisch attest toe. Zij verklaren dat daaruit zou 

blijken dat een eventuele sociale uitkering die zij in Kosovo zouden genieten, hun medische onkosten 

niet zou kunnen dekken. 

 

Wat de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van een adequate behandeling in het land van herkomst 

betreft, blijkt uit de lezing van artikel 9ter, § 1, derde lid van de vreemdelingenwet dat het aan de 

aanvrager toekomt om alle nuttige en recente inlichtingen aangaande de mogelijkheden en de 

toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van herkomst of in het land waar hij 

gewoonlijk verblijft over te maken. De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en 

recente inlichtingen over aangaande zijn ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een 

adequate behandeling in zijn land van herkomst of in het land waar hij verblijft. Verzoekers kunnen 

derhalve niet dienstig opwerpen dat de informatie waarop de ambtenaar-geneesheer zich baseert niet 

langer actueel zou zijn, wanneer ze, zoals in casu, nalaten om recentere informatie bij hun aanvraag, of 

in aanvulling van hun aanvraag, aan de verwerende partij over te maken.  

 

Verzoekers geven tevens aan inhoudelijk niet akkoord te gaan met het oordeel van de ambtenaar-

geneesheer, en werpen de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële 

motiveringsplicht op. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de 

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

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar 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 het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de overheid bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle 

daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Er moet verder worden benadrukt dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te 

worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een 

beslissing kon beschikken. Het bestuur kon op het moment van het tot stand komen van de bestreden 

beslissing geen rekening houden met de nieuwe overtuigingsstukken die verzoekers voegt bij zijn 

verzoekschrift. Deze stukken kunnen derhalve niet dienstig worden aangevoerd (RvS 1 september 

1999, nr. 81.172, RvS 19 november 2002, nr. 112.681). 
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Daaruit volgt dat verzoekers zich niet dienstig kunnen beroepen op het bij het inleidend verzoekschrift 

gevoegde medisch attest van 14 november 2012, noch op de verklaring van de gemeente Kosovska 

Mitrovica. Deze documenten dateren van na de kennisgave van de bestreden beslissingen, zodat zij 

geen deel kunnen hebben uitgemaakt van het medisch dossier ten tijde waarop de bestreden 

beslissingen werd genomen. Verzoekers kunnen zich evenmin dienstig beroepen op de verklaring dat 

verzoekster arbeidsongeschikt zou zijn. Zij hebben hiervan geen bewijs aangebracht ten tijde van de 

behandeling van hun dossier, en beperken zich in het inleidend verzoekschrift overigens tot de loutere 

verklaring in die zin. 

 

Verzoekers betogen tevens dat zij voor hun aankomst in België in 2010, 18 jaar in Duitsland hebben 

verbleven en dat verzoekster noch haar zoon om die reden in Kosovo zouden kunnen werken om in hun 

behoeften te voorzien. Verzoekers tonen niet aan over een legaal verblijf in Duitsland te beschikken of 

te hebben beschikt, zodat de verwerende partij geen rekening kon houden met dit element. De loutere 

verklaring dat zij in Duitsland hebben verbleven, kan geen invloed hebben met de bevindingen van de 

ambtenaar-geneesheer met betrekking tot de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van een adequate 

behandeling in hun land van herkomst en volstaat overigens niet om aan te tonen dat verzoekers er om 

die reden niet zouden kunnen werken. 

 

Ze kunnen evenmin op een dienstige wijze de hoge werkloosheid in Kosovo inroepen, gezien zij zich bij 

een terugkeer naar hun land van herkomst in een zelfde situatie zouden bevinden als de andere 

Kosovaren. Om diezelfde reden kunnen ze zich niet beroepen op de passage uit de "Country Sheet of 

Kosovo" waarbij er op algemene wijze op wordt gewezen dat de gezondheidstoestand van de bevolking 

in Kosovo wordt beschouwd als de slechtste in Zuid-Oost Europa. 

 

Met betrekking tot de vraag naar de beschikbaarheid van een adequate behandeling in het land van 

herkomst oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het reeds aangehaalde arrest N. 

v. United Kingdom als volgt: 

 

“44. Hoewel het EVRM veel rechten bevat van sociale of economische aard, is zij in essentie gericht op 

de bescherming van burgerlijke en politieke rechten (Airey t. Ierland, arrest van 9 oktober 1979, Series A 

nr. 32, §26). Bovendien is het inherent aan het EVRM dat een juist/eerlijk evenwicht wordt gezocht 

tussen enerzijds het algemeen belang van de gemeenschap en anderzijds de behoefte van de 

bescherming van individuele fundamentele rechten (zie Soering t. Verenigd Koninkrijk, arrest van 7 juli 

1989, Series A, nr. 161 §89). De vooruitgang in de medische wetenschap, tezamen met de sociale en 

economische verschillen tussen landen, impliceren dat de kwaliteit van behandeling voorhanden in 

lidstaten sterk kan verschillen van deze van het land van herkomst. Hoewel het voor het Hof 

noodzakelijk is, gelet op het fundamentele recht vervat in art. 3 EVRM, een zekere flexibiliteit aan de 

dag te brengen om in uitzonderlijke gevallen verwijdering te voorkomen, impliceert art. 3 EVRM niet dat 

een lidstaat de plicht heeft om deze ongelijkheden te nivelleren door de verstrekking van gratis en 

onbeperkte gezondheidszorg aan alle vreemdelingen zonder verblijfsrecht. Er anders over oordelen zou 

een te zware last op de schouders van de lidstaten leggen." 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens benadrukt in haar rechtspraak dat er slechts sprake 

kan zijn van een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in het 

zeer uitzonderlijk geval ("a very exceptional case"), wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen 

de uitwijzing dwingend zijn (EHRM 27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, §42). 

 

De ambtenaar-geneesheer oordeelde dat op basis van de beschikbare medische gegevens kan worden 

afgeleid dat verzoekster kan reizen en geen nood heeft aan mantelzorg, en dat de adequate opvolging 

en medicatie beschikbaar zijn in haar land van herkomst. Hij baseerde zich hierbij op recente informatie 

afkomstig uit de MedCOI-databank en de website van de Kosovaarse Ministerie van Volksgezondheid. 

Hij duidde hierbij de stukken aan die verzoekers ter staving van de aanvraag voorlegden, en waarmee 

hij bij zijn advies rekening heeft gehouden. Hij baseerde zijn onderzoek naar de beschikbaarheid van de 

adequate behandeling op verzoeksters medische toestand zoals die door hem kon worden afgeleid uit 

het door haar voorgelegd medisch dossier. Uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt dat hij hierbij 

een gedetailleerde schets van haar medische toestand gaf, en op een even precieze wijze het resultaat 

van zijn onderzoek naar de beschikbaarheid van de medicijnen weergaf, evenals de bronnen die hem 

toelieten om tot die conclusie te komen. 

 

Verzoekers’ laattijdige en algemene beschouwingen inzake de lage kwaliteit van de gezondheidszorg in 

Kosovo kunnen hier, in het licht van de bovenstaande rechtspraak van het Europees Hof voor de 
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Rechten van de Mens en de Raad, geen afbreuk aan doen. Zij tonen niet aan dat de eerste bestreden 

beslissing werd genomen op grond van een foutieve feitenvinding of gebaseerd is op een kennelijk 

onredelijke interpretatie van de feiten of een kennelijk onredelijk oordeel daaromtrent. 

 

De ambtenaar-geneesheer verklaarde tevens dat de adequate verzorging voor verzoekster toegankelijk 

is voor verzoekster in haar land van herkomst, mede omwille van een financiële tegemoetkoming van de 

Kosovaarse autoriteiten, op basis waarvan bepaalde categorieën van personen gratis gezondheidszorg 

genieten, en de personen die buiten die categorieën vallen, publiek georganiseerde gezondheidszorg 

kunnen genieten tegen een sterk verlaagde kost. 

 

Verzoekers speken de bevindingen van de ambtenaar-geneesheer niet tegen, maar stellen louter dat 

niet is bewezen dat zij recht zullen hebben op een sociale uitkering, zodat zij mogelijks zelfs de 

geneeskundige zorg tegen een sterk verlaagde kost niet zullen kunnen betalen. Uit het bovenstaande is 

reeds gebleken dat dergelijke beschouwingen die louter hypothetisch zijn, geen invloed kunnen hebben 

op de wettigheid van de bestreden beslissingen. 

 

Het middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien maart tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


